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ОБАВЕШТАЈНААКТИВНОСТУСИСТЕМУ
ПОЛИТИЧКЕВЛАСТИ

Сажетак
Обавештајнаактивносткаодруштвенииполитички
феномен представља један од кључних информацио-
них канала којима се носиоци политичке власти ин-
формишуоприликамаипроменама у спољномокру-
жењу,којесуодзначајазанационалнубезбедности
националне интересе. Као битан елемент информа-
ционе,односно,мекемоћисвакедржаве,обавештајна
активност своју институционализацију доживљава
крозделовање савременихобавештајних службикао
специјализованих установа извршне власти. С друге
стране,обавештајнаактивностимајаснодефиниса-
нуулогуупроцесудоношења(спољно)политичкиход-
лука,јерносиоцимаполитичкевластиобезбеђујереле-
вантна и правовремена завршнаобавештајна знања
каоосновзадаљитогпроцесаодлучивања.Посебан
значај у процесу обавештајног истраживања, одно-
снообавештајномциклусу,имаанализирање,продук-
цијаиинтерпретацијатихсазнања,каоиправилно
дефинисање информационих/обавештајних потреба
и захтева од стране носилаца политичке власти. У
овимтачкамасеипреламасваосетљивостсложе-
них односа између обавештајне активности и поли-
тичкевласти.
Кључнеречи:обавештајнаактивност,обавештајне
службе,обавештајнициклус,политичкавласт,поли-
тичкиодлучиоци,процесдоношењаодлука,информа-
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циона/мекамоћ,националнабезбедност,национални
интереси.

РАЗВОЈОБАВЕШТАЈНЕАКТИВНОСТИ
КАОПРАКСЕИТЕОРИЈЕИЊЕНОДНОС
САДРЖАВОМИПОЛИТИЧКОМВЛАШЋУ

Oба ве штај на ак тив ност (енгл. intelligence) као дру штве ни и по-
ли тич ки фе но мен по че ла се раз ви ја ти још са на стан ком пр во-

бит них људ ских за јед ни ца и дру штва, да би сво ју пра ву афир ма-
ци ју до жи ве ла раз во јем са вре ме них др жа ва. Кроз исто ри ју, пред-
мет ње ног ин те ре со ва ња би ли су су ко би ин те ре са и про тив нич ке 
тај не, што је вре ме ном ути ца ло да се оба ве штај на прак са обо га ти 
но вим фор ма ма при ку пља ња, об ра де, ана ли зе и об је ди ња ва ња ин-
фор ма ци ја, нео п ход них за про це ну од ре ђе них до га ђа ја и про це са 
и до но ше ње по ли тич ких од лу ка ве за них пре све га за на ци о нал ну 
без бед ност и на ци о нал не ин те ре се. Мно га кла сич на фи ло зоф ско-
по ли тич ка и исто риј ска де ла го во ре о те жњи за уве ћа њем мо ћи, 
без бед но сти, ве шти ни ра то ва ња, му дро сти вла да ња и оп стан ку 
вла да ју ћих ели та, ства ра њу са ве за и ан ти са ве за, при че му се шпи-
ју на жа, као пр во бит ни об лик са вре ме не оба ве штај не ак тив но сти, 
до во ди у не по сред ну ве зу са овим те ма ма.1) За шти та и оства ре ње 
ин те ре са др жа ве, одр жа ње на вла сти, осва јач ки ус пе си, а у са вре-
ме ним усло ви ма до сти за ње, очу ва ње и уна пре ђе ње на ци о нал не 
без бед но сти и оства ре ње на ци о нал них ин те ре са, од у век су се те-
ме љи ли и на сти ца њу ин фор ма ци о не пред но сти, од но сно оба ве-
штај ној ак тив но сти. Зна ње о не при ја те љу и ње го вој др жа ви је ба-
за за по ли тич ке иде је и ак ци је, за сно ва но пре све га на по у зда ним 
оба ве штај ним ин фор ма ци ја ма.2) Ра зло жна и ре а ли стич на по ли ти ка 
прак са под ра зу ме ва па жљи ву ана ли зу и ко ри шће ње оба ве штај них 

1) При се ти мо се “Ар та ша стре” Ка у ти ља (Arthasastra, Kautilya/Chanakya), “Исто ри је пе-
ло по не ског ра та” Ту ки ди да (TheHistoryofthePeloponnesianWar, Thucydides), “Уме ћа 
ра то ва ња” Сун Тзуа (Pingfa-TheArtofWar,SunTzu), “Вла да ра” Николa Ма ки ја ве ли ја 
(IlPrincipe, NiccolòMachiavelli), и дру гих де ла, у ко ји ма је шпи ју на жа кључ за от кри-
ва ње тај ни про тив ни ка и успе шност во ђе ња ра та. Упо ре ди: Ka u tilya,Arthasastra.– In:
Gill,  Pe ter, Mar rin,  Step hen, Phythian, Mark (eds), IntelligenceTheory:Keyquestionsand
de ba tes, Lon don and New York, Ro u tled ge, 2009, p. 22.

2) Han del,Mic hael I., “In tel li gen ce and the Pro blem of Stra te gic Sur pri se”. – In: Betts, Ric hard 
K., Mahnken, Tho mas G. (eds), ParadoxesofStrategicIntelligence, Lon don& Por tland Or, 
Frank Cass, 2005, p. 2.
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ин фор ма ци ја3), а по сти за ња стра те шке пред но сти у од но су на дру ге 
по мо ћу оба ве штај не ак тив но сти, упу ћу је да је она увек би ла те мељ 
по ли тич ке му дро сти и вла сти, че му су све др жа ве од у век те жи ле.

Оба ве штај на ак тив ност се као по јам ја вља упо ре до са по зна-
тим по ли тич ким пој мо ви ма као што су: моћ, вла да ви на, по ли тич-
ке ин сти ту ци је, рат, мир, без бед ност (на ци о нал на, ме ђу на род на и 
гло бал на), по ли тич ки ин те ре си и ци ље ви, раз вој др жа ве и др. За то 
она има зна чај но ме сто у по ли тич кој прак си мо дер них др жа ва, чи-
ју струк ту ру чи ни мре жа раз ли чи тих по ли тич ких ин сти ту ци ја, и 
кроз чи је се де ло ва ње - вр ше ње по ли тич ке вла сти очи ту је и ди на-
мич ност др жав них функ ци ја. Ко нач но, у са да шњој ин фор ма ци о-
ној ери ком плек сне ме ђу за ви сно сти и по ја ве «ме ких об ли ка мо ћи» 
(soft power)4), ис тра жи ва ње оба ве штај не ак тив но сти зах те ва пре-
ци зна об ја шње ња ње не при ро де и струк ту ре, да би се ње на уло га 
и зна чај у по ли тич ким про це си ма (до но ше њу спољ но по ли тич ких 
од лу ка, ре а ли за ци ји на ци о нал них ин те ре са, за шти ти на ци о нал не 
без бед но сти, по сти за њу ин фор ма ци о не пре вла сти, итд.) што бо ље 
раз ја сни ла. За то се да нас го во ри и о раз во ју те о ри је оба ве штај не 
ак тив но сти упо ре до са тра ди ци о нал ном ре а ли стич ком шко лом у 
те о ри ји ме ђу на род них од но са.5)

Те о ри ја оба ве штај не ак тив но сти, као и дру ге те о ри је, под ле-
же кон цеп ту ал ним, са др жин ским и дру гим кри ти ка ма. Не ки сма-
тра ју да је те о ри ја оба ве штај не ак тив но сти пре у ска (toonarrow), 
а кри ти ку те ме ље на де фи ни ци ја ма пој ма оба ве штај не ак тив но-
сти као по лу ге др жав не вла сти ко ја, при ме ном шпи ју на же у ужем 
сми слу и тај них ак ци ја (по себ ни и при кри ве ни об ли ци при ме не 
си ле), обез бе ђу је др жа ва ма да се по на ша ју агре сив но и спро во де 
те рор.6) Ме ђу тим, са др жај ра да оба ве штај них слу жби ни је са мо 
при ку пља ње ин фор ма ци ја, јер оне по ли тич ким од лу чи о ци ма обез-
бе ђу ју пра во вре ме не ин фор ма ци је о на ме ра ма и пла но ви ма дру гих 

3) Fer ris, John Ro bert,  Intelligenceandstrategy (Se lec ted Es say), New York, Ro u tled ge, 2005, 
p. 239-241.

