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Изазови у раду обавештајних служби 
у информатичком добу1 

 
Апстракт: Прикупљачки и аналитички рад савремених 

обавештајних служби налази се пред бројним изазовима јер окру-
жење у којем службе делују карактерише потреба за брзим при-
купљањем података, анализама и доношењем одлука готово у 
реалном времену. Када је у питању безбедносни рад, растућа за-
висност од модерне информационе технологије чини информаци-
ону структуру служби осетљивом и „рањивом“ на информацио-
не нападе. У сфери извођења тајних операција актуелизована је 
употреба информационих операција.  

Информациона технологија изменила је и однос између 
службе и корисника, увела могућност примене „pull“ архитекту-
ре за достављање информација, што поред добрих страна доно-
си и поједине изазове. Обавештајне службе се због свега наведе-
ног прилагођавају технолошким, организационим и културним 
променама које је донела информациона револуција.  

У раду је учињен осврт на изазове у раду савремених обав-
ештајних служби, пре свега с аспекта утицаја масовне примене 
савремене информационе технологије на оперативни и аналитич-
ки рад, као и на примену тајних акција у раду служби. Циљ рада 
је да укаже на бројне изазове које информациона револуција доно-
си савременим обавештајним службама. Компаративном анализ-
ом презентоване истраживачке грађе може се доћи до закључка 
да се службе сусрећу с новим задацима и начинима функциониса-
ња у свим својим активностима, што на крају намеће и осетљиво 
питање њихове реформе. Закључак до кога се дошло у овом раду 
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јесте да је реформа обавештајних служби у „информационом до-
бу“ у сваком случају потребна, али да њена реализација не треба 
да буде револуционарна, него да се мора спроводити еволутивно. 
  Кључне речи: обавештајна служба, електронска обавеш-
тајна делатност, информациона револуција, обавештајно слепи-
ло, „pull“ архитектура обавештајне аналитике.  
 

Увод 
 
Традиционално, обавештајне службе су, у ужем смислу, 

специјализовани државни органи надлежни за прикупљање повер-
љивих података који су држави потребни за креирање и вођење 
државних политика, у циљу достизања националних интереса 
(Мијалковић, 2014: 6). С тим у вези, у обавештајној теорији опште 
је прихваћена теза да обавештајна служба представља један од 
кључних информационих канала којима се носиоци политичке 
власти информишу о приликама и променама у спољном окруже-
њу, које су од значаја за националну безбедност и националне ин-
тересе (Бајагић, 2011: 349–370). 

Знање на којем треба да почивају спољни односи нације и 
државе у рату и миру можемо назвати стратегијским обавештава-
њем. Ако је спољна политика „штит“ републике, онда је стратеги-
јско обавештавање, како су наводили Шерман Кент и Волтер Лип-
ман, оно што поставља штит на право место и у право време 
(Sherman, 1949). 

Oбавештајна информација (intelligence) означава знање ко-
је је од „животне важности за национални опстанак, и које мора 
бити тачно, потпуно и благовремено да би представљало основ за 
акцију на спољном плану (Sherman, 1949: 69). Напред наведено 
упућује нас на закључак да је суштина рада обавештајних служби 
долазак до тачних, истинитих, проверених и правовремених пода-
така, oдносно да кредибилитет обавештајних служби у суштини 
лежи у њиховој способности да одвоје тачне информације од лаж-
них информација, дезинформација или обмана. 

С друге стране, масовна примена савремене информационе 
технологије, која је модерно друштво увела у „информационо до-
ба“, донела је многе изазове у раду обавештајним службама, у 
скоро свим аспектима њиховог рада. Надлежности обавештајних 
служби и њихове сфере интересовања постале су много веће, јер 
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су захтеви корисника много обимнији и динамичнији. С друге 
стране, финансијска и буџетска ограничења, осим када су у пита-
њу службе најбогатијих држава, умањују могућности за значајни-
је повећање капацитета, а тиме и прикупљачких и аналитичких 
способности служби. 

Због тога, изазови у раду савремених обавештајних служ-
би, поготово њене oбавештајне делатности, крајем друге деценије 
XXI века постају једна од важних тема научне и стручне јавности 
у свим државама зависним од информационо-комуникационих те-
хнологија. 
 

