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Апстракт: Тежиште рада је на разматрању значајно 

измијењене улоге америчке обавјештајне заједнице у периоду који 
је услиједио након завршетка Хладног рата, а особито у периоду 
након 11. септембра 2001. године. Освртом на обавјештајну ре-
форму и Закон о спречавању тероризма из децембра 2004. године, 
аутор закључује да је у Сједињеним Државама дошло до промјене 
у фокусу обавјештајног интереса. Терористички напади од 11. 
септембра несумњиво су контрибуирали детерминирању терори-
зма као приоритета америчке националне сигурности, што је ре-
зултирало и редефинирањем приоритета обавјештајно-сигурно-
сне службе као релевантног конституенса система сигурности 
ове државе. Тероризам, наиме, од тада постаје примарни инте-
рес обавјештајне заједнице САД, а у раду се настоје спознати 
разлози због којих је овај вишевјековни феномен завриједио епи-
тет највеће пријетње сигурности након разарања Пентагона и 
Свјетског трговинског центра. 
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Увод 
 

Обавјештајно-сигурносна служба као компонента система 
сигурности сваке савремене државе значајно доприноси осигура-
њу и очувању сигурности на националном, а посљедњих деценија 
и на глобалном нивоу. Претпоставке да ће изгубити на значају са 
завршетком Хладног рата показале су се као неутемељене. Насу-
прот томе, обавјештајно-сигурносна служба у посљедњих неколи-
ко деценија добива све више на значају (Мијалковић, 2011:74-92). 
Упориште за овакву тврдњу налазимо у неколико значајних реа-
литета савременог доба. Прво, окончањем Хладног рата, у којем је 
моћ једне државе била примарно детерминирана војним капаците-
тима, предмет обавјештајног истраживања се проширио на све 
сфере друштвене егзистенције и дјеловања.1 Друго, смањење по-
тенцијалне могућности војног напада извана на једну државу, а 
интенције контроле и доминације држава уз помоћ савремене те-
хнологије2, допринијеле су још већем значају обавјештајно-сигу-
рносне службе која у тим трендовима има пресудну улогу. Треће, 
у ери информативне револуције посједовање информације постаје 
нови извор моћи, што је ову службу, као кључног сервисера инфо-
рмација, учинило још значајнијом.3 Четврто, екстензија појма си-
гурности са државноцентричног на глобално транснационални 
фокус имплицира обавезу обавјештајно-сигурносне службе да ко-
нтрибуира осигурању не само националне, већ и глобалне сигу-
рности. Пето, у комплексном систему помијешаних међународних 
                                                 
1 Императивни задатак сваке обавјештајно-сигурносне службе јесте да на 
свеобухватан начин истражује сва подручја живота и рада других држава. 
Велики број података из свих сфера друштвене егзистенције од кључног је 
значаја за успјех у њеном раду. Oвакав приступ у обавјештајној теорији познат 
je као принцип свеобухватности у раду (Маслеша, 2001:218). 
2 „Специфичност новог облика доминације не испољава се у физичком запосе-
дању територија, него у капацитету контроле, уз помоћ савремене технологије“ 
(Стајић, 1999:716). 
3 САД своју стратегију будућности заснивају на тврдњи да свијетом влада 
информативна револуција која је исто толико радикална као и она изазвана по-
јавом атомске бомбе. Своју визију будућности исказали су у књизи „Здружена 
визија 2010“ реченицом: „Информативна супериорност је могућност да се при-
купља, обрађује и дистрибуира непрекидни ток информација, уз истовремену 
експлоатацију исте те способности непријатеља или онемогућавање непријате-
ља да се користи истим средствима“ (Трифони, 2001:302). 
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актера, њeн предмет интересовања су, поред држава као основних 
субјеката међународних односа, и други недржавни актери који су 
користећи благодети глобализације у прилици пројицирати 
насиље са далекосежним посљедицама по човјека и сигурност – 
un generale. 

Најеклатантнији примјер потоњег су терористички напади 
од 11. септембра 2001. године који су имали планетарни одјек са 
несагледивим посљедицама и који су у фокусу овог рада. Они су 
послужили као полазна основа у елаборацији предметне пробле-
матике, с обзиром да их аутор идентифицира као главни повод 
промјене приоритета обавјештајног истраживања у САД. 

Након кратког осврта на битно другачију и комплекснију 
улогу обавјештајно-сигурносне службе у постхладноратовској 
ери, у раду се настоје идентифицирати кључни разлози детерми-
нирања тероризма као највеће пријетње сигурности данашњице. 
Рад се завршава освртом на обавјештајну реформу и Закон о спре-
чавању тероризма у САД из децембра 2004. године, на темељу 
које аутор аргументира тврдњу да је тероризам почетком 21. Сто-
љећа постао приоритетни интерес обавјештајне заједнице САД. 
 