4) Nye, Jo seph S., ThePowerstoLead, Ox ford, Ox ford Uni ver sity Press, 2008, pp. 29-32, 37-
44; Ke o ha ne, Ro bert O., Nye, Jo seph S., PowerandInterdependence (third edi tion), New 
York, Long man, 2001, pp. 215-227.

5) Taylor, Stan A., “De fi ni ti ons and The o ri es of Co un te rin tel li gen ce”. – In: Johnson, Loch K., 
StrategicIntelligence4:CounterintelligenceandCounterterrorism:Defending theNation
Against Hostile Forces, West port, Con nec ti cut, Lon don, Pre a ger Se vu rity In ter na ti o nal, 
2007, p. 1, 4,5.

6)  Sims, Jen ni fer, “De fen ding adap ti ve re a lism: In tel li gen ce the ory co mes of age”. - In: Gill,  
Pe ter, Mar rin, Step hen, Phythian, Mark (eds), IntelligenceTheory...,op.cit.,p. 152-153.
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др жа ва, ко ји их у про це су до но ше ња од лу ка ту ма че на на чин ко ји 
обез бе ђу је пра во вре ме ну и успе шну по ли тич ку ак ци ју. За то циљ 
ис тра жи ва ња оба ве штај не ак тив но сти ни је са мо опис ин сти ту ци-
о нал ног де ло ва ња оба ве штај них слу жби већ и ана ли за узро ка ко-
ји су по сле ди ца ње ног ак тив ног уче шћа у по ли тич ким про це си ма 
и до га ђа ји ма. Те о ри ји оба ве штај не ак тив но сти се за ме ра и да је 
пре ви ше ши ро ка (toobroad), јер об у хва та обла сти ко је се не мо гу 
ин те гри са ти у ко хе рен тан и осо бен си сте ма су до ва и зна ња ко ји 
би јој обез бе ди ли на уч ну ле ги тим ност. Из у ча ва њем оба ве штај не 
ак тив но сти за и ста се за ди ре у дру ге на уч не обла сти, ко ри сте ћи њи-
хов пој мов но-ка те го ри јал ни апа рат, на уч не су до ве и ста во ве. Али, 
то не ума њу је екс клу зив ност оба ве штај не ак тив но сти као те ме ља 
на ко ме се за сни ва ју стра те шке по ли тич ке и без бед но сне про це не 
и прог но зе до га ђа ја и про це са ко ји не га тив но ути чу на на ци о нал ну 
без бед ност и на ци о нал не ин те ре се. Да би би ло на уч но уте ме ље но, 
ис тра жи ва ње оба ве штај не ак тив но сти не сме би ти за сно ва но са мо 
на ње ном опи су и кон цеп ту ал ној ана ли зи, већ и на из град њи за себ-
ног пој мов но-ка те го ри јал ног апа ра та, про бле ма и пред ме та ис тра-
жи ва ња, и осо бе ног ме то до ло шког окви ра уну тар оп штих ме то до-
ло шких прин ци па, чи ме се обез бе ђу је пу ни ле ги ти ми тет “те о ри ји 
оба ве штај не ак тив но сти”.7)

Иако тра ди ци о нал ни еле мен ти на ци о нал не мо ћи до ми нант ни 
то ком хлад ног ра та ни су из гу би ли на свом зна ча ју у но вим ме ђу на-
род ним окол но сти ма XXI ве ка8), је дан од им пе ра ти ва са вре ме них 
др жа ва у гло ба ли зо ва ној ме ђу на род ној ствар но сти је по сти за ње 
ин фор ма ци о не мо ћи, ко ју чи ни је дин ство свих ин фор ма ци о них 
по тен ци ја ла ко ји ма се др жа ве ин фор ми шу о при ли ка ма и про ме на-
ма у ме ђу на род ном окру же њу. Ту моћ чи не ди пло ма ти ја, др жав ни 
ин фор ма ци о ни си сте ми и оба ве штај не уста но ве, об је ди ње не у на-
ци о нал ни оба ве штај но-без бед но сни си стем. Сто га др жа ве на сто је 
да, кроз ка на ле по ли тич ке вла сти, уте ме ље ефи ка сан оба ве штај но-
без бед но сни си стем као део си сте ма на ци о нал не без бед но сти, чи је 
уста но ве пла ни ра ју и спро во де оба ве штај не, кон тра о ба ве штај не и 

7) О раз во ју те о ри је оба ве штај не ак тив но сти ви ди: Gill, Pe ter, “The o ri es of in tel li gen ce: 
Whe re are we, whe re sho uld we go and how might we pro ceed?”. - In: Gill, Pe ter, Mar rin, 
Step hen, Phythian, Mark. op.cit., pp. 208-226.

8) О тра ди ци о нал ним еле мен ти ма мо ћи ви ди у: Mor gent hay, Hans J., PoliticsAmongNati-
ons:TheStruggleofPowerandPeace, Bo ston, Mas sac hu setts, McGraw-Hill Co., Inc., 1993, 
pp 113-177.
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дру ге без бед но сне ак тив но сти, сход но на ци о нал ним ин те ре си ма и 
стра те ги ји на ци о нал не без бед но сти. 

Оба ве штај на ак тив ност има за циљ пра во вре ме но от кри ва ње 
пла но ва, на ме ра и ци ље ва дру гих др жа ва, да би по ли тич ки од лу-
чи о ци ко ји ко ри сте оба ве штај на са зна ња мо гли де фи ни са ти соп-
стве ну стра те ги ју на ци о нал не без бед но сти и за шти те соп стве них 
ин те ре са, вред но сти и ци ље ва, кроз сло же ни про цес до но ше ња 
по ли тич ких од лу ка и ре а ли за ци је утвр ђе них по ли тич ких ци ље ва.9) 
За то је оба ве штај на ак тив ност јед на од основ них, ако не и кључ них 
еле ме на та на ци о нал не мо ћи, чи ја су за вр шна оба ве штај на са зна-
ња не из бе жна по тре ба и ну жност др жа ве. Али, оба ве штај на ак тив-
ност ни је из дво је на де лат ност др жа ве, већ њен ин те грал ни део јер 
она, вр ше ћи ин фор ма тив но-оба ве штај ну и пре вен тив но-без бед-
но сну функ ци ју, чи ни бит ну по лу гу по ли тич ке вла сти и мо ћи.10) 
Пра во вре ме на те ку ћа, прог но стич ка и упо зо ра ва ју ћа оба ве штај на 
ак тив ност (current, evalutive and warning intelligence) обез бе ђу је 
но си о ци ма по ли тич ке вла сти ин фор ма ци о ну пре моћ над ње ним 
су пар ни ци ма и на уну тра шњем и на спољ ном пла ну.11) Ко нач но, 
оба ве штај на ак тив ност ни је зна чај на са мо за на ци о нал ну по ли ти-
ку и на ци о нал ну без бед ност, те ме ко је су до ми ни ра ле у XX ве ку, 
по себ но то ком хлад ног ра та. Тур бу лент на без бед но сна ствар ност 
ука зу је да оба ве штај на ак тив ност ве ро ват но ни је ни ка да би ла ва-
жни ја за свет ску по ли ти ку не го што је то на по чет ку XXI ве ка, што 
се сва ко днев но по твр ђу је пре све га због ње ног зна ча ја у пре вен ци-
ји гло бал них иза зо ва и прет њи без бед но сти.12) 

Бли ска ве за из ме ђу мо ћи и оба ве штај не ак тив но сти, од но сно 
ве шти не но си ла ца по ли тич ке вла сти да се пра во вре ме но ин фор-
ми шу о на ме ра ма дру гих, очи ту је се у сле де ћих пет функ ци ја/ва-
ри ја бли на осно ву ко јих се мо же ана ли зи ра ти и ме ри ти ефи ка сност 

9) Упо ре ди: Scott, Len, Jac kson, Pe ter, “The Study of In tel li gen ce in The ory and Prac ti ce”. - In: 
IntelligenceandNationalSecurity, Vol.19, No.2, Sum mer 2004, pp.139 – 169.

