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СА РАД ЊА СЛУ ЖБИ БЕЗ БЕД НО СТИ СФРЈ  
СА СЛУ ЖБА МА ДРУ ГИХ ДР ЖА ВА ПО СЛЕ  

БРИ ОН СКОГ ПЛЕ НУ МА ДО СРЕ ДИ НЕ  
ОСАМ ДЕ СЕ ТИХ ГО ДИ НА ПРО ШЛО ГА ВЕ КА

Са же так: У овом ра ду ис тра жи ва на је и об ра ђе на са рад ња слу жби 
др жав не без бед но сти Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је, 
са слу жба ма без бед но сти дру гих др жа ва, од Бри он ског пле ну ма, тач ни је 
по сле дру ге по ло ви не 1966. го ди не, па све до сре ди не осам де се тих го ди на 
про шлог ве ка. По ла зе ћи од по ли ти ке ко ју је во ди ло та да шње др жав но и по-
ли тич ко ру ко вод ство, ана ли зи ра ће се оства ре ни ре зул та ти са рад ње са слу-
жба ма без бед но сти за пад них зе ма ља и НА ТО пак та, Вар шав ског уго во ра, 
По кре та не свр ста них, као и дру гих др жа ва и осло бо ди лач ких по кре та. 

Слу жбе без бед но сти не ка да шње Ју го сла ви је има ле су ак тив ну уло гу у 
са рад њи са мно гим слу жба ма у раз ли чи тим де ло ви ма све та. При о ри тет 
у са рад њи би ли су осло бо ди лач ки по кре ти ко је је та да шња ју го сло вен ска 
власт зду шно по др жа ва ла, „кроз стра те шко опре де ље ње ње не спољ не и 
уну тра шње по ли ти ке у бор би за не за ви сност и као од луч ног фак то ра за 
мир и без бед ност у Евро пи и у све ту“.

У скла ду са про кла мо ва ним на че ли ма са рад ња са стра ним слу жба ма 
без бед но сти за сни ва ла се, пре све га, на прин ци пи ма јед на ко сти, не за ви сно-
сти, не ме ша ња у уну тра шње про бле ме дру гих др жа ва и уза јам ног по што-
ва ња и со ли дар но сти. 

Од ви ја ла на би ла те рал ној осно ви, а у ци љу ја ча ња и уна пре ђе ња без-
бед но сних ин те ре са Ју го сла ви је, афир ма ци је ње ног ме ђу на род ног по ло жа ја 
и про ак тив не уло ге у ме ђу на род ним од но си ма, на ро чи то у окви ру По кре та 
не свр ста них. 

Кључ не ре чи: слу жбе без бед но сти, са рад ња, раз ме на по да та ка, Бри-
он ски пле нум, По крет не свр ста них. 
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1. УВОД

Ме ђу на род на са рад ња слу жби без бед но сти за у зи ма ла је и у ра ни јем 
пе ри о ду из у зет но зна чај но ме сто у од но си ма из ме ђу др жа ва, као још је дан 
об лик бо љег, бр жег и лак шег спо ра зу ме ва ња и раз ме не без бед но сних по да-
та ка. Би ла те рал ни од но си у овој обла сти од ви ја ли су се, а и да нас се од ви-
ја ју, на су сре ти ма нај ви ших зва нич ни ка слу жби, кроз екс перт ске раз го во ре 
и спро во ђе њем за јед нич ких опе ра тив них ак ци ја, раз ме ну ин фор ма ци ја, 
по да та ка и ис ку ста ва и то у обла сти ма: бор бе про тив ме ђу на род ног те ро ри-
зма и су зби ја ња ор га ни зо ва ног кри ми на ла; тех нич ке са рад ње; уна пре ђе ња 
ме то до ло ги је ра да и струч не обу ке ка др о ва, као и раз ме не нор ма тив них 
ис ку ста ва.1

Слу жбе без бед но сти до по да та ка ко ји их ин те ре су ју мо гу до ћи на раз-
ли чи те на чи не: из јав но-дис туп них, од но сно „отво ре них из во ра“; пре ко 
„жи вих из во ра“, од но сно од чо ве ка као из во ра по да та ка; уз по моћ раз ли чи-
тих тех нич ких ме то да у при ку пља њу по да та ка и кроз ме ђу на род ну са рад њу 
– раз ме ном по да та ка са парт нер ским слу жба ма.2 При ку пља ње без бед но сних 
по да та ка „ве о ма рет ко по ве за но je са по тре бом про це су и ра ња од ре ђе ног 
кри вич ног де ла, већ са по тре бом да се пред у пре де и осу је те прет ње ко је су 
усме ре не на за шти ће на до бра (устав но уре ђе ње, од бра на и без бед ност зе мље, 
ви тал ни еко ном ски и дру ги на ци о нал ни ин те ре си)“.3

Раз ме на ин фор ма ци ја је при мар ни об лик парт нер ске са рад ње. Иа ко се 
од ви ја у ре ал ном вре ме ну, пред ста вља део ду го роч ног стра те шког пла на.