Постхладноратовска улога обавјештајно-сигурносне службе 

 
Дезинтеграција биполарног политичког амбијента, која је 

резултирала глобалним промјенама и интензивирањем међузави-
сности, подстакла је теоретичаре међународних односа и сигурно-
сних студија да појам сигурности са државноцентричног прошире 
на глобално транснационални фокус. Стање у којем је сигурност 
била контроверзно протумачена као војна сила и моћ кориштена 
од стране државе, уступа мјесто стању у којем су појединац и заје-
дница суочени са пријетњама без непријатеља, у којем стари ко-
нцепт силе и старе идеје не могу јамчити сигурност у савременом 
свијету структуралних промјена.4 У свјетлу насталих промјена ду-

                                                 
4 Глобалне структуралне промјене које су захватиле међународну заједницу 
крајем 20. и почетком 21. стољећа данашњи свијет чине комплекснијим. У пре-
тходним фазама развоја међународне заједнице односи у свјетској заједници 
првенствено су се сводили на односе између суверених и формално-правно 
једнаких државних заједница. Данас ти односи чине само један дио глобалних 
односа који се успостављају између различитих субјеката који својим дјелова-
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жни смо посматрати и нову улогу обавјештајно-сигурносне слу-
жбе, као фактора који у значајној мјери доприноси очувању 
националне, односно глобалне сигурности. 

Неутемељеним су се, сада је евидентно, показале претпо-
ставке да ће распадом биполарне подјеле свијета обавјештајно-си-
гурносне службе изгубити на значају. Такве претпоставке коинци-
дирају са затварањем приче о космополитској димензији комуни-
зма с једне, и инаугурацијом концепта „нови свјетски поредак“, с 
друге стране.5 

„Нови свјетски поредак“ је концепт који је прокламирао 
амерички предсједник Водитељ програма (program manager) је 
особа коју је именовао предсједник САД. Oн планира и надзире 
проведбу и управљање Окружењем за размјену информација 
(Ibid.). старији 1990. године заједничком акцијом Западних 
савезника против Ирака, познатијом као Заливски рат. Упркос 
чињеници да је инаугуриран као концепт владавине права, мирног 
рјешавања спорова, снажне демокрације и солидарности против 
агресије, смањивања и контроле војног арсенала, јачања 
Уједињених народа и праведног третирања свих људи, још увијек 
није створио механизме који би осигурали прихватљиву разину 
сигурности и стабилности“ (Таталовић, Биланџић, 2005:68, 69). 

Постхладноратовску еру, није стога претенциозно закључи-
ти, карактеризира усложњавање сигурносне збиље. За вријеме 
вишедеценијске политичке, војне и идеолошке конфронтације 
између Истока и Запада, ексклузивитет дестабилизирања сигурно-
сних прилика глобалних размјера припадао је СССР и САД као 
протагонистима хладноратовског сукоба. Но, након његовог око-
нчања број потенцијалних субјеката угрожавања сигурности се 
нагло повећао. Овдје се примарно мисли на илегалне недржавне 

                                                                                                                    
њем чине глобалне односе знатно другачијим од међународних односа у пре-
тходним фазама развоја људске заједнице (Башић, 2012:9). 
5 Овакве утопистичке претпоставке биле су супортиране очекивањима да ће 
распадом Варшавског пакта престати да доминира НАТО савез као његов 
антипод. „Када се распустио и распао Варшавски пакт, са становишта здравог 
разума и природне логике ствари слиједило је опће очекивање да не доминира 
и његов антипод – НАТО. Међутим, десило се супротно. Сједињене Државе су 
нашле историјско и свако друго оправдање за његов опстанак и даље осавреме-
њивање и, најважније, за његов продор и позиционирање на исток континента“ 
(Лакићевић, Николиш према: Дураковић, 2009:291). 
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актере који равноправно са државама учествују у креирању и мо-
дифицирању међународног политичког, економског и сигурно-
сног амбијента.6 Овај суоднос државних и недржавних актера ре-
зултирао је етаблирањем међународног система у коме је значајно 
нарушена равнотежа снага у корист недржавних актера, што је 
продуцирало потребу транзиције дјеловања и одлучивања са на-
ционалног на наднационални ниво (Мијалковић, Благојевић, 
2014:49-68). 

Основ за овакву констатацију налазимо у сљедећим реали-
тетима савременог живота према Zbigniewu Brzezinskom. Први се 
огледа у чињеници да средства за наношење огромних штета ви-
ше нису ограничена само на организиране и моћне државе. Спосо-
бност наношења велике друштвене штете и потицања опћег стра-
ха постаје све доступнија и релативно малим, али одлучним ску-
пинама. Друго, свјетска мобилност, омогућена брзином путовања 
и миграцијама које су срушиле баријере између некад одвојених 
друштава и свјетске комуникације, омогућују координацију и пла-
нирање међу иначе дисперзираним подземним ћелијама. Треће, 
демократска отвореност и толерантност омогућује пенетрацију и 
дјеловање унутар домаћег друштва, чиме је откривање опасности 
изнимно отежано. И четврто, систематска међузависност савре-
меног друштва потиче ланчану реакцију. Ако се поремети само 
један кључан фактор система, долази до ескалације друштвеног 
немира и ширења панике (Brzezinski, 2004:39). 