Изазови у примени садржаја и метода  
рада обавештајних служби 

 
Обавештајне службе су државне институције које делују у 

циљу реализације стратешких националних интереса. Теорија нас 
учи да се обавештајне службе, у име заштите спољне и унутраш-
ње безбедности, ангажују на реализацији обавештајног и контрао-
бавештајног рада и субверзивних дејстава (тајних операција), као 
посебних облика њиховог рада. Посебни циљеви ових активности 
јесу: 1) прикупљање противничких тајних података, 2) заштита 
сопствених тајних података и операција, као и супротстављање 
шпијунажи, и 3) тајни утицај на стране ентитете. 

Обавештајним радом, прикупљањем, обрадом и доставља-
њем информација политичком руководству, обавештајне службе 
извршавају своју информативну функцију. Обавештајно (са)знање 
је знање које је прикупљено путем обавештајних и безбедносних 
метода. Такође, према значају, квантитету и квалитету може се ра-
зликовати више нивоа обавештајног сазнања: обавештајна инди-
ција, обавештајни податак и обавештајна информација (Мијалко-
вић, 2015: 6). 

Контраобавештајни и субверзивни рад представљају срод-
не активности које служба спроводи против виталних интереса 
противника, с циљем заштите унутрашње и спољне безбедности, 
чиме реализује своју превентивно-безбедносну и спољнополитич-
ку функцију (Миљковић, 2016: 37–38). 

Када је у питању обавештајни рад, може се рећи да обаве-
штајне службе темеље своју моћ на монополу информација кроз 
тајност процеса генерисања обавештајних продуката и кроз огра-
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ниченост корисника тих продуката (Дураковић, 2011: 258). Тајно-
ст иначе представља једно од основних обележја рада обавештај-
них служби. Основна преокупација оних који учествују у овој ак-
тивности је, како раније тако и данас, да се она успешно изведе и 
да не буде доступна сазнању других, посебно широј јавности (Са-
вић et al, 2002: 6). Међутим, у савременом добу очување тајни је 
све теже из политичких и техничких разлога. Све су већи захтеви 
за транспарентношћу активности свих државних институција, по-
себно обавештајно-безбедносног сектора. 

Такође, све шира примена информационо-комуникационе 
технологије у савременом обавештајном раду, на пример за пре-
нос података, доноси повећан ризик од рањивости система које 
користе обавештајне службе и повећану могућност за „отицање 
обавештајних података“.  

У ширем смислу, обавeштајна делатност се спроводи кроз 
циклус који се састоји од неколико фаза: 1) утврђивање обавешта-
јних потреба, 2) планирање и организовање обавештајног истра-
живања (избор метода и поступака), 3) прикупљање обавештајних 
података, 4) обрада, анализирање, интерпретација и обједињавање 
обавештајних података, 5) израда завршних обавештајних докуме-
ната и 6) уступање завршних обавештајних докумената крајњим 
корисницима. 

Познаваоци „обавештајног циклуса“ знају да први корак у 
том ланцу, тј. „утврђивање обавештајних потреба“, руководство 
обавештајних служби дефинише у комуникацији са политичким 
руководством земље, односно да он представља списак задатака 
које им примарни корисници задају. У данашње време транзиције 
малих земаља, када њихове владе воде политику којом испуњава-
ју стриктне захтеве међународних организација, обавештајне слу-
жбе су стављене у својеврсни „вакуум“, јер званично руководство 
земаља у транзицији у неким случајевима спроводи директиве ко-
је долазе „споља“, без анализе да ли су оне у складу са национал-
ним интересима.  

Окружење у којем савремене обавештајне службе делују 
карактерише потреба за брзим прикупљањем података, анализама 
и доношењем одлука готово у реалном времену. Због тога је ин-
формационо-комуникационо знање постало један од главних ус-
лова за напредовање и када је у питању обавештајну делатност, 
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јер је рад савремених обавештајних служби све више комплексан, 
опасан, контроверзан и осетљив на рокове.  

Када се разматрају следеће фазе обавештајног циклуса, мо-
же се рећи да у модерном временима службе користе разне мето-
де за прикупљање обавештајних података. Променљива природа 
обавештајних „мета“, као и неусклађеност између повећаних зах-
тева корисника за информацијама и капацитета обавештајних слу-
жби и њихових средстава за прикупљање, захтевају вишенаменс-
ки, интегрисани систем за прикупљање. Свака од дисциплина за 
прикупљање обавештајних података: људски обавештајни рад 
(human intelligence – HUMINT), сигнални обавештајни рад (signals 
intelligence – SIGINT), отворени извори (open source intelligence – 
OSINT), сајбер обавештајни рад или computer network exploitation 
и друге методе, наставиће да играју важну улогу, мада ће се њихо-
ва релативна важност мењати с временом и ситуацијом (Director 
of National Intelligence, 2008: 12).  