Да кле, слу жбе без бед но сти оства ру ју са рад њу са стра ним парт нер ским 
слу жба ма углав ном за то што им она пру жа мно го ве ћи и пот пу ни ји при ступ 
ин фор ма ци ја ма. Ни јед на, по себ но ре ги о нал на слу жба, не мо же има ти до-
вољ не ре сур се ни ти мо гућ но сти за при ба вља ње ин фор ма ци ја о по тен ци јал-
ним без бед но сним прет ња ма ко је по сто је у дру гим ре ги о ни ма у све ту. По-
ја ва но вих об ли ка угро жа ва ња ста вља слу жбе без бед но сти пред још ве ћи 
иза зов да у парт нер ском при сту пу, кроз раз ме ну без бед но сних по да та ка и 
ин фор ма ци ја, по ку ша ју да осу је те од ре ђе не ак тив но сти ор га ни зо ва них те-
ро ри стич ких и кри ми нал них гру па, ра ди за шти те без бед но сти соп стве не 
др жа ве и ње них гра ђа на. Ме ђу на род на са рад ња у са да шњим са вре ме ним 
окол но сти ма и са по ја вом аси ме трич них ви до ва угро жа ва ња на ци о нал не 

1 Вид. Ра до ји ца Ла зић, Кон тро ла слу жби без бед но сти у Ср би ји, Ака де ми ја за на-
ци о нал ну без бед ност, ЈП „Слу жбе ни гла сник“, Бе о град 2014, 88; Љу бо мир Ста јић, Ра до ји ца 
Ла зић, Увод у на ци о нал ну без бед ност, Ака де ми ја за на ци о нал ну без бед ност, ЈП „Слу жбе ни 
гла сник“, Бе о град 2015, 198–200. 

2 Ibid., 191.
3 Вид. Ра до ји ца Ла зић, „Суд ска кон тро ла за ко ни то сти у ра ду слу жби без бед но сти у 

Ср би ји“, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 1/2015, Но ви Сад, 2011, 160.
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без бед но сти по ста је све зна чај ни ја, за то што но ви по јав ни об ли ци, „ко ји пре те 
без бед но сти др жа ва и њи хо вог ста нов ни штва, углав ном де лу ју на ве о ма ши-
ро ком про сто ру, не по шту ју ћи гра нич не ба ри је ре“.4

За ус по ста вља ње парт нер ске са рад ње слу жби др жав не без бед но сти 
не ка да шње СФРЈ са дру гим слу жба ма, у нај ра зли чи ти јим де ло ви ма све та, 
мо ра ла се до би ти са гла сност од нај ви шег др жав ног и пар тиј ског ру ко вод ства. 
Одо бре ње су да ва ли ор га ни у Фе де ра ци ји, укљу чу ју ћи и до но ше ње плат-
фор ме о са рад њи (пред сед ник Ре пу бли ке, Пред сед ни штво СФРЈ, Са ве зно 
из вр шно ве ће, Са ве зни са вет за за шти ту устав ног по рет ка и дру ги).5

Та са рад ња по сле Бри он ског пле ну ма би ла је у стал ној уз ла зној ли ни ји, 
та ко да је у пе ри о ду од 1967. до 1985. го ди не ре а ли зо ва на са пре ко 50 слу жби 
без бед но сти, у раз ли чи тим ди на ми ка ма и ин тен зи те ту. У истом пе ри о ду 
оства ре но је пре ко 700 нај ра зли чи ти јих кон та ка та, од че га је око 100 би ло 
на нај ви шем ни воу, ни воу са ве зног се кре та ра за уну тра шње по сло ве и око 
450 су сре та на ни жим ни во и ма, укљу чу ју ћи и раз ли чи те екс перт ске гру пе.6

Без об зи ра на та да шње по ли тич ке и иде о ло шке раз ли ке, ко је су по сто-
ја ле и ко је су, као што је по зна то, би ле до мак си му ма из ра же не, та да шња 
Со ци ја ли стич ка Фе де ра тив на Ре пу бли ка Ју го сла ви ја има ла је раз ви је ну 
парт нер ску са рад њу у овој обла сти са мно гим др жа ва ма. Она се од ви ја ла са 
слу жба ма без бед но сти За пад них зе ма ља, од но сно чла ни ца ма НА ТО; слу жба-
ма без бед но сти Вар шав ског уго во ра, слу жба ма без бед но сти По кре та не свр-
ста них и осло бо ди лач ких по кре та, као и слу жба ма без бед но сти не у трал них 
др жа ва.

4 Вид. Ai dan Wills, Un der stan ding In tel li gen ce Over sight, DCAF, Ge ne va 2010, 25–27, Та-
тја на Лу кић, „Ин фор ма ци је (оба ве ште ња) слу жби без бед но сти као до каз у кри вич ном по-
ступ ку“, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 1/2011, Но ви Сад, 2011, 295–296.

5 Вид. АЈ, фонд. бр. 803, фасц. бр. 1792, Ин фор ма ци ја о са рад њи ор га на др жав не 
без бед но сти са стра ним оба ве штај ним слу жба ма, Са ве зни се кре та ри јат за уну тра шње 
по сло ве, Слу жба др жав не без бед но сти, др жав на тај на, од 6.02.1985. го ди не, 1–15, са при ло-
зи ма 1, 2 и 3; АЈ, фонд бр. 803, фасц. бр. 1792, Са рад ња са оба ве штај но-без бед но сним слу-
жба ма ору жа них сна га не свр ста них и европ ских при ја тељ ских зе ма ља и осло бо ди лач ких 
по кре та, Са ве зни се кре та ри јат за на род ну од бра ну, вој на тај на – стро го по вер љи во, (ма те-
ри