Ако се узму у обзир наведене детерминанте савременог 
доба, онда не изненађује чињеница да је након 11. септембра 2001. 
године тероризам изборио високо мјесто на листи приоритета на-
ционалне сигурности бројних западних земаља. Детерминирање 
тероризма као једног од могућих партнера у глобалном конфликту 
продуцирало је потребу функционално-организационог прила-

                                                 
6 Транснационалне терористичке групе представљају илегални недржавни 
актер који постаје све значајнији. „Напади Al Qaedе 11. септембра 2001. године 
на САД, који су однели близу три хиљаде живота, управо су у складу с 
глобалним трендом успона транснационалних терористичких група“ (Бајагић, 
2012:26-28). Њима треба свакако придружити и транснационалне криминалне 
организације. То је тероризам и организовани криминал поставило на сам врх 
агенде претњи националној и међународној безбедности (Мијалковић, 2012:96-
113). 
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гођавања обавјештајно-сигурносне службе новим захтјевима. Oба-
вјештајне реформе које су услиједиле након овог немилог догађаја 
и нова стратегија борбе против глобалног тероризма демантирала 
је оне теоретичаре међународних односа и сигурносних студија 
који су сматрали да је окончањем Хладног рата престала да посто-
ји „најважнија мисија“ обавјештајно-сигурносне службе. 

Свакако да је у актуелном комплексном систему међунаро-
дних односа комплекснија и улога обавјештајно-сигурносне слу-
жбе. Та комплексност деривира из сљедећег: прво, окончањем 
Хладног рата државе су постале компетитивније у свим сегменти-
ма њихове егзистенције и дјеловања, што је резултирало диспер-
зијом обавјештајног фокуса; друго, након Хладног рата наступило 
је доба безличног, недржавног и спретног непријатеља7, док је мо-
гућност антиципације њиховог непријатељског дјеловања минор-
на; треће, нови изазови и пријетње неконвенционалне и нетради-
ционалне природе ставиле су у први план проблем невојног (аси-
метричног) угрожавања сигурности, чији су носиоци слабије снаге 
које користе фактор времена и изненађења за реализацију својих 
стратешких циљева.8 

У настојању да укажемо на комплексност улоге обавјештај-
но-сигурносне службе у постхладноратовској ери парафразираће-
мо ријечи некадашњег директора ЦИА Јаmеsа Woolseya. Он је, ек-
сплицирајући тешкоће примјене традиционалне националне сигу-
рносне политике, истакао како је за разлику од хладноратовског 
периода, када је дипломатија имала кључну улогу без обзира што 
споразум није био могућ, комуникација била ипак остварива, што 
није случај у данашњем свијету тероризма и организираног кри-
минала. Иако се преговара са кључним савезницима и пријатељи-
ма према бољем нападу проблема, нема преговарачког стола гдје 
се може покушати ријешити проблем или постићи споразум или 
                                                 
7 Видјети шире у: Robb, 2007:1-63. 
8 Асиметрично ратовање се може дефинирати као средство тактички или опера-
тивно инфериорније снаге против слабости супериорнијег противника којим се 
постиже несразмјеран ефекат са циљем подривања противникове воље како би 
се реализирали стратешки циљеви асиметричних актера. Из ове дефиниције мо-
же се уочити сљедеће: прво, асиметричне опције су увијек избор слабијих снага 
када постоји диспаритет интереса између двојице антагониста; друго, мета аси-
метричног приступа јесте воља јачег противника; треће, то се постиже оствари-
вањем психолошких ефеката на стратешком нивоу (Мc Кenzie, 2001:75, 76). 
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компромис са терористима и криминалцима (Пена, Шикман, 
2007:93). 

У наставку текста покушаћемо дати одговор на питање 
зашто је тероризам званично детерминиран као највећи неприја-
тељ националне сигурности многих западних земаља, превасхо-
дно САД, и зашто је он овакву квалификацију добио након теро-
ристичких напада од 11. септембра с обзиром на његову вишевје-
ковну историју. 
 

Разлози детерминирања тероризма као приоритета 
националне сигурности након 11. септембра 

 
Терористички напади од 11. септембра представљају пре-

кретницу у историји политике темељене на сили. Тог је дана деве-
тнаест фанатика, припадника терористичке организације Al 
Qaedа, бацило највећу постхладноратовску силу свијета у панику, 
указавши на њену рањивости и уништивши илузију о њеној 'недо-
дирљивости'. 

„Никада раније није толико мало слабих нанијело толико 
бола тако великом броју моћних. У њиховим тежњама, у којима 
тероризам уствари представља немилосрдно оруђе у борби против 
моћних, слабији имају једну велику психолошку предност: врло 
мало могу изгубити, а, према њиховом вјеровању, све могу доби-
ти. Доминантни, с друге стране, могу све изгубити, а посебно оно 
што највише цијене, властито благостање, па њихов страх надвла-
дава њихову моћ. Моћни цијене живот и уживају у добром живо-
ту. Једном када избије, паника међу привилегираним преувелича-
ва стварне потенцијале невидљивог али у бити слабог непријате-
ља, повећава његове наводне досеге и подрива заједнички осјећај 
сигурности толико потребан за друштвену егзистенцију у удобно-
сти. Након што западну у паничне, претјеране реакције, моћни се 
несвјесно претварају у таоце слабих“ (Брзезински, 2004: 39). 

Оваква талачка ситуација услиједила је одмах након теро-
ристичких напада на Пентагон и Свјетски трговински центар, док 
су колективни страх и колективна паника своју кулминацију 
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доживјели у објави рата против тероризма.9 Тиме је глобализација 
ушла у фазу параноје, с обзиром да се објава рата по први пут у 
историји није односила на једну државу или одређену територију. 