 
Изазови савременог оперативног рада 

 
Ставови из америчког обавештајног доктринарног докуме-

нта Vision 2015 указују нам на изазове савременог обавештајно-
оперативног рада који су везани за чињеницу да операције обаве-
штајних служби постају све условљеније подацима које је тешко и 
опасно прикупити. Употреба оперативаца повезана је са највећим 
обавештајним ризиком, не само по безбедност самих оперативаца, 
него и услед опасности да буду компромитовани и изманипулиса-
ни, или пак да се сама њихова делатност употреби у политичке св-
рхе за дискредитовање саме обавештајне службе или политичког 
руководства одговарајуће земље. Оперативци се данас користе не 
само за прикупљање информација, него за сасвим различите акци-
је које укључују утицај на доношење одлука релевантних предме-
та праћења и обавештајног интересовања. С друге стране, од прес-
танка Хладног рата често се провлачи питање због чега сада, у ери 
високософистициране технологије, велике службе још користе 
агенте шпијуне. Прави одговор је да се ниједан добар обавештај-
но-безбедносни систем не темељи само на једном начину прикуп-
љања података, као и да је људски извор (агент) незаменљив и ва-
лидан извор који заједно са техничким изворима у прикупљању 
обавештајних података представља јединство (Савић, 2007:147). 
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Коришћење легалних могућности за спровођење обавешта-
јних активности постало је актуелно упоредо са решавањем наве-
дених потешкоћа савременог обавештајно-оперативног рада. Ко-
ришћење легалних могућности за обавештајни рад у савременим 
условима постаје један од најважнијих метода обавештајне делат-
ности, јер су и могућности за отворени наступ обавештајних инс-
титуција све веће. Савремене обавештајне службе вешто и успеш-
но користе све могућности да дођу до жељених и потребних пода-
така од обавештајног значаја. С обзиром на све веће могућности 
примене „легалног метода“ у спровођењу обавештајне делатнос-
ти, и носиоци такве делатности су изузетно бројни и разноврсни. 
(Милошевић, 2001: 97–98).  
 

Изазови савременог аналитичког рада 
 

Када се анализира рад савремених обавештајних служби, 
не може се пренебрегнути чињеница да се, за разлику од ранијих 
периода развоја људског друштва, када су се доносиоци одлука 
суочавали с проблемом недостатка информација, данашњи донос-
иоци одлука сусрећу с превише информација (Петковић, 2009: 
107). Другим речима, у савременим друштвеним околностима, у 
којима постоји толико извора информација на „сваком углу“, гла-
вни проблем није недостатак информације, него „засипање инфо-
рмацијама“ од којих обичан грађанин или привредни субјект јед-
ноставно не може више ништа да види. Засипањем информација-
ма постиже се ентропијски ефект у самом процесу обавештавања, 
тј. долази до „обавештајног слепила“ (Фатић, 2008: 17). Стога оба-
вештајне службе имају све више посла, јер само с компетентним и 
стручним кадром, одговарајућом организацијом и селекцијом јав-
но доступних информација могу да понуде клијентима релативно 
целовиту обавештајну слику о предмету њиховог интересовања, 
без потребе да се клијент бави примањем велике количине инфор-
мација чија поузданост није проверена. 

Један од задатака савремених обавештајних служби током 
сукоба и ратова у савременом информационом добу јесте да обез-
беде сопствену информациону самосталност, односно независно-
ст од иностраних информационих ресурса. У том смислу, инфор-
мациона зависност је неопходност државних и недржавних акте-
ра да своје информационе потребе задовољавају „увозом“, јер то 
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није могуће из националних информационих ресурса. Реч је о оз-
биљном проблему, поготово у рату, када често наступа информа-
циона криза – није могуће задовољити основне информационе по-
требе (чак ни из иностранства), или постоји много контрадиктор-
них информација које долазе из страних извора (Мијалковић, 
2010). 

Способност прикупљања информација, њихове обраде и 
употребе врло је сложено питање и захтева коришћење посебних 
знања, као и висок степен познавања различитих специјалности. 
Круцијална знања и специјалности требало би да интегрише обаве-
штајна делатност и зато савремена обавештајна делатност треба да 
буде један од најважнијих инструмената одговора на низ данашњих 
дилема са информацијама (прикупљање, селекција, обрада, инте-
грација, употреба итд.). Управо је задатак и изазов за савремене 
обавештајне службе, поготово за њихов аналитички део, да те 
информације претворе у „знање“ које може олакшати доношење 
одлука, као и да на основу таквог „знања“ доносе одређене закљу-
чке, процене и пројекције будућих кретања (Петковић, 2009: 109). 