10) Упо ре ди: Le igh, Ian,  “The ac co un ta bi lity of se cu rity and in tel li gen ce agen ci es”. – In:. John-
son, Loch K (ed), HandbookofIntelligenceStudies..., оp.cit., p. 67; Gill, Pe ter, “The com-
pa ra ti ve analysis of se cu rity in tel li gen ce”. – In: Johnson, Loch K. (ed), op.cit., p. 83.

11) О стра те шком упо зо ра ва њу (strategicwarning) ви ди оп шир ни је у: Da vis, Jack, “Stra te gic 
war ning: In tel li gen ce sup port in a world of un cer ta inty and sur pri se”. – In: Johnson, Loch K. 
(ed), op.cit., pp. 173-188.

12) На при мер, зна чај оба ве штај не ак тив но сти у над зо ру и кон тро ли из ра де оруж ја за ма-
сов но уни ште ње, и бор би про тив гло бал ног те ро ри зма; Упо ре ди: Scott, L.V., Jac kson, 
P.D. (eds), UnderstandingIntelligenceintheTwenty-FirstCentury(pre fe a ce), p. xi; Jac kson, 
Pe ter, Si e gel, Jen ni fer (eds),IntelligenceandStatecraft:TheUseandLimitsofIntelligence
in InternationalSociety, West port, Pra e ger Pu blis hers, 2005.



- 354 -

ОБАВЕШТАЈНААКТИВНОСТУСИСТЕМУ...МладенБајагић

по ли тич ке вла сти/моћ др жа ве: 1/ функцијаприкупљањаинформа-
ција (ка ко до бро др жа ва, од но сно по ли тич ки од лу чи о ци де фи ни шу 
по тре бе за ин фор ма ци ја ма, и ка ко их при ку пља ју, ана ли зир ју и ко-
ри сте); 2/ функцијадоношењаодлука (мо же ли др жа ва об је ди ни ти 
све ре сур се у јед ну ефи ка сну стра те ги ју); 3/ функцијаобезбеђења
средстава (ка ко до бро др жа ва мо же обез бе ди ти еле мен те мо ћи за 
по сти за ње стра те шких ци ље ва); 4/ функција избора начина упо-
требесредстава (ко ли ко ефи ка сно др жа ва мо же ор га ни зо ва ти сва 
сред ства ко ја по се ду је); и 5/ функцијаотпорности (ко ли ко је др-
жа ва ела стич на на зах те ве и иза зо ве ко ји до ла зе од дру гих др жа ва). 
Има ју ћи у ви ду ове функ ци је, на осно ву ко јих се ана ли зи ра моћ 
др жа ве и успе шност по ли тич ке вла сти, оба ве штај на ак тив ност је 
не за о би ла зна за пр ву функ ци ју, и има зна чај ну уло гу за пе ту функ-
ци ју. Јер, ка да се прет ход но зна ју по тен ци ја ли и на ме ре дру гих, 
лак ше им се од у пре ти. За то оба ве штај на ак тив ност и је сте би тан 
еле мент по ли тич ке вла сти, моћ – спо соб ност да се ути че на дру ге 
на пред ви див на чин, што је пре суд но и кључ но за на ци о нал ну без-
бед ност.13)

Због мно штва ла ич ких пер цеп ци ја и не ра зу ме ва ња при ро де и 
уло ге оба ве штај не ак тив но сти у по ли тич ким про це си ма, нео п ход-
но је утвр ди ти шта се тач но под ра зу ме ва под оба ве штај ном ак тив-
но шћу (intelligence)»? Чак и у на уч ној и струч ној ли те ра ту ри ко ја 
се ба ви ис тра жи ва њем обавештајнеактивности и ње не уло ге у 
до сти за њу, очу ва њу и уна пре ђе њу на ци о нал не без бед но сти, оства-
ре њу на ци о нал них ин те ре са, и до но ше њу и ре а ли за ци ји (спољ но) 
по ли тич ких од лу ка, ни је усво је на је дин стве на и оп ште при хва тљи-
ва де фи ни ци ја овог пој ма.14) Раз ло зи су мно го број ни, по чев од оних 
со ци јал не, по ли тич ке, етич ке, иде о ло шке, и кон цеп циј ске при ро де. 
Не ки сма тра ју да је оба ве штај на ак тив ност “нај ма ње схва ће на и 
нај ви ше ис тра жи ва на област у те о ри ји ме ђу на род них од но са”15), 
дру ги је ви де као моћ, гра див ни део све о бу хват не на ци о нал не мо-
ћи др жа ве, а тре ћи сма тра ју да она ни је за се бан еле мент мо ћи, али 
је сте сред ство за усме ра ва ње ње не упо тре бе, би ло у об ли ку офан-

13) Ibid; Упо ре ди: Rus sell, Ric hard L., “Ac hi e ving all-so ur ce fu sion in the In tel li gen ce Com mu-
nity”. – In: Johnson, Loch K. (ed), op.cit., p. 190.

14) McDo well, Don, God man, Jan (eds), StrategicIntelligence:AHandbookforPractitioners,
Managers,andUsers (Re vi sed Edi tion), Lan ham, Maryland, To ron to, Plymo uth, The Sca-
rec row Press, Inc., 2009, p. 4.

15) De rian, Ja mes Der,  Antidiplomacy:Spies,Terror,SpeedandWar, Ox ford, Blac kwell, 1992). 
– In: Scott, Len, Jac kson, Pe ter, “Jo ur neys in Sha dows”…, op.cit., p. 2.
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зив не си ле, или раз у ме ва ња не чи јег окру же ња и мо гућ но сти, ти ме 
и на чи на ка ко и про тив ко га при ме ни ти си лу или моћ.16) 

Без об зи ра на ова гле ди шта, оба ве штај на ак тив ност се ипак 
мо ра раз у ме ти као не за о би ла зна ка те го ри ја са вре ме не по ли тич-
ке и без бед но сне ствар но сти. Јер, по ред ње не уло ге у раз у ме ва њу 
при ро де гло ба ли зо ва них иза зо ва и прет њи без бед но сти у XXI ве ку, 
и про це ни и прог но зи њи хо вог да љег ја ча ња, оба ве штај на ак тив-
ност је по ста ла и око сни ца опе ра тив них стра те ги ја гло бал них без-
бед но сних опе ра ци ја. Јед на од њих је и “стра те ги ја пре емп тив ног 
ра то ва ња” (preemptivewar)17) из не дре на у ад ми ни стра ци ји Џор џа 
Бу ша мла ђег, као по сле ди ца те ро ри стич ког на па да 11. сеп тем бра 
2001. го ди не. У овој стра те ги ји оба ве штај на ак тив ност се де фи ни-
ше као “стра те ги ја офан зив ног ло ва” (offensivehuntstrategy), што 
је опет до во ди у ди рект ну ве зу са по ли тич ком мо ћи у нај ши рем 
сми слу.18) Чак је и у рас пра ва ма о но вим еко ном ским стра те ги ја ма 
XXI ве ка оба ве штај на ак тив ност не за о би ла зна ка те го ри ја, ко ја је 
у ди рект ном уза јам ном од но су са зна њем: „зна ње је вред ност, али 
је оба ве штај на ак тив ност (intelligence) моћ“. То је ути ца ло да се и 
из ван рас пра ва о уло зи оба ве штај не ак тив но сти у обла сти на ци о-
нал не без бед но сти и спољ не по ли ти ке, и ме ђу на род ној и гло бал ној 
без бед но сти,оба ве штај на ак тив ностја ви као фе но мен од нај ви шег 
зна ча ја и у обла сти гло бал них еко ном ских од но са под тер ми ном 
„businessandcompetitiveintelligence“. У том сми слу се мо же го во-
ри ти и о сво је вр сној гло ба ли за ци ји оба ве штај не ак тив но сти.19)

ОРГАНИЗАЦИОНЕИФУНКЦИОНАЛНЕВЕЗЕ
ОБАВЕШТАЈНЕАКТИВНОСТИИПОЛИТИЧКЕВЛАСТИ

Оба ве штај на ак тив ност, за јед но са тај ним ак ци ја ма (covertac-
tions) пред ста вља два основ на ви да де ло ва ња са вре ме них оба ве-
штај них слу жби, вр ше ћи две функ ци је: информационо-обавештај-

16) Упо ре ди: Her man, Mic hael, IntelligencePowerinPeaceandWar, The Royal In sti tu te of 
In ter na ti o nal Af fa irs, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2008; Boyce R., Ma i o lo J., (eds), TheOri-
ginsofWorldWar, Two:TheDebateContinues(Ba sing sto ke: Pal gra ve, 2003), p. 308. – In: 
Scott, L.V., Jac kson P.D. (eds), op.cit., p. 3.