Уколико се осврнемо на претходно казано, спознаћемо не-
ке од разлога детерминирања тероризма као највеће пријетње си-
гурности данашњице. 

Када говоримо о првом разлогу, онда требамо имати у виду 
чињеницу да је ово други напад на САД у њиховој историји. Први 
се догодио 1941. године када је јапанска флота нападом на луку 
Перл Харбор уништила трећину америчке пацифичке флоте. Теро-
ристички напади од 11. септембра представљају други највећи по-
раз САД, у којем је убијен дупло већи број људи него у нападу из 
децембра 1941. године. 

Други разлог темељи се на чињеници да је овакав стра-
вичан напад извршен над САД, којима je као побједнику Хладног 
рата припала водећа улога у осигурању и очувању глобалне сигу-
рности, cтога не изненађује помак од релативно бенигне дефини-
ције америчке улоге у свијету ка преокупацији америчком вулне-
рабилношћу након догађаја од 11. септембра, који су показали ра-
њивост једне раније самозадовољне заједнице у односу на непри-
јатеља који не познаје морална ограничења у примјени насиља. „У 
таквим околностима, посебно након догађаја од 11. септембра, 
сасвим је разумљиво јачање америчке заокупљености потрагом за 
бољом националном сигурношћу. Напори на самозаштити од по-
стојећих, претпостављених, предвидивих, суспектних, па чак и 
имагинарних пријетњи могу се оправдати не само због посебне 
улоге у глобалној сигурности коју је САД преузела након Хладног 
рата, већ и због степена у којем се САД, глобално социокулту-
ролошки препознатљиве, налазе у средишту свјетске пажње. Из 

                                                 
9 Као одговор на терористичке нападе од 11. септембра, САД су 7. октобра 
2001. године покренуле војну кампању против Авганистана познату као „Опе-
рација трајне слободе“, позивајући се на самоодбрану. Резолуцијама Савјета си-
гурности 1368 од 12. септембра 2001. и 1373 од 14. новембра исте године 
изричито је признато право држава на самоодбрану у случају тероризма. „То је 
представљало евидентно проширење традиционалног модела права држава на 
самоодбрану како је то прописано Повељом УН“ (Софтић, 2012a:130). „Сада је 
очигледно прихваћено да је терористички напад на државну територију од 
недржавних починитеља оружани напад који оправдава одговор против државе 
која пружа уточиште одговорним“ (Gray према: Софтић, 2012b:131). 
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тога слиједи како САД имају разлога да за себе траже више сигу-
рности него што то очекује већина других држава (...) Јачање гло-
балне сигурности за САД представља незамјењив фактор њихове 
националне сигурности“ (Brzezinski, 2004:15, 22).10 

Објава рата глобалном тероризму и позив упућен свим 
демократским државама свијета да се прикључе глобалној 
коалицији против тероризма имали су за циљ тестирање полити-
чке лојалности и привржености америчким вриједностима (Ву-
ковић и др., 2011:117-131). То представља трећи разлог одређења 
тероризма као приоритета националне сигурности. Ово се могло 
видјети из обраћања предсједника Bush Конгресу 20. септембра 
2001. године. Он је том приликом, изрекавши паролу „Са нама 
или са терористима“, указао на чињеницу како ниједна држава 
нема право да изостане из глобалне коалиције против тероризма и 
дa ће се свако изостајање из те коалиције имати значење подршке 
тероризму. 

Четврти разлог значио је преиспитивање и афирмацију 
позиције и улоге САД као предводничке глобалне силе. „Амери-
чко друштво, иако донекле ограничено у својим интелектуалним и 
културним интересима, ипак је подржавало постојан, дуготрајан, 
глобалан амерички ангажман против пријетњи тоталитарног 
комунизма, а данас је мобилизирано у борби против глобалног 
тероризма. Тако дуго док постоји та преданост, биће одржана и 
америчка улога глобалног стабилизатора. Уколико таква преда-
ност ослаби и изблиједи, било због нестанка тероризма, било због 
тога што су се Американци уморили или изгубили осјећај заје-
дничког циља, могла би нагло завршити и америчка глобална 
улога“ (Brzezinski, 2004:15). 

                                                 
10 Став да америчка национална сигурност зависи од јаког и глобалног вођства 
потврђен је у оквиру националних сигурносних стратегија донетих посљедњих 
година. Oсврнућемо се на најактуелнију – Националну стратегију сигурности 
из фебруара 2015. године, у којој је наведено да свака успјешна стратегија, да 
би осигурала сигурност народима САД и унаприједила интересе њене нацио-
налне сигурности, треба бити заснована на неупитној истини: САД морају бити 
лидер. Снажно и континуирано америчко вођство од кључног је значаја за 
међународни поредак заснован на правилима, који промовише глобалну 
сигурност, просперитет, као и достојанство и људска права свих народа 
(National Security Strategy, 2015:II). 
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Пети разлог треба тражити у чињеници да је 11. септембар 
постао симбол наказности новог свјетског нереда (Кегли, Виткоф, 
2004:628). Овај датум, наиме, означио је крај раздобља у којем је 
превладавала перцепција тероризма као ријетке и далеке пријетње 
по људска бића и сигурност. Промјена у перцепцији тероризма не-
посредна је импликација до тада невиђеног броја жртава у исто-
рији тероризма, с једне, и „видљивости“ овог феномена и његове 
деструктивности, чему су превасходно допринијели масовни ме-
дији, с друге стране.11 