У вези с тим је важно напоменути да бирократски механи-
зам генерисања обавештајних продуката неће ускоро бити дово-
љан да парира мрежном начину стварања информација односно 
генерисања знања. Током Хладног рата, обавештајни експерти су 
оценили да су „информације и технологије“ које су тада поседова-
ле обавештајне службе биле супериорније него оне које су посто-
јале у „спољном свету“. Данас, како наводе Брус Д. Беркович 
(Bruce D. Berkowitz) и Алан Е. Гудман (Allan E. Goodman), у ин-
формационом добу и добу информационе технологије ова проце-
на је „патетично погрешна“ (Berkowitz et al, 2000: 81). Данас при-
ватни сектор у највећем броју случајева има технологију која је 
напреднија него она коју користе владине институције, и због тога 
је много бољи и бржи у изради продуката и њиховом достављању 
крајњим корисницима. У неким областима (нпр. стање економије 
у некој страној земљи и сл.) приватни сектор може имати и боље 
информације него владине институције. 

Знање као ресурс није потрошиво, напротив, то је једини 
ресурс који се увећава и квалитетом обогаћује са сваким додатним 
коришћењем. С друге стране, како је знање најоскуднији ресурс, 
оно тражи кооперацију с другим знањем и повезивање ради сине-
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ргије и економичности целог процеса. То доводи до стварања 
„мреже мрежа“, нарочито у сфери обавештајно-безбедносних слу-
жби, која се темељи искључиво на моћи знања. Зато се обавештај-
не службе почињу понашати попут глобалних корпорација које 
следе националне циљеве кроз обликовање конкурентских претњи 
и тражење партнера.  

 
Преиспитивање тајних oперација 

 
Преиспитивање тајних oперација као релевантног средства 

у спровођењу спољне политике и националних безбедносних при-
оритета постало је актуелно у савременом добу, поготово после 
периода Хладног рата. Иначе, тајне акције се у домаћој безбеднос-
ној теорији називају субверзивним делатностима и одређују као 
скуп делатности којима се подрива (дестабилизује) држава и дово-
ди до промене њеног устројства, односно друштвено-политичког 
и уставног поретка, или бар владе. Домаћи аутори наводе да су 
облици субверзивног деловања веома разноврсни, од деструктив-
ног психолошко-пропагандног деловања, преко вршења отмица, 
атентата, диверзија, до изазивања војне интервенције и економс-
ког покоравања читавих нација (Мијалковић, 2011: 76). Тајне опе-
рације у новој ери у већини случајева биће другачије природе не-
го тајне акције у периоду Хладног рата. У модерној ери улога тај-
них акција биће да се боре против изазова и претњи као што су 
пролиферација нуклеарног наоружања, глобални организовани 
криминал, информационо ратовање и отворено непријатељство 
страних влада. Први предлог једног од америчких експерата, про-
фесора Дајане Снајдер (Diane Snyder) и Захарија Потера (Zachary 
Potter) још крајем деведесетих година био је да се повећа инвести-
рање Директората за операције ЦИА ради остварења и обезбеђе-
ња глобалног присуства оперативаца (HUMINT) на терену (Sny-
der, 96). Сматрали су још тада да је адекватно глобално присуство 
пресудно за извођење тајних операција из неколико разлога. У ви-
ше случајева, оперативци су на терену и у позицији су да утичу на 
перцепцију важних страних представника, као и да обезбеде најз-
начајније информације за тајне операције. У модерно време, где 
су пролиферација нуклеарног наоружања, шверцовање наркотика 
и тероризам неке од најзначајнијих безбедносних претњи, прикуп-
љање података техничким средствима неће омогућити адекватну 
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подршку тајним акцијама. Инфилтрирање у терористичке органи-
зације и глобални криминал јесте веома тежак и дуготрајан про-
цес. Глобално присуство прикривених агената може обезбедити 
критичне информације и у многим кризним регионима значајно 
утицати на токове догађаја попут „Арапског пролећа“ и других.  

Када је у питању примена тајних операција у савременом 
информационом добу, треба напоменути да је на измену природе 
тајних операција утицала и доктрина меке моћи (soft power). Она 
пропагира коришћење јавне дипломатије, медија, невладиних ор-
ганизација и ПР агенција за навођење јавности у страним држава-
ма да врше притисак на своје вође и провоцирају доношење одлу-
ка на властиту штету. Прецизније речено, оно што су некад обаве-
штајне службе звале тајним операцијама меког типа (пропаганда), 
сада је легализовано применом ПР агенција и других метода, што 
је олакшало рад обавештајних служби и део њихових активности 
пренело на медијске куће. Задржана је координација тих активно-
сти кроз учешће у разним највишим државним телима (попут коо-
рдинационих тела, бироа за „стратегијску комуникацију“ и сл.). 