17) Dom brow ski, Pe ter, Payne, Ro ger A., ”Glo bal De ba te and the Li mits of the Bush Doc tri ne”. 
- In: InternationalStudiesPerspective, No. 4 (2003), pp. 395-408.

18) Co gan, Char les, “Hun ters not Gat he rers: In tel li gen ce in the twenty-first cen tury”. – In:  Ibid., 
p. 156.

19) Svend sen, Adam, “The glo ba li za tion of in tel li gen ce sin ce 9/11: fra me works and ope ra ti o nal 
pa ra me ters”, CambridgeReviewof InternationalAffairs, Vol. 21, No. 1, March 2008, pp. 
129-144.
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нуи превентивно-безбедносну. Ни вои пр ве функ ци је су: 1/ текућа
обавештајнаделатност - уоча ва ње и пра ће ње те ку ћих до га ђа ја од 
зна ча ја за на ци о нал ну без бед ност и ре а ли за ци ју (спољ но)по ли тич-
ких ци ље ва др жа ве. Те ку ћа оба ве штај на де лат ност не под ра зу ме ва 
из ра ду прог но за и про јек ци ја при ро де и раз во ја од ре ђе них до га ђа-
ја или по ја ва ко је су пред мет оба ве штај ног ис тра жи ва ња; 2/ упо-
зоравајућа обавештајна делатност, од но сно иден ти фи ка ци ја и 
усме ра ва ње па жње на до га ђа је и про це се ко ји мо гу про из ве сти из-
не над не и штет не ути ца је и по сле ди це по на ци о нал ну без бед ност 
и на ци о нал не ин те ре се; и 3/ аналитичка и прогностичко-проце-
њивачка обавештајнаделатност, од но сно из ра да за вр шних прог-
но стич ких и про це њи вач ких оба ве штај них до ку ме на та.20) Оба ве-
штај на функ ци ја се ре а ли зу је кроз обавештајно истраживање, 
од но сно обавештајнициклус(intelligencecycle), ко ји се од ви ја по 
тач но утвр ђе ном ре до сле ду и раз ви је ним ор га ни за ци о ним и ме то-
до ло шким про це ду ра ма.21) Уви дом у по зна те мо де ле цил ку са уви ђа 
се да оба ве штај на ак тив ност ни је јед но ста ван про цес већ сло же на 
ак тив ност, ко ја зах те ва му ко трп не ана ли тич ке и ми са о не про це-
се, у ко ји ма уче ству ју по ли тич ки од лу чи о ци, нај ви ши оба ве штај ни 
ру ко во ди о ци и ана ли тич ки, оба ве штај ци и  екс тер ни из во ри оба-
ве штај не слу жбе. Ове ак тив но сти су у екс клу зив ној над ле жно сти 
оба ве штај них слу жби, ко је де лу ју у скла ду са нај ви шим прав ним 
ак ти ма др жа ве и дру гим прав но-по ли тич ким до ку мен ти ма ко ји ти-
чу на ци о нал них ин те ре са, спољ не по ли ти ке и на ци о нал не без бед-
но сти.22) Окви ри де ло ва ња оба ве штај них слу жби ја сно су де фи ни-
са ни, и ти чу се из вр ше ња утвр ђе них оба ве штај них зах те ва ко је им 
де ле ги ра ју ствар ни су бјек ти по ли тич ког од лу чи ва ња (по ли тич ки 
од лу чи о ци). С дру ге стра не, оба ве штај не слу жбе су не по сред но 
пот чи ње не но си о ци ма из вр шне вла сти, или де лу ју у окви ру по-
је ди них ми ни стар ста ва (спољ них и уну тра шњих по сло ва, од бра-
не).23) Ово у прак си пред ста вља и нај че шћи и уоби ча је ни ор га ни за-

20) Упо ре ди: Kent, Sher man, StrategicIntelligenceforAmericanWorldPolicy, Prin ce ton, New 
Jer sey, Prin ce ton Uni ver sity Press, 1949, pp. 11-29.

21) Упо ре ди: Gray, Da vid H., Sla de, Chris, “Applying the In tel li gen ce Cycle Mo del to Co un-
ter ter ro rism In tel li gen ce for Ho me land Se cu rity”, EuropeanJournalofScientificResearch, 
Vol. 24, No. 4 (2008), pp. 498-519; Johnson, Loch K., “Bricks and Mor tar for a The ory of 
In tel li gen ce”, ComparativeStrategy, No. 22 (2003), pp. 1-28.

22) Уз устав то су: Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти, на ци о нал не стра те ги је бор бе про-
тив те ро ри зма, ор га ни зо ва ног кри ми на ла и ши ре ња оруж ја за ма сов но уни ште ње, и др.

23) Сход но овом «рас по ре ду»,  оба ве штај не слу жбе се кла си фи ку ју на ауто ном но-цен трал-
не и ре сор не.
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ци о ни оквир де ло ва ња оба ве штај них слу жби у си сте му по ли тич ке 
вла сти.  

Ка да се го во ри о оба ве штај ној ак тив но сти и ње ној уло зи у 
по ли тич ком жи во ту др жа ве, нај ве ће не до у ми це су ве за не за ње-
ну уло гу и зна чај у до но ше њу по ли тич ких од лу ка, а по себ но за 
ква ли тет ње них за вр шних про из во да - обавештајног знања ко је 
је пред у слов за успе шно и пра во вре ме но ин фор ми са ње по ли тич-
ких кре а то ра у про це су спољ но по ли тич ког од лу чи ва ња. Тим пре 
што са вре ме на без бед но сна ствар ност зах те ва де фи ни са ње и раз-
ви ја ње но вих ми си ја за оба ве штај не слу жбе као по др шке стра те-
шком пла ни ра њу (strategicplaning), без че га се не мо же за ми сли ти 
успе шност во ђе ња јед не на ци је, од но сно др жа ве, у уза вре лом ме-
ђу на род ном окру же њу XXI ве ка.24) Стра те шки зна чај оба ве штај не 
ак тив но сти за по ли тич ке од лу чи о це ле жи у то ме што оба ве штај но 
зна ње (intelligenceknowledge), као ко нач ни ре зул тат оба ве штај ног 
ра да и не за о би ла зан део упра вља ња оп штим зна њем (management
ofknowledge)25), има по себ ну те жи ну из ви ше раз ло га: 1/ суд би на 
иде о ло ги ја, на ци ја, еко но ми ја и љу ди мо же за ви си ти од на чи на на 
ко ји се оба ве штај ни по да ци ко ри сте; 2/ же ље не ин фор ма ци је су 
обич но (иако не увек) ин фор ма ци је ко је дру ге на ци је, гру пе и љу-
ди не же ле об ја ви ти; 3/ ин фор ма ци је се од но се на по је дин це, гру пе 
или на ро де ко ји су че сто (али не увек) по тен ци јал ни или ствар-
ни не при ја те љи оних ко ји при ку пља ју ин фор ма ци је; 4/ при ку пља-
ње ин фор ма ци ја се пре те жно вр ши на та јан на чин; 5/ при ку пља-
њем оба ве штај них ин фор ма ци ја мо гу би ти угро же на по је ди нач на, 
груп на или на ци о нал на пра ва; и 6/ про цес оба ве штај не ак тив но сти 
мо же об у хва ти ти спе ци јал не ак тив но сти (тај не ак ци је) ко је под ра-
зу ме ва ју ути цај на по ли ти ку дру гих др жа ва, без от кри ва ња ствар-
них из во ра тог ути ца ја.26)

Ана ли за уло ге оба ве штај не ак тив но сти у про це су по ли тич ког 
од лу чи ва ња зах те ва укр шта ње не ко ли ко ор га ни за ци о но-функ ци о-
нал них про це са: а/ до но ше ња (спољ но)по ли тич ких од лу ка, б/ оба-
ве штај ног ци клу са, и в/ ана ли тич ког оба ве штај ног ци клу са, да би 
се тач но утвр дио ре до след ак тив но сти и из бе гле гре шке и про пу-
сти. Ако из дво је но по сма тра мо фа зу ин фор ми са ња у про це су до-

24) Оп шир ни је у: Dre zner, Da niel W. (ed), Avoiding trivia: the roleof strategicplanning in
Americanforeignpolicy, Was hing ton, D.C., The Bro o kings In sti tu tion, 2009.