George Bush старији је у својству потпредсједника САД 
1988. године дефинирао терористе као оне „који убијају суце, 
новинаре, чланове владе, полицајце, свећенике и друге који бране 
вриједности грађанског друштва“ (Калинић према: Јуришић, 
Шапит, 2005:116). Ова дефиниција је изгубила свој легитимитет 
након терористичких напада 11. септембра у којима је живот 
изгубило близу три хиљаде невиних жртава. Мада су САД искуси-
ле терористичко дјеловање и прије овог кобног напада, циљеви су 
биле претежно америчке службе у свијету, а њихови учинци 
симболичке нарави. 

Након 11. септембра, који је постао синоним за најбрута-
лније терористичке нападе у историји, услиједило је низ нових 
терористичких напада, на основу којих се може закључити да је 
пријетња од савременог тероризма пријетња највећој човјековој 
вриједности – животу и, како истиче Jessica Wоlfendale, пријетња 
вјеровању да смо морално вриједни. „Све више осећамо опасност 
од тероризма, јер он прети не само животу, већ и нашем поверењу 
да нас други неће третирати као објекте. Због злочиначких намера 
терористичких аката и чињенице да би свако могао бити жртва, 
тероризам нарушава човеков осећај да је безбедан у својој среди-
ни и поверење у свакодневни нормалан живот“ (Wolfendale према: 
Мијалковић, Бајагић, 2012:298). 

На основу реченог можемо констатовати да је масовна по-
дршка САД у објави рата против глобалног тероризма једним ди-
јелом израз политичке лојалности, док је доминантно израз вла-

                                                 
11 „Продуцирање и емитирање визуелних слика које су милиони телевизијских 
гледаоца морали гледати на тај дан, немоћни да трепну, и колективни чин 
њиховог пажљивог гледања претворили су овај догађај у спектакл. То је и био 
један од циљева планера ових напада“ (Suganami, 2003:4). 
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стите идентификације са невиним жртвама и спознаје да смо сви 
потенцијалне жртве тероризма. 

Ако се то има у виду, не изненађује чињеница да су терори-
стички напади од 11. септембра побудили свијест о свјетском 
заједништву, како истиче Божо Вукасовић, више и брже него што 
је то успијевало заговорницима „новог свјетског поретка“ (2007). 
Овај догађај је, наиме, допринео 'глобалној меморији' и чланству у 
универзалној заједници, као и томе да су емоције везане за овај 
трагичан догађај у данима, недјељама и мјесецима који су услије-
дили достигле глобалне размјере (Brunn, 2004:3). 

Шести мотив детерминирања тероризма као највеће 
глобалне пријетње сигурности идентифицирали смо у рационал-
ном страху САД и других држава свијета да би тероризам буду-
ћности могао бити разорнији од тероризма од 11. cептембра. Тај 
страх произлази из спознаје да би терористи у будућим терористи-
чким атацима могли корисити оружје за масовно уништење. 

Седми, према нашем мишљењу посљедњи мотив детер-
минирања тероризма као приоритета националне сигурносне пол-
итике САД, препознали смо у дискурсу Zbigniewа Brzezinskog о 
овом питању. Он, наиме, истиче како је демонизирањем непозна-
тог непријатеља и искориштавањем неодређених страхова лако 
придобити подршку јавности (2004:144), а с обзиром на истакнуто 
у оквиру петог и шестог разлога, постаје разумљиво зашто су 
терористички напади од 11. септембра послужили тој сврси. 
 

Реформа oбавјештајне заједнице САД из 2004. године 
 

Након терористичких напада од 11. септембра услиједило 
је највеће преиспитивање обавјештајних капацитета САД од уте-
мељења обавјештајне заједнице на модерним основама након Дру-
гог свјетског рата.12 

                                                 
12 „САД су свој најтежи пораз на почетку Другог светског рата претрпеле када 
је јапанска флота нападом на луку Перл Харбор уништила трећину америчке 
пацифичке флоте. О том поразу расправљао је Конгрес и констатовао да је 
узрок таквом поразу била слаба координација обавештајних служби“ (Трифони, 
2001:171). Имајући ово у виду, Конгрес је донио приједлог да се обједине 
дјелатности свих обавјештајних служби, што је резултирало доношењем Законa 
о националној сигурности 1947. године, којим је успостављена Централна 
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Конгрес је након ових немилих догађаја основао Национа-
лну комисију за терористичке нападе на САД, чији је примарни 
задатак био да истражи нападе и изнесе закључке и препоруке у 
циљу превенирања будућих терористичких атака. Комисија је до-
шла до спознаје да је главни узрок пропуста америчке обавјешта-
јне заједнице да антиципира терористичке нападе био недовољан 
ниво интеграције између елемената обавјештајне заједнице, тако 
да је oбавјештајнa реформa и Закон о спречавању тероризма 
(Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act − IRTPA)13 oд 17. 
децембра 2004. године била примарно у функцији унапређења 
интеграције елемената обавјештајне заједнице САД. У том циљу 
успостављена је функција националног обавјештајног директора 
(Director of National Intelligence − DNI) као водећег обавјештајног 
функционера на државном нивоу, кога именује предсједник уз 
сагласност Сената. Tри функције, раније обједињене у положају 
Директора ЦИA, овом реформом су рашчлањене, тако да је 
национални обавјештајни директор постао руководилац обавје-
штајне заједнице и главни савјетник предсједника, Вијећа за 
националну сигурност и Вијећа за домовинску сигурност14 о оба-
вјештајним питањима која се односе на националну сигурност 
(IRTPA, 2004: 50 USC 403 SEC.102), док је директору ЦИА 
преостало обнашање функције директора ове агенције. 