Информатичка технологија, нарочито интернет, олакшала 
је утицај спољних група на стабилност, унутрашња дешавања и 
активности разних група унутар држава. У контраобавештајном 
раду, службе морају својом организацијом и мрежом омогућити 
адекватан одговор на изазове медијских и информационих опера-
ција које спроводе стране обавештајне службе. Онај ко спроводи 
одбрамбене медијске и информационе операције, мора да обезбе-
ди комуникацијски канал преко којег се у датом тренутку могу 
пласирати одређени медијски садржај или порука за циљне групе. 
У том смислу, комуникацијски канали морају бити унапред обез-
беђени и за услове информационе блокаде.  
 

Aргументи „за и против“ нове парадигме 
у обавештајној делатности 

  
Информациона револуција утицала је на функционисање 

свих државних институција укључујући и обавештајне агенције. 
Oстварила је утицај на сваку фазу обавештајног циклуса и донела 
нове организационе и културне промене у обавештајној делатнос-
ти (Berkowitz, 1997: 109–111). Бројни предлози за реформу и реор-
ганизовање обавештајне заједнице указују на потребу преласка са 
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хијерархијског, уско усмереног и нефлексибилног система, на но-
ви систем. Предлаже се да нови обавештајни модел искористи 
предности расположиве информационе технологије и информаци-
ја из јавних извора, да се примене нова аналитичка средства и 
превазиђу проблеми „презасићености информацијама“ ради дос-
тизања флексибилности система и обезбеђивања квалитетних ана-
лиза и правовремених индикатора „раног упозорења“ (Liaropou-
los, 2006: 7). 

Информациона технологија допринела је променама на по-
љу децентрализације, унутрашње структуре система и бољег ум-
режавања (Berkowitz et al., 2000: 81). Електронско достављање ин-
формација заменило је стару push архитектуру (где је аналитичар 
из мноштва података и информација сам селектовао и слао инфор-
мацију за коју је проценио да је кориснику потребна) pull архитек-
туром, где корисник сам из мноштва података узима информацију 
за коју мисли да му је потребна (Sharfman, 1996: 201–203).  

Осим наведеног, информациона револуција је донела мно-
ге проблеме и изазове за обавештајне службе. Растућа зависност 
од модерне информационе технологије чини информациону стру-
ктуру осетљивом и „рањивом“ на информационе нападе. Обавеш-
тајне агенције значајно зависе од комерцијалне информационе 
технологије. Није само проблем у томе да владине институције 
имају проблем руковања са превише информација, због чега су се 
за помоћ обратиле комерцијалном сектору, него и то да у много 
случајева (као што је приступ сателитским снимцима), иста 
информација може бити доступна различитим корисницима.  

Слободан проток високе технологије са ознаком тајности и 
доступност експертиза приватном сектору, као и коришћење ко-
мерцијалне технологије од стране обавештајних служби, избриса-
ло је границе у коришћењу обавештајних информација за комер-
цијалне потребе и потребе националне безбедности (Rathmell, 
2002: 98). Чињеница да су владе изгубиле монопол у области ин-
формационе технологије значи да оне не могу да контролишу тем-
по технолошког развоја у комерцијалном сектору, због чега софи-
стицирана информациона технологија може бити дистрибуирана 
било коме. Осим тога, обавештајне агенције нису више једине ин-
ституције које обезбеђују информације државном врху, због чега 
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морају да се надмећу са академским институцијама, think-tanks и 
приватним организацијама. 

Промене настале са информационом револуцијом имају за 
последицу промене у организацији и култури рада обавештајних 
заједница. Обавештајне заједнице из доба Хладног рата наследиле 
су све карактеристике гломазне веберовске (централне) бирокра-
тије (Herman, 1999: 324). Оне су имале високу хијерархију, биле 
устројене по строгим правилима комуницирања и окружене „ве-
лом тајни“. У периоду након Хладног рата овај модел се показао 
као нефлексибилан и неефикасан. Информационе и комуникацио-
не технологије захтевају примену равније, умрежене структуре и 
структуре формиране по специфичним задацима. Мрежа „хоризо-
нталних експерата и знања“ потискује постојећу досадашњу стру-
ктуру која је пропагирала расцепкану организацију, вертикалну 
интеграцију и класификацију (Rathmell, 2002: 91–99).  