25) Waltz, Ed ward,KnowledgeManagementintheIntelligenceEnterprise..., op.cit., p. 3.
26) Taylor, Stan A., “De fi ni ti ons and The o ri es of Co un te rin tel li gen ce”...., op.cit.,  pp. 1-13.
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но ше ња од лу ка, је дан од три кључ на ка на ла ин фор ми са ња по ли-
тич ких од лу чи ла ца је оба ве штај на ак тив ност. Они ко ји ис тра жу ју 
ове про бле ме у окви ру тзв. «сво је вр сне оба ве штај не па ра диг ме» 
ин те ре су ју се пре све га за ме то до ло ги ју, по дат ке, и про бле ме ко-
је оба ве штај не слу жбе тре ба ју тре нут но ре ши ти и ко ји оста ју да 
се ре ше.27) У цен тру па жње је оба ве штај ни ци клус28) из ко га се, 
у кон тек сту од но са оба ве штај не ак тив но сти и по ли тич ке вла сти, 
по себ но издвaјају сле де ће фа зе: 1/ уоча ва ње по ли тич ког или без-
бед но сног про бле ма чи ја при ро да и ди на ми ка ути че на на ци о нал-
ну без бед ност или на ци о нал не ин те ре се, и по тре бу за до дат ним 
ин фор ми са њем; 2/ де фи ни са ње оба ве штај них по тре ба ко је по ли-
тич ки од лу чи о ци ауто ри тар но утвр ђу ју, а из у зет но у са рад њи са 
оба ве штај ним струк ту ра ма (ван ред не и кри зне си ту а ци је); 3/ упу-
ћи ва ње оба ве штај них зах те ва оба ве штај ним уста но ва ма; 4/ оба ве-
штај на ана ли за и про дук ци ја; 5/ ин тер пре та ци ја за вр шних оба ве-
штај них са зна ња; и 6/ fеedback.29)

Уоча ва ње по ли тич ког, без бед но сног, ти ме и оба ве штај ног про-
бле ма, по чет ни је део оба ве штај ног ци клу са и би тан део ан га жо ва-
ња из во ра ин фор ма ци ја у про це су до но ше ња по ли тич ких од лу ка. 
Ка да се ана ли зи ра зна чај уоча ва ња при ро де ових про бле ма, ти ме 
и пи та ње ко, у ства ри, има пра во и оба ве зу да утвр ди оба ве штај не 
по тре бе и зах те ве, пет пи та ња су кључ не, по чет не тач ке за иден ти-
фи ка ци ју по тре ба ко ри сни ка оба ве штај них ин фор ма ци ја (и по ли-
тич ких од лу чи ла ца и оба ве штај них аген ци ја). То су: Ко, шта,када,
гдеикако? Ову фа зу Едвард Волч (EdwardWaltz)  на зи ва пла ни ра-
њем и усме ра ва њем (planninganddirection), где нај ви ши по ли тич-
ки од лу чи о ци де фи ни шу ко ја им оба ве штај на са зна ња требaју за 
до но ше ње опе ра тив них и стра те шких од лу ка. Оба ве штај ни зах те-
ви се раш чла њу ју на по треб не ин фор ма ци је, а за тим се утвр ђу ју 

27) Wirtz,Ja mes J., “The Ame ri can ap pro ach to in tel li gen ce stu di es”. – In: Johnson, Loch K. 
(ed), HandbookofIntelligenceStudies, New York, Ro u tled ge, 2007, p. 32, etc; Оп шир ни је: 
Sheptycki, Ja mes, “Po li cing, in tel li gen ce the ory and the new hu man se cu rity pa ra digm: So-
me les sons from the fi eld”. - In:  Gill,  Pe ter, Mar rin,  Step hen, Phythian, Mark (eds), Intelli-
genceTheory,op.cit., pp. 165-175.

28) О оба ве штај ном ви ше у: Kri zan, Li sa,IntelligenceEssentialsforEveryon,Oc ca si o nal Pa-
per Num ber Six, Jo int Mi li tary In tel li gen ce Col le ge,Was hing ton, DC., 1999; Betts, Ric hard 
K., Enemies of Intelligence:Knowledge andPower inAmericanNational Security, New 
York, Co lum bia Uni ver sity, 2007, p. 15.

29) Обавештајнициклусчинеифазеукојесамосталнореализујуобавештајнеслужбе; 
Са вић, Ан дре ја, Ба ја гић, Мла ден, ”Уло га оба ве штај не ак тив но сти у спољ ној по ли ти-
ци”, Наука-безбедност-полиција, вол.VI II, бр. 1 (2003), стр. 17-50; Ба ја гић, Мла ден, 
Обавештајнаактивностиспољнаполитика -студијаслучајаСАД, Бе о град, Ви ша 
шко ла уну тра шњих по сло ва, 2004.
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по да ци ко ји мо ра ју би ти при ку пље ни и про це ње ни да би се до би ли 
же ље ни од го во ри.30) На ве де на пи та ња де фи ни шу оквир де ло ва ња 
до но си о ца од лу ка и оних ко ји утвр ђу ју основ не еле мен те ин фор-
ми са ња (пла не ри и оба ве штај но осо бље). На осно ву по тре ба се 
де фи ни шу оба ве штај ни/ин фор ма ци о ни зах те ви, у че му уче ству ју 
број ни уче сни ци. Да би де фи ни са ли зах те ви по треб на је за вид на 
ана ли тич ка ве шти на, да би се про це ни ло ко ли ко до бро ко ри сник 
ис ка зу је сво је по тре бе, да ли се мо гу до би ти тра же не ин фор ма ци је, 
и ка ко при ку пље не ин фор ма ци је сти жу до оба ве штај них ана ли ти-
ча ра, ко нач но и крај њих ко ри сни ка.

Упу ћи ва ња-пре но ше ња оба ве штај них зах те ва под ра зу ме ва не-
по сред ни кон такт из ме ђу по ли тич ких од лу чи ла ца и оба ве штај них 
ру ко во ди ла ца. По ли тич ки од лу чи о ци обра зла жу вр хо ви ма оба ве-
штај не слу жбе оба ве штај не по тре бе и из но се зах те ве, на осно ву 
ко јих се пла ни ра оба ве штај но ис тра жи ва ње. Пре но ше ње оба ве-
штај них зах те ва ни је пр ви кон такт из ме ђу ових су бје ка та, јер оба-
ве штај ни ру ко во ди о ци оства ру ју кон такт са по ли тич ким од лу-
чи о ци ма и у фа зи де фи ни са ња оба ве штај них по тре ба, на осно ву 
овла шће ња ко ја су од ре ђе на за ко ном или на те ме љу adhoc зах те ва 
но си ла ца вла сти. Упу ћи ва ње оба ве штај них зах те ва ви со ку свест 
по ли тич ких од лу чи ла ца и оних ко ји их при ма ју. Шта то зна чи? 
На и ме, оба ве штај ни зах те ви мо ра ју би ти уте ме ље ни на ствар ним 
про бле ми ма и ре ал ни, од ра жа ва ју ћи ствар не по тре бе и на ме ре по-
ли тич ких од лу чи ла ца. Ис ку ство го во ри да је ве о ма опа сно зах те ва-
ти од би ло ко га не што што не мо же ни уз нај ве ће на по ре ис пу ни-
ти. Код оба ве штај не ак тив но сти не ре ал ни зах те ви мо гу до ве сти до 
не га тив них по сле ди ца, го рих не го да се оба ве штај но ис тра жи ва ње 
и не по кре не. За то се од свих уче сни ка оче ку је од го вор ност, искре-
ност и ува жа ва ње спе ци фич но сти про бле ма ко ји ће се у да љем то-
ку оба ве штај ног ци клу са ис тра жи ва ти.31)

Уз ви ше опе ра тив них фа за оба ве штај ног ци клу са, ко је ре а ли-
зу ју оба ве штај не слу жбе, ква ли тет од но са по ли тич ких од лу чи ла ца 
и оба ве штај не ак тив но сти про жи ма се кроз фазу/циклус анализе 
при ку пље них оба ве штај них ин фор ма ци ја, ко ја об у хва та ју се ри ју 
мен тал них опе ра ци ја, са де таљ ном ана ли зом ин фор ма ци ја да би 

30) Waltz, Ed ward,KnowledgeManagementintheIntelligenceEnterprise, Ar tech Ho u se Bo-
ston & Lon don, 2003, p. 33.