Национални обавјештајни директop има приступ свим 
обавјештајним подацима који се односе на националну сигурност, 

                                                                                                                    
обавјештајна агенција (ЦИА), Вијеће за националну сигурност и функција 
директора ЦИА, који је постао руководилац обавјештајне заједнице, главни 
савјетник предсједника и Вијећа за националну сигурност, као и руководилац 
ЦИА. 
13 Овој обавјештајној реформи и Закону о спречавању тероризма претходило је 
усвајање Стратегије националне сигурности и Стратегије унутрашње 
сигурности 2002. године, као и Националне стратегије борбе против 
тероризма 2003. године, која је иновирана 2006. године. Њихово усвајање 
значило је преиспитивање и редефинирање дугорочних сигурносних приори-
тета САД. Освртом на сваку стратегију појединачно видљиво је да су као 
највећи амерички сигурносни приоритети одређени тероризам и пролиферација 
оружја за масовно уништење (Мијалковић, Бајагић, 2012:488-503). 
14 Вијеће за домовинску сигурност је успостављено 29. октобра 2001. године у 
оквиру Уреда Бијеле куће. Одговорно је за процјену циљева, обавеза и ризика у 
САД, као и за израду препорука предсједнику у погледу домовинске сигурно-
сне политике. 



PREGLEDNI NAU^NI RADOVI 

 

BEZBEDNOST  1/2016                                                                                                           

 
197

прикупљеним од стране федералних одјела, агенција и других 
субјеката, те је дужан да те податке прослиједи предсједнику, 
водитељима одјела и службама извршне власти, предсједнику 
Здруженог стожера и вишим војним командантима, Сенату и 
Заступничком дому, њиховим одборима, те другим особама које 
одреди надлежним (Ibid., 50 USC 403-SEC.102A). У његовe 
надлежности спада и: 1) утврђивање циљева, приоритета и смје-
рница за обавјештајну заједницу како би се осигурало правовре-
мено и учинковито прикупљање, обрађивање, анализирање и 
ширење обавјештајних података; 2) изравно управљање процесом 
прикупљања, анализе, производње и ширења обавјештајних 
података од стране агенција обавјештајне заједнице; 3) пружање 
савјета оним обавјештајним агенцијама и одјелима који нису 
обухваћени Националним обавјештајним програмом; 4) утврђива-
ње кадровске политике и програма, уз консултације са челницима 
других служби и елемената обавјештајне заједнице, као и челни-
цима њихових одјела; 5) осигурање поштивања Устава и закона 
Сједињених Држава од стране ЦИА и других елемената обавје-
штајне заједнице; 6) уклањање беспотребног и штетног дуплира-
ња процеса унутар обавјештајне заједнице; 7) осигурање најтачни-
јих обавјештајних анализа; 8) развијање и одређивање годишњег 
прорачуна за потребе реализације Националног обавјештајног 
програма (Ibid., 50 USC 403-1. SEC. 102A). 

Поред успоставе функције националног обавјештајног 
директора, основан је и Уред Националног обавјештајног дире-
ктора (Office of the Director of National Intelligence − ODNI) са при-
марним задатком да му помаже у извршавању његових дужности. 
Кључне компоненте које су ушле у састав овог уреда су на-
ционални обавјештајни директор, његов замјеник, Национално 
обавјештајно вијеће, главни правни савјетник, службеник за за-
штиту грађанских слобода, Директорат за науку и технологију и 
национални директор за контраобавјештајни рад. 

Првог замјеника националног обавјештајног директора 
именује предсједник на приједлог националног обавјештајног ди-
ректора, уз сагласност Сената. Његова основна дужност је да ди-
ректору пружа помоћ у обављању његових дужности и да обнаша 
његову функцију у случају упражњеног мјеста на тој позицији, 
као и у случају његове спријечености или одсуства (Ibid., 50 USC 
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403-3a SEC. 103A). Национално обавјештајно вијеће је састављено 
од виших аналитичара унутар обавјештајне заједнице и самоста-
лних стручњака из јавног и приватног сектора, које именује на-
ционални обавјештајни директор. У надлежности овог вијећа је да 
врши обавјештајне процјене, обраду и вредновање прикупљених 
података и извора унутар обавјештајне заједнице, те да директору 
помаже у извршавању његових дужности (Ibid., 50 USC 403-3b 
SEC. 103B). Главног правног савјетника именује предсједник уз 
сагласност Сената. Он је главни правни референт Уреда (Ibid., 50 
USC 403-3c SEC. 103C). Службеника за заштиту грађанских 
слобода именује национални обавјештајни директор. Његова при-
марна надлежност је да осигура да заштита људских права и при-
ватности буде адекватно уграђена у политичке и процедуре 
развијене и имплементиране од стране Уреда и агенција обавје-
штајне заједнице у оквиру Националног обавјештајног програма 
(Ibid., 50 USC 403-3d SEC. 103D). Директора за науку и техноло-
гију именује национални обавјештајни директор, којем пружа по-
моћ у формулисању дугорочне стратегије за научни напредак у п-
одручју обавјештајног рада и око прорачуна буџета за научне и те-
хнолошке потребе Уреда, те обавља друге дужности које му он 
додијели (Ibid., 50 USC 403-3e SEC. 103E). 