„Приватизација обавештајног рада“, односно додељивање 
једног дела обавештајног процеса приватном сектору, следећа је 
област критике. Koришћење спољних капацитета (оutsourcing) за 
вршење споредних (non-core) функција (груписање и селекција 
сирових података) вероватно ће обавештајним аналитичарима 
омогућити да више времена потроше на своје главне послове – 
анализу, процену и израду информација (Lahneman, 2003: 573–
593). Осим тога, OSINT подаци и информације које обезбеђује 
приватни сектор варирају у квалитету и тачности. Они су често 
производ комерцијалног погледа на ствари, и због тога се неретко 
фокусирају на аспекте који су више ефемерне (пролазне) него фу-
ндаменталне природе (Dupont, 2003: 28). 

Обавештајне заједнице и пословне корпорације имају слич-
ности у начину функционисања, али и значајне разлике. Вилијам 
Ланеман (William Lahneman) идентификује две критичне. Прво, 
основни циљ корпорација јесте да остваре и максимизују профит, 
док обавештајне агенције теже да максимизују перформансе за 
идентификовање претњи, давање раног упозорења, итд. Због тога 
корпорације могу усвојити и политику која прихвата одређени 
проценат губитака, што је за обавештајну заједницу неприхватљи-
во. Обавештајне заједнице покушавају да избегну „грешке“ у сво-
јим обавештајним информацијама, зато што свака грешка може 
довести до пропуста у проценама и активностима, а то није прих-
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ватљиво. Друго, пословна корпорација има опцију да напусти тр-
жиште на којем је постала неконкурентна и уђе на друго тржиште 
на којем може постићи већи профит. То такође не важи за обавеш-
тајне агенције. Не постоји агенција која може просто занемарити 
неко од питања које је важно за националну безбедност и фокуси-
рати се на друго само зато што је производња обавештајних инфо-
рмација за другу област националне безбедности много лакша и 
продуктивнија (Lahneman, 2003: 575–576). 

 С друге стране, подаци које продукује приватни сектор до-
ступни су скоро свакоме, због чега су повећане потенцијалне пре-
тње националној безбедности, поготово ако се има у виду да ко-
мерцијални сателитски снимци могу бити доступни бројним акте-
рима, укључујући и терористичке групе (Dupont, 2006: 27). Због 
тога је могуће да мање технички развијене земље или терористич-
ке групе, које нису на потребном нивоу техничког развоја, напра-
ве „технолошке пречице“ и добију потребне податке из отворених 
и комерцијалних извора. Коначно, корисници обавештајних про-
дуката, креатори политике, обично желе да добију податке који 
нису доступни у медијима и другим њиховим јавним изворима. 
Они желе информације добијене од људских извора (HUMINT) 
или тајним електронским надзором (SIGINT) над комуникацијама 
(Hulnick, 2002: 573). 

Политизација обавештајних процена је следећи проблем с 
којим се сусрећу многе службе. Обавештајна анализа мора узети у 
обзир потребе креатора политике да би њени производи уопште 
били релевантни и корисни. Може се рећи да постоји „танка лини-
ја“ разграничења између тога да обавештајна агенција буде у сво-
јим извештајима релевантна или да даје потпуну подршку вођењу 
државне политике. Када обавештајна аналитика заузме једну при-
родну дистанцу према текућој политици (доставља независне и 
објективне извештаје), политички руководиоци често игноришу 
обавештајне информације. С друге стране, када аналитика достав-
ља нетачне обавештајне процене с циљем подршке актуелне поли-
тике, обавештајне службе не само да нарушавају свој кредибили-
тет него и политику националне безбедности. Ниједне реформе, 
ма колико биле дубоке, не могу да одстране опасност од овог па-
радокса. За разлику од традиционалног модела, који је огранича-
вао контакт и интеракцију између аналитичара и корисника обаве-
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штајних информација ради обезбеђивања објективности и избега-
вања политизације, алтернативни модел има циљ да приближи ан-
алитичара кориснику, што ће допринети флексибилности у том 
процесу. Реформатори, аналитичари и политичари треба да буду 
свесни тог ограничења и да балансирају између флексибилности и 
политизације (Liaropoulos, 2006: 13). 