31) Ha stedt, Glenn, Espionage:AReferenceHandbook, San ta Bar ba ra, ABC-CLIO, 2003, p. 
48-65.
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се сво бу хват но од ре дио сте пен из вор но сти и тач но сти оба ве штај-
них са зна ња, про це нио ни во њи хо ве са гла сно сти или кон тра дик-
тор но сти, са гле да ле узроч но-по сле дич не ре ла ци је из ме ђу њих и 
усво ји ли нео п ход ни за кључ ци. Ана ли ти ча ри ко ри сте сво је зна ње о 
ре ги о нал ним, на ци о нал ним и гло бал ним трен до ви ма ка ко би про-
це ни ли ква ли тет свих си ро вих ин фор ма ци ја и ор га ни зо ва ли их у 
од го ва ра ју ћи ко ри стан оба ве штај ни про из вод. Сврхаоба ве штај не 
ана ли зе је да се по ли тич ким од лу чи о ци ма от кри је зна чај оба ве-
штај них са зна ња.32) Че сто, ана ли за об у хва та про це ну јед ног мо гу-
ћег ис хо да, с об зи ром на број не мо гућ но сти од ре ђе ног сце на ри ја. 
Ана ли за ни је пред ви ђа ње, иако се у не ким слу ча је ви ма мо же ви де-
ти као та ква, мо же об у хва ти ти ана ли тич ко прог но зи ра ње, да би се 
утвр дио сте пен по у зда но сти да тих са зна ња.

Примермогућегдијаграмациклусаобавештајнеанализе33)

Оба ве штај ни ана ли ти ча ри нај че шће не ма ју ди рек тан при ступ 
по сма тра ној те ми, али кроз сло же не и ко хе рент не ми са о не про це-
се на сто је кре и ра ти при хва тљи ва об ја шње ња за од ре ђе не по ја ве, 
до га ђа је и фе но ме не. Сва ка од по ста вље них хи по те за се ис пи ту је 
и упо ре ђу је са до би је ним ин фор ма ци ја ма у трај ном про це су до-

32) Da vis, Jack, “Im pro ving CIA Analytic Per for man ce: Analysts and the Po licyma king Pro-
cess”, ShermanKentCenterforIntelligenceAnalysisOccasionalPapers, 2002, Vol. 1, No. 
2, p. 1-19.

33) Tre ver ton, Gre gory F., Gab bard, Bryan C., AssessingtheTradecraftofIntelligenceAnalysis, 
San ta Mo ni ca, Rand, 2008, p. 3; Упо ре ди: Tre ver ton, Gre gory F., ReshapingNationalIntel-
ligenceforanAgeofInformation,Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2001.
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би ја ња за кљу ча ка. Че сто ана ли ти чар те сти ра не ко ли ка хи по те за 
исто вре ме но, пра ве ћи мо гу ће сценарије и те сти ра ју ћи сва ки ко-
ри шће њем те мељ них мен тал них про це са, до мен зна ња су бјек та, 
ис ку ство и дру ге „ве шти не“ по ве за не са спе ци фич ним ни во и ма 
обра зо ва ња. Успе шан ана ли ти чар мо ра по се до ва ти нео п ход на зна-
ња и мо гућ но сти, скло ност ка спе ци ја ли зо ва ним обу ка ма, оба вља-
ти спе ци фич не за дат ке, и по ка за ти лич не ква ли те те ко ји су ком-
па ти бил ни са ана ли тич ким ра дом. Успе шан ана ли тич ки рад за то 
зах те ва ка дро ве ко ји зна ју мно го о свим те ма ма, и по је дин це ко ји 
има ју спо соб ност ана ли зе раз ли чи тих из во ра по да та ка и ин фор ма-
ци ја, на осно ву ко јих ће иден ти фи ко ва ти но ве ша бло не и трен до ве, 
и до при не ти раз во ју ба зе зна ња о сло же ним про бле ми ма. Та ко ђе, 
ана ли тич ки екс пер ти мо ра ју би ти об у че ни за ана ли зу по на ша ња 
љу ди у сло же ним по ли тич ким, ре ли гиј ским и кул ту рал ним кон тек-
сти ма.34) Нај че шће, ана ли ти ча ри има ју по треб но ис ку ство и уме ће 
ре ша ва ња про бле ма у ду жем вре мен ском пе ри о ду. Уме ће под ра зу-
ме ва ве шти ну раз два ја ња су шти не од ма ње бит них окол но сти, ко ја 
омо гу ћа ва де ло ва ње у усло ви ма про мен љи вог окру же ња. Нај ве ћу 
ди ле му пред ста вља пи та ње да ли су по сма тра не си ту а ци је за и ста 
но ве, а ако ни су он да оне и не ма ју зна чај.35)

Циљ обједињавањаипродукције је кре и ра ње но вих са зна ња 
у фор ми ко ју крај ни ко ри сни ци мо гу раз у ме ти. Про дук ци ја пред-
ста вља из ра ду за вр шних оба ве штај них до ку ме на та за ко је су по-
ли тич ки од лу чи о ци већ ис ка за ли оба ве штај не по тре бе и зах те ве. 
За вр шно оба ве штај но зна ње не ма пра ву вред ност уко ли ко ни је 
пра во вре ме но и ре ле вант но за до но ше ње кон крет них по ли тич ких 
од лу ка.36) Као бој но по ље, гло бал но окру же ње је да нас ди на мич но, 
а ин фор ма ци је и оба ве ште ња вре мен ски су осе тљи ва. За то је кључ 
успе ха у ства ра њу и пра во вре ме ном усту па њу за вр шног оба ве-
штај ног са зна ња по ли тич ким од лу чи о ци ма, да би они би ли спрем-
ни за по ли тич ку ак ци ју. 

Из ра да за вр шних оба ве штај них до ку ме на та зах те ва ан га жо ва-
ње нај струч ни јих оба ве штај них ка дро ва и  спе ци ја ли зо ва них ана-
ли тич ких ти мо ва. Оба ве штај не сту ди је, и про це не пред ста вља ју 
ин те гри са на оба ве штај на са зна ња ко ја по ли тич ки од лу чи о ци ко ри-

34) У то ме им по ма жу ве шти не из обла сти пси хо ло ги је лич но сти и со ци о ло ги је кул ту ре и 
ре ли ги је.

35) Tre ver ton, Gre gory F., Gab bard, Bryan C., op. cit., pp. 5-6.
36) Johnson, Loch K., “Bricks and Mor tar for a The ory of In tel li gen ce”, оp.cit.,  p. 11. 
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сте у де фи ни са њу спољ но по ли тич ке си ту а ци је и до но ше њу од лу-
ка, за јед но са са зна њи ма из дру гих из во ра ин фор ми са ња.37) По ред 
то га што је за вр шно оба ве штај но зна ње те мељ ин фор ми са ња по-
ли тич ких кре а то ра, оно је и услов успе шне ан ти ци па ци је про ме на 
у спољ ном окру же њу због ко јих се по кре ће про цес од лу чи ва ња. 

С об зи ром на зна чај чи ње ни ца ко је са др же за вр шне оба ве-
штај не сту ди је и че сту по тре бу до дат ног по ја шња ва ња од ре ђе них 
са зна ња, прак са је да се но си о ци по ли тич ке вла сти упо зна ва ју са 
са др жа јем до ку ме на та кроз не по сред не кон так те са оба ве штај ним 
екс пер ти ма. Усту па ње за вр шних оба ве штај них са зна ња кроз лич не 
кон так те нео п ход но је због тех нич ке ин тер пре та ци је са зна ња као 
зна чај ног де ла од лу чи ва ња. Та ко ђе, ни је ис кљу че но да, у си ту а ци-
ја ма ко је не оста вља ју до вољ но вре ме на за ду жу по ли тич ку ин тер-
пре та ци ју, по ли тич ки од лу чи о ци овла сте оба ве штај не ру ко во ди о це 
да уче ству ју рав но прав но и у про це су по ли тич ке ин тер пре та ци је.