Врло значајан елемент који је успостављен овом реформом 
у циљу интеграције елемената обавјештајне заједнице јесте Заје-
дничко вијеће обавјештајне заједнице (Joint Intelligence 
Community Council). Ријеч је о извршном надзорном тијелу саста-
вљеном од највиших државних функционера, које је надлежно да 
директору пружа помоћ у проведби јединственог националног 
обавјештајног напора на заштити националне сигурности, да га 
савјетује око управљања финансијама, успостављања јединствене 
обавјештајне политике, те да му пружа помоћ у надзору и оцјени 
рада обавјештајне заједнице (Ibid., 50 USC 402-1. SEC. 101А). 

Општепознато је да је цијела обавјештајна реформа била у 
духу борбе против тероризма, о чему најбоље свједочи успостава 
Националног центра за противтероризам (National 
Counterterrorism Center − NCTC), Националног центра за проти-
впролиферацију (National Counter Proliferation Center − NCPC), као 
и Савјета за размјену информација (Information Sharing Council) и 
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Окружења за размјену информација о тероризму (Information 
Sharing Environment − ISE).15 

Национални центар за противтероризам успостављен је у 
оквиру Уреда националног обавјештајног директора. На његовом 
челу се налази директор који националном обавјештајном дире-
ктору служи као главни савјетник о обавјештајним операцијама 
које се односе на борбу против тероризма. 

Надлежности овог центра су сљедеће: 1) да у Сједињеним 
Државама служи као примарна организација за анализу и интегра-
цију свих обавјештајних података који се односе на тероризам и 
противтероризам; 2) да води стратешко-оперативно планирање 
противтерористичких активности, укључујући дипломатске, фи-
нансијске, војне, обавјештајне активности, активности домови-
нске сигурности и активности проведбе закона унутар и међу аге-
нцијама; 3) да као дио својих послова оперативно-стратешког пла-
нирања, према потреби, водећим одјелима и агенцијама додјељује 
функције и одговорности за противтерористичке активности у 
складу са законом и које подржавају противтерористичке страте-
шко-оперативне планове; 4) да осигура агенцијама да, по потреби, 
имају приступ обавјештајним подацима и да добију обавјештајну 
подршку за извршавање противтерористичких планова или за 
извођење неовисних, алтернативних анализа; 5) да осигура аге-
нцијама да имају приступ и да добијају обавјештајне податке који 
су им потребни за обављање дужности које су им додијељене; 6) 
да служи као централна и заједничка база сазнања о познатим и 
осумњиченим терористима и међународним терористичким 
групама, њиховим циљевима, стратегијама, могућностима и мре-
жама контаката и подршке (Ibid., 50 USC 404o SEC. 119). 

Национални центар за противпролиферацију основао је 
предсједник САД, који је приликом његовог оснивања узео у 
обзир све адекватне владине инструменте за спречавање и зауста-
вљање ширења оружја за масовно уништење, система њихове 
испоруке и материјала и технологија за његову производњу (Ibid., 
50 USC 404o-1 SEC. 119A). 

                                                 
15 Под термином „Окружење за размјену информација“ (ISE) подразумијева се 
приступ који олакшава размјену информација о тероризму, а који може 
укључивати све методе одређене као неопходне и прикладне за то (Ibid., 6 USC 
485. SEC. 1016). 
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У циљу правовремене размјене информација о тероризму 
успостављен је Савјет за размјену информација, са примарним 
циљем: a) да предсједника и водитеља програма16 савјетује у 
погледу политике развоја, поступака, смјерница, улога и станда-
рда неопходних за успоставу, имплементацију и одржавање Окру-
жења за размјену информација; 2) да ради на осигурању коо-
рдинације између федералних одјела и агенција које судјелују у 
Окружењу за размјену информација; 3) да идентифицира и по 
потреби препоручи консолидирање и елиминирање постојећих 
програма, система и процеса које користе федерални одјели и 
агенције за размјену информација, и по потреби препоручи 
преусмјеравање постојећих средстава у циљу пружања потпуне 
подршке Окружењу за размјену информација; 4) да идентифицира 
недостатке између постојећих технологија, програма и система за 
размјену информација које користе федерални одјели и агенције; 
5) да предлаже рјешења у циљу отклањања тих недостатака; 6) да 
препоручи средства којима се Окружење за размјену информација 
може проширити како би се омогућила размјена информација о 
тероризму између федералних одјела и агенција и надлежних 
државних и локалних институција (Ibid., 6 USC 485. SEC. 1016). 