Следеће питање које се намеће у разматрању да ли приме-
нити нов начин рада обавештајних служби јесу улога и значај ин-
формационе технологије. С тим у вези, сматра се да је информа-
циона технологија само алатка, односно стоји закључак да важно-
ст информационе технологије не треба да буде прецењена. Техно-
логија је значајно утицала на обавештајну делатност увођењем но-
вих прикупљачких дисциплина (Signal Intelligence – SIGINT; Ima-
gery Intelligence – IMINT), али није променила суштину и природу 
обавештајног рада. Технологиja представља моћно оруђе и средс-
тво које нам помаже да се сазнају нечије тајне и продре до нечега 
што је сакривено, али такође и знатно компликује обавештајну 
праксу огромним повећањем количине доступних информација и 
утиче на повећање примена безбедносних мера, имајући у обзир 
повећану зависност савремене обавештајне делатности од савре-
мене технике. Технологија ће остати значајан покретач многих 
промена, али не и једини (Wark, 2003: 3–4). 

 Поред технологије, потребне су и воља и спремност да се 
прихвате нове оперативне и организационе промене које захтевају 
бољу координацију. На пример, донедавно је због техничких огра-
ничења било тешко замислити брзу размену обавештајних подата-
ка између агенција. Иако данас та техничка ограничења не посто-
је, постоји схватање о власништву над подацима у агенцијама. Из-
рада квалитетне обавештајне анализе коришћењем свих располо-
живих извора није само техничко питање него и питање обавеш-
тајне културе и политике.  

Сличности и разлике обавештајног и пословног сектора та-
кође су питање које се разматра при анализи могућег новог 
модела рада служби. С тим у вези, не може се игнорисати 
чињеница да се одређене лекције из пословног сектора могу 
применити на обавештајни сектор (виртуелна корпорација, 
модели размене информација, хоризонтална структура и 
управљање знањем), али такође постоје знатне разлике између две 
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заједнице (Waltz, 2003). Као што је раније наведено, пословни 
сектор дефинише трошкове и профит на другачији начин него 
обавештајни сектор и обавештајна заједница не може просто 
пренети своје надлежности с једне на другу „профитабилну 
област“. У пословном сектору информација слободно кружи кроз 
мрежу. С друге стране, обавештајне мреже се често уништавају, 
информација тече са честим прекидима, а сензори често бивају 
обманути.  

Аутсорсинг (outsourcing) обавештајног рада, тј. поверавање 
дела обавештајног процеса приватном сектору, следеће је питање 
за које се сматра да има предности и мане. Обавештајне OSINT 
информације добијене од приватног сектора ублажавају презаси-
ћеност информацијама и обезбеђују правовремене податке. С дру-
ге стране, квалитет тих информација може варирати. Приватни се-
ктор може бити несвестан (због разлога националне безбедности) 
или у немогућности да схвати које су обавештајне информације 
потребне политичком руководству.Такође, приватни сектор се ко-
нцентрише на израду краткорочних анализа, а не дугорочних про-
цена. У складу с наведеним, оцењује се да су OSINT информације 
избрисале монопол обавештајних агенција над „индустријом зна-
ња“. Да ли ће ова врста антагонизма донети користи обавештај-
ним агенцијама, или ће агенције морати да се боре да задрже доса-
дашњи статус, тешко је за сада закључити (Liaropoulos, 2006: 15).  

Однос аналитичара и корисника у модерним обавештајним 
службама такође је важно питање. Данас политички руководиоци 
имају могућност да путем савремене технологије приступе истим 
сировим обавештајним подацима и готовим обавештајним произ-
водима као и обавештајни аналитичари, што оставља значајне по-
следице на савремене односе аналитичара и корисника. Нова pull 
архитектура требало би, по оцени теоретичара, да унапреди спо-
собност корисника да препозна потребан материјал и шире сагле-
да поједине области интересовања. У овом процесу, доносиоци 
одлука по инерцији теже да прескоче обавештајне менаџере сред-
њег нивоа и сами приступе бази података или директно контакти-
рају са специјалистима одређене области. Ове тенденције иду у 
прилог развоју плиће и равније обавештајне хијерархије. Један од 
великих ризика наведене pull архитектуре јесте да сам корисник, 
због могућности директног приступа бази података, преузме уло-
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гу аналитичара због тренутног незадовољства радом службе, охо-
лости, недостатка времена или неког другог разлога (Dupont, 
2003: 24).  
 

Закључак 
 

Информатичка револуција је вероватно најзначајнији нови 
фактор који утиче на управљање и рад савремених обавештајних 
служби.  