Ко нач но, за вр шна фа за оба ве штај ног ци клу са је feed back. 
Иако опи са не фа зе за тва ра ју ор га ни за ци о ни и функ ци о нал ни круг 
ци клу са, он се не за вр ша ва усту па њем за вр шних оба ве штај них 
са зна ња, већ на ста вља ди ја ло гом из ме ђу оних ко ји су та са зна ња 
про из ве ли (оба ве штај не слу жбе) и ко ри сни ка (по ли тич ких од лу-
чи ла ца). Ако су са зна ња ко ри сна, усту па ње об у хва та и по врат ни 
ефе кат - feedback. Оба ве штај ни ру ко во ди о ци има ју по тре бу за све-
стра ном ана ли зом успе шно сти оба ве штај них ак тив но сти и ко ри-
сно сти оба ве штај них са зна ња, да би пла ни ра ли бу ду ћа оба ве штај-
на ис тра жи ва ња по треб на спољ ној по ли ти ци. За то су оба ве штај-
ним слу жба ма по треб не и по врат не ин фор ма ци је од по ли тич ких 
од лу чи ла ца. Оне тре ба ју зна ти шта је ко ри сно а шта не, ка ко би 
ис пу ни ле бу ду ће оба ве штај не зах те ве. По врат не ин фор ма ци је тре-
ба ју об у хва ти ти сле де ћа пи та ња: 1/ да ли су за вр шна оба ве штај на 
са зна ња упо тре бљи ва и да ли се мо гу ко ри сти ти?; 2/ да ли су пра-
во вре ме на?; 3/ да ли су у прак си ко ри шће на?; 4/ ка ко?; 5/ да ли су 
ис пу ни ла оче ки ва ња ко ри сни ка?; 6/ ако не, за што ни је?; и 7/ шта 
сле де ће? Од го во ри на ова пи та ња ће ре зул ти ра ти пра во вре ме ним, 
кон крет ним и све о бу хват ним за вр шним оба ве штај ним са зна њи ма 
у бу дућ но сти и њи хо вој ве ћој упо тре би од стра не до но си ла ца од-
лу ка и да љим про це на ма по врат них ин фор ма ци ја.

37) Упо ре ди: IntelligenceEstimates:HowUsefultoCongress? Was hing ton, DC, Con gres si o nal 
Re se arch Ser vi ce, Li brary of Con gress, 2006, In ter net 13/03/2010, http://www.fas.org/ sgp/
crs/in tel/RL33733.pdf.
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ПРОБЛЕМИУОДНОСИМАПОЛИТИЧКИХ
ОДЛУЧИЛАЦАИОБАВЕШТАЈНИХСТРУКТУРА

Прак са функ ци о ни са ња са вре ме них по ли тич ких си сте ма по-
ка зу је да се нај у жи круг но си ла ца по ли тич ке вла сти, кроз ре а ли за-
ци ју оба ве штај не ак тив но сти и из дру гих зва нич них ка на ла ин фор-
ми са ња, оба ве шта ва о зна чај ним де ша ва њи ма или про ме на ма у ме-
ђу на род ном окру же њу ко ја ути чу или мо гу ути ца ти на на ци о нал не 
ин те ре се и на ци о нал ну без бед ност.38) У са гле да ва њу при ро де до-
но ше ња (спољ но)по ли тич ких од лу ка, где сва ка фа за има осо бе ну 
“спе ци фич ну те жи ну” за ко на чан из бор прав ца спољ но по ли тич ке 
ак ци је, по себ но се из два ја јуполитичкепроценеиодлуке, при че му 
су про це не ин те грал ни део про це са од лу чи ва ња и не мо гу се из-
дво је но по сма тра ти.39)

Успе шност до но ше ња тре нут них по ли тич ких од лу ка и стра-
те шко пла ни ра ње бу ду ћих по ли тич ких ак ци ја те ме љи се, из ме ђу 
оста лог, и на ква ли те ту оба ве штај них са зна ња. Из тог раз ло га уче-
сни ци про це са до но ше ња од лу ка (по ли тич ки од лу чи о ци и оба ве-
штај ни ру ко во ди о ци) има ју и по себ не оба ве зе.

Но си о ци по ли тич ке вла сти мо ра ју ус по ста ви ти ефи ка сан на-
чинруковођења, координације, усмеравања и контроле оба ве штај-
них уста но ва да би се обез бе ди ло да оне де лу ју као део сми шље ног 
си сте ма и под аде кват ним вођ ством. Због соп стве них ин те ре са, по-
ли тич ки од лу чи о ци мо ра ју упо зна ти оба ве штај не струк ту ре и са 
сво јим тре нут ним ак ци ја ма и бу ду ћим на ме ра ма, по ли тич ким од-
лу ка ма у ко ји ма ко ри шће на оба ве штај на са зна ња, да би се уочи ле 
гре шке и про пу сти, и по бољ ша ли при ку пљач ки на по ри и ре зул та-
ти у бу дућ но сти.40) Ти ме се обез бе ђу је по треб но раз у ме ва ње из ме-
ђу свих уче сни ка у про це су од лу чи ва ња. Ме ђу тим, прак са ука зу је 
да су и јед ни и дру ги скло ни гре шка ма, од ко јих су кључ ни обаве-

38) Her man, Mic hael, IntelligencePowerinPeaceandWar , op.cit. 
 “In tel li gen ce and Po licy: Com ment”, Intelligence and National Security, Vol. 6, No. 1 

(1991), p. 229.
39) Uni ted Sta tes, Cen tral In tel li gen ce Agency, IntelligenceandPolicy:TheEvolvingRelation-

ship, Was hing ton, DC, Cen tral In tel li gen ce Agency, 2004.
40) Упо ре ди: Hol sti, Ole R., MakingAmericanforeignpolicy,  New York, Ro u tled ge,Taylor & 

Fran cis Gro up, 2006, pp. 118, 144-147, 237-240.
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штајнипропусти с јед не стра не, и лошедефинисанеинформацио-
не/обавештајнепотребеизахтеви с дру ге.41) 

Оба ве штај ни про пу сти су мо гу ћу у свим фа за ма оба ве штај ног 
ци клу са, али су они ана ли тич ке при ро де нај штет ни ји.42) За то се у 
раз ви је ним оба ве штај ним си сте ми ма по себ на па жња да је обра зо-
ва њу и спе ци ја ли за ци ји ана ли тич ких ка дро ва, и ства ра њу вир ту-
ел них ана ли тич ких мре жа као ба зич них ин фор ма тив них ин пу та 
по ли тич ких од лу чи ла ца. Но ви зах те ви ко ји се по ста вља ју пред 
ана ли тич ке ти мо ве оба ве штај них слу жби мо гу се са гле да ти из пре-
гле да нео п ход них ка рак те ри сти ка ана ли тич ког ра да за бу дућ ност 
у од но су на по след ње де це ни је XX и по че так XXI ве ка. На и ме, у 
од но су на 70-те, 80-те и 90-те го ди не XX и по че так XXI ве ка, у бу-
дућ но сти се про јек ту ју сле де ће ка рак те ри сти ке ана ли тич ког ра да: 
исто вре ме но тра же ње од го во ра на го ру ћа пи та ња и ду бља ана ли-
за; ши рок спек тар тај них и отво ре них из во ра; ви ше слој не мре же 
на ме ње не ре ша ва њу про бле ма; ана ли ти ча ри се исто вре ме но ба ве 
и при ку пља њем по да та ка; знат но агре сив ни је пре тра ге тај них и 
отво ре них по да та ка; ком би на ци ја спе ци ја ли ста и ана ли ти ча ра ко ји 
по се ду ју оп шта тех нич ка и по ли тич ка зна ња; ана ли ти ча ри ра де у 
окви ру ве ћих вир ту ел них мре жа; пре по зна ва ње ша бло на и мо гућ-
но сти ана ли зе ве ли ких ску по ва по да та ка; тра га ње за не у о би ча је-
ним по ја ва ма; кључ не од лу ке до но се са ми ана ли ти ча ри; тех но ло-
ги ја омо гу ћа ва пам ће ње хи по те за и по да та ка ко је су ана ли ти ча ри 
прет ход но од ба ци ли, и еви ден ти ра ње пред ме та ин те ре со ва ња и 
пи та ња ана ли ти ча ра.43) 

Ако су си ро ве оба ве штај не ин фор ма ци је све стра но кла си фи-
ко ва не и про це ње не, и раз ја шње ни узро ци и при ро да про бле ма на 
ко је се оне од но се, из гра ђе на је до бра осно ва за прет ход но опи сан 
те ме љан ана ли тич ки рад.  