Поред овог савјета, реформом је предвиђено да предсје-
дник створи Окружење за размјену информација о тероризму на 
начин који је у складу са националном сигурношћу и важећим 
правним прописима који се односе на приватност и грађанске 
слободе. Успоставом овог окружења жељела се остварити инте-
грација процеса и технолошког повезивања извора (људи, систе-
ма, база података и информација) савезних, државних, локалних 
субјеката и приватних сектора, како би се олакшао приступ и ра-
змјена информација о тероризму, те како би се сарадња у борби 
против њега учинила ефективнијом. 

Освртом на реформу евидентно је да су сви сегменти 
система националне сигурности САД мобилизирани у борби про-
тив тероризма. Реформом се настојао осигурати један кохезиван, 
координиран, централизиран обавјештајни напор у борби против 
тероризма како се не би поновио 11. септембар. У томе се сигурно 
                                                 
16 Водитељ програма (program manager) је особа коју је именовао предсједник 
САД. Oн планира и надзире проведбу и управљање Окружењем за размјену 
информација (Ibid.). 
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добрим дијелом успјело. Но, поред свих ових подузетих мјера и 
оних најављених, не јењава скепса у (апсолутну) могућност анти-
ципације будућих терористичких напада, па и од стране оба-
вјештајно-сигурносног система САД. У прилог оваквој конста-
тацији иде чињеница да терористичке организације, за разлику од 
држава, нису везане за одређену територију, већ прелазе границе, 
децентрализиране су, често изграђене као полуаутономне ћелије и 
немају никаквог интереса да инвестирају у одржавање statusa quo 
на било којем плану (Ериксен, 2002:26). Oвоме треба придружити 
и све актуелније трендове дислоцирања терористичких активно-
сти са активности познатих терористичких организација на акти-
вности „усамљених вукова“, што чини готово утопијским сваки 
покушај проактивног реагирања на њихове нападе. 
 

Закључак 
 

Терористички напади Al-Qaedе на Пентагон и Свјетски 
трговински центар од 11. септембра 2001. године наметнули су 
потребу преиспитивања обавјештајне инфраструктуре САД, што 
је било очекивано с обзиром да је одговорност за пропуст њихове 
антиципације приписана превасходно обавјештајној заједници. 

Као што смо истакли у раду, обавјештајно-сигурносни 
систем САД се почиње етаблирати на модерним основама након 
Другог свјетског рата. Инвестирање у обавјештајне капацитете је, 
тада је процијењено, од виталног значаја. Такве процјене су 
непосредна импликација, с једне стране, аспирација тадашњих 
америчких званичника да САД као један од побједника Другог 
свјетског рата остваре глобалну доминацију и, с друге стране, 
спознаје да је главна препрека у реализацији тог циља совјетски 
експанзионизам. Сходно казаном, обавјештајно-сигурносни си-
стем САД је своју дјелатност у периоду Хладног рата усмјерио на 
борбу против комунизма дјелујући највише у земљама источног 
блока, са посебним акцентом на Совјетски Савез. 

Крај Хладног рата озваничио је пораз комунизма који је то-
ком вишедеценијског периода био главни предмет америчког оба-
вјештајног интереса. То је наметнуло потребу одређења новог, 
при чему је тероризам препознат као достојан супститут кому-
низму. 
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Преиспитивање и редефинирање приоритета америчког 
обавјештајног интереса кулминирало је доношењем Обавјештајне 
реформе и Закона о спречавању тероризма концем 2004. године. 
Освртом на ову реформу, може се уочити да је она примарно ори-
јентирана на борбу против тероризма који је номиниран као најве-
ћа глобална пријетња савременог доба. 

Америчка борба против комунизма несумњиво је била на-
јвећим дијелом мотивирана жељом за остварењем свјетске доми-
нације, док је америчка борба против тероризма примарно моти-
вирана жељом да се доминација одржи. Истрајавање на овом ку-
рсу реал политике артикулисано је и у посљедњој Стратегији 
националне сигурности из фебруара 2015. године, у којој је иста-
кнуто како ће један од највећих америчких приоритета у будућно-
сти бити суочавањe са нарастајућом пријетњом од тероризма, при 
чему није пропуштена прилика да се поново искаже увјереност 
америчких лидера како Сједињене Државе имају јединствену спо-
собност мобилизирања и вођења међународне заједнице у суоча-
вању са овом и другим пријетњама данашњице. 

До када ће овакав стратешки потез послужити интенцијама 
Сједињених Америчких Држава да се одрже на свјетском трону, 
вријеме ће показати. 
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US Intelligence Community After the End of the Cold 
War: Redefined Priorities 

 
Summary: The focus of the paper is on the consideration of 

significantly amended role of US Intelligence Community in the period 
following the end of the Cold War, particularly in the period after 
September 11th, 2001. With a reference to the Intelligence Reform and 
Terrorism Prevention Act of December 2004, the author is examining 
the role of the terrorist attacks of September 11th as a determining 
element in placing terrorism as the main threat to the US national 
security, which had resulted in redefinition of priorities in the 
intelligence – security services and the role of such services in the 
system itself.  
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Combating terrorism, in fact, has become a primary interest of 
the Intelligence Community of the United States and in the paper, the 
author attempts to identify the key reasons why this centuries-old 
phenomenon has earned the title of the ultimate threat to the national 
security in the wake of attacks on Pentagon and the World Trade 
Center. 

Keywords: USA, US Intelligence Community, terrorism, 
September 11th, Cold War. 
 