У сфери аналитике измењени су радни односи између поје-
диних аналитичара и аналитичких група унутар обавештајних 
служби, јер је технолошки напредак ојачао хоризонталну комуни-
кацију и омогућио децентрализацију; тако су, на пример компју-
терско „прекопавање“ података (енг. data mining) и друге аутома-
тизоване технике прикупљања постале кључне у филтрирању и 
чувању информација. Омогућена је приватизација процене кроз 
бројне фирме које нуде експертизу за анализу глобалних ризика, а 
њихови производи и услуге су често супериорнији од оних које 
нуде владине обавештајне организације. 

Обавештајне службе добиле су нове надлежности на пољу 
„информационе безбедности“, имајући у виду да се многе актив-
ности прикупљања, анализирања, обраде и достављања података 
врше у информатичкој сфери, односно путем савремених компју-
терских и ИКТ технологија. 

У сфери извођења тајних операција, извођење психолош-
ко-пропагандних активности увек је било један од најпримењени-
јих облика деловања, који је са информатизацијом друштва, масо-
вном применом информационе технологије, повећањем броја ме-
дијских компанија и глобалним досегом интернета, додатно доби-
ло на значају. 

Ова дешавања захтевају значајне промене у руковођењу и 
спровођењу обавештајног рада. На пример, један од нових изазова 
јесте исправно одлучивање у којим областима се поуздати у отво-
рене изворе и постојеће методе прикупљања, а у којим развити 
нове могућности. Други обухвата развој нових метода за размену 
и заштиту података које би пратиле повећану сарадњу међу обаве-
штајним агенцијама. С друге стране, процењује се да информати-
чка револуција неће решити проблеме с којима се суочавају оба-
вештајне службе. 
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Може се закључити да још није дошло до промене паради-
гме обавештајног рада. Обавештајне заједнице су тек почеле да се 
прилагођавају технолошким, организационим и културним проме-
нама које је донела информациона револуција. Укратко, обавеш-
тајна делатност се налази у фази транзиције, али је сувише рано 
да се закључи да ли ће транзиција резултирати револуцијом, или 
ће то бити само еволутивни процес. Нова технолошка средства 
додата су у пакет аналитичких алата и нови организациони конце-
пти су примењени у оквиру обавештајног процеса, али је обавеш-
тајна вештина и даље остала у својој суштини иста. 

Сваки покушај да се изврши реформа обавештајних зајед-
ница применом револуционарног модела треба пажљиво размот-
рити с више аспеката. Информациона револуција је променила на-
чин на који се информација користи. Стара демаркациона линија 
између обавештајне информације и информације, корисника и 
аналитичара, информације од важности за националну безбедност 
од информације важне за приватног корисника или компаније ви-
ше није тако јасна. Сваки покушај да се реформишу обавештајне 
службе мора да крене од сагледавања целине проблема, користећи 
холистички приступ, а не само предности које пружају информа-
ционе и комуникационе технологије. Одлука да се реформишу 
обавештајне службе у сваком случају је револуционарна, али њена 
реализација мора се спроводити еволутивно, постепено.  
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Challenges in the work of intelligence services  

in the information age 
 

Abstract: The collection and analytical work of modern intelli-
gence services faces numerous challenges because the environment in 
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which the services operate is characterized by the need for rapid data 
collection, analysis and decision-making, almost in real time. When we 
consider security work, the growing dependence on modern informa-
tion technology makes the information structure of services sensitive 
and "vulnerable" to information attacks. Also, the application of in-
formation operations as a form of performing secret actions has been 
updated.  

Information technology has also changed the relationship be-
tween the service and users, introduced the possibility of applying the 
"pull" architecture for obtaining information, which, in addition to the 
good sides, also brings certain challenges. Due to all the above, the 
intelligence services are adapting to the technological, organizational 
and cultural changes brought about by the information revolution. 

The paper reviews the challenges in the work of modern intelli-
gence services, primarily from the aspect of the impact of mass appli-
cation of modern information technology on operational and analyti-
cal work, as well as the application of secret actions in the work of 
services. The aim of this paper is to point out the numerous challenges 
that the information revolution brings to modern intelligence services. 
A comparative analysis of the presented research material leads to the 
conclusion that the services encounter new tasks and ways of function-
ing in all their activities, which ultimately raises the sensitive issue of 
their reform. The conclusion reached in this paper is that the reform of 
intelligence services in the "information age" is in any case necessary, 
but that its implementation should not be revolutionary, but must be 
carried out evolutionarily. 

Keywords: intelligence service, electronic intelligence, infor-
mation revolution, intelligence blindness, intelligence analytics „pull“ 
architecture. 