Ло ше или не до вољ но ја сно де фи ни са не оба ве штај не по тре бе 
и зах те ви упу ће ни од по ли тич ких од лу чи ла ца и уска гр ла у ор га-

41) Нај ве ћи про пу сти оба ве штај не за јед ни це САД 90-их го ди на XX и у XXI ве ку су: 1/ 
Ин спек то ри УН су от кри ли ирач ки ну кле ар ни про грам, знат но обим ни ји од про це на 
CIA. Ин ди ја и Па ки стан су оба ви ли ну кле ар не про бе ко је CIA ни је пред ви де ла. Ави о-
ни САД су бом бар до ва ли ки не ску ам ба са ду у Бе о гра ду услед по гре шних ин фор ма ци ја 
CIA. CIA ни је пред ви де ла на па де 11. сеп тем бра. пратилa je осум њи че не чла но ве Ал 
Ка и де ме се ци ма пре на па да, али се Kha lid al-Mid har (је дан од от ми ча ра ави о на), ни је 
на шао на ли сти. За про це ну о WMD Ира ка је тре ба ло 20 ме се ци, ко ја се по ка за ла по-
гре шном; Tre ver ton, Gre gory F., Gab bard, Bryan C., op.cit., p. 10.

42) Hol sti, Ole R., op.cit., pp. 120, 338, 359.
43) Tre ver ton, Gre gory F., Gab bard, Bryan C., op.cit., p. 35.
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ни за ци ји оба ве штај них мре жа на свим ни во и ма, дру га су стра на 
мо гу ћих тен зи ја из ме ђу оба ве штај них струк ту ра и но си ла ца по ли-
тич ке вла сти. Да би се ове си ту а ци је из бе гле и ус по ста вио ефи ка-
сан од нос из ме ђу ових ак те ра мо ра ју се пре ва зи ћи индивидуални
сукоби,организационаривалства,конфликтииразличитипогледи
о при ро ди и мо де луод но са из ме ђу оба ве штај них струч ња ка и но-
си ла ца вла сти. Оба ве штај не слу жбе тре ба ју ука за ти по ли тич ким 
од лу чи о ци ма на «оноштоонитребајузнатипренегооношто
желечути», при че му ће по ли тич ки од лу чи о ци, на осно ву ис ка-
за них по тре ба и зах те ва, ува жи ти оба ве штај не су до ве и про це не, 
не те же ћи да их све ду на ми ни мум. Дру га чи је ре че но, оба ве штај-
ни ана ли ти ча ри и ру ко во ди о ци мо ра ју би ти ри го ро зно по ште ни и 
не за ви сни у сво јим су до ви ма уз услов да по се ду ју по треб но зна-
ње о спе ци фич ним ин те ре си ма по ли тич ких кре а то ра. Чак и ка да 
се од њих зах те ва да да ју про це не по ли тич ке при ро де, што ни је 
уоби ча је но, оне не сме ју би ти «обо је не» лич ним ста во ви ма. У су-
прот ном, оба ве штај на ак тив ност по ста је по те ра за зна њем за соп-
стве но до бро и ин те ре се, а не бри жљи во усме ре ни улаз (input) за 
раз ми шља ње по ли тич ких кре а то ра и про цес од лу чи ва ња.  Та ко ђе, 
у не по сред ним кон так ти ма оба ве штај ни зва нич ни ци мо ра ју ин-
фор ми са ти по ли тич ке од лу чи о це о сво јим ствар ним оба ве штај ним 
мо гућ но сти ма и об ја сни ти им зна чај ја сно уоб ли че них оба ве штај-
них по тре ба и зах те ва.

По ли тич ки од лу чи о ци че сто на ру ша ва ју утвр ђе не окви ре ин-
сти ту ци о нал ног по на ша ња вр ше ћи при ти сак на оба ве штај не струк-
ту ре да кре и ра ју про це не та ко да по др жа ва ју по сто је ћу по ли ти ку. 
Већ смо на гла си ли и про блем се лек тив ног ко ри шће ња оба ве штај-
них са зна ња, ко је мо же има ти не га тив не по сле ди це за кон крет не 
по ли тич ке ак ци је. Нај све жи ји при мер је пар ци јал но ко ри шће ње 
оба ве штај них про це на аме рич ке из вр шне вла сти при ли ком до но-
ше ња од лу ке о по кре та њу вој не кам па ње про тив Ира ка, на вод но 
због ирач ког по се до ва ња хе миј ског и би о ло шког оруж ја ко је је ди-
рект на прет ња на ци о нал ној без бед но сти САД.44) Да би се из бе гле 
ова кве и слич не си ту а ци је, по ли тич ки од лу чи о ци мо ра ју ви ше ува-
жа ва ти зна чај оба ве штај них про це на, и уве сти прак су ин фор ми са-
ња оба ве штај них струк ту ра о ак ту ел ним прав ци ма сво је по ли ти ке 
и ду го роч ним спољ но по ли тич ким при о ри те ти ма и ци ље ви ма.

44) Упореди: The 9/11 Commission Report, Final Report of the National Commission on Terror-
ist Attacks Upon the United States, New York, W.W. Norton, 2004.
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INTELLIGENCEACTIVITYIN

THESYSTEMOFPOLITICALPOWER
Summary

Intelligenceactivityasasocialandpoliticalphenomenon
represents one of the key information channels through
whichtheholdersofthepoliticalpowerinformthemselves
of the situations and changes in external surrounding,
which are significant for national security and national
interests.Asanessentialelementofinformational,i.e.soft
powerofeachstate,theintelligenceactivityperceivesits
institutionalization through the activity ofmodern intel-
ligence services as specialized authorities of the execu-
tive.Ontheotherhand,intelligenceactivityhasaclearly
defined role in the decision-making process (in foreign
policy),becauseitprovidesrelevantandtimelyfinalintel-
ligencefindings to theholdersof thepoliticalpower,as
abase for the furtherdecision-makingprocess.Analyse,
productionandtheinterpretationofthefindings,aswell
asproperdefiningoftheinformational/intelligenceneeds
and requirements by the holders of the political power
havespecialsignificanceintheprocessoftheintelligence
research.Thesearethepointsinwhichthesensibilityof
thecomplexrelationsbetweenintelligenceactivityandpo-
liticalpowerdiffract.
Keywords:intelligenceactivity,intelligenceservices,in-
telligence cycle, political power, political decision-mak-
ers, decision-making process, informational/soft power,
nationalsecurity,nationalinterests.
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Resume
Inthispapertheauthorindicatestheoverlappedandin-
terdependentrelationsinthesystemofthepoliticalpower
betweentheintelligenceactivitiesandpoliticaldecision-
makers.Theauthoranalysesthegeneralcontextofintelli-
genceactivitydevelopment,asaspecificsocialandpoliti-
calphenomenon,i.e.practiceandtheory,anditsrelation
withthestateandpoliticalpower.Recognizingthehistori-
calcontextof themutualconnectionof these twoareas,
the author tries to point to the complex organizational
andfunctionalrelationsbetweentheintelligenceactivities
andpoliticalpower,especiallyreflectedintheinformation
phaseofthedecision-makingprocess(inforeignpolicy).
Theauthordevelops theanalysesof those relationsand
connectionsbynoticingtheproblemsbetweenthepolitical
decision-makers and intelligence structures through the
displayoftheintelligencecycleprocess.Theauthoralso
offers several proposals of the organizational and func-
tionalnature,bywhichtherelationsbetweenthoseactors
canbeimproved.
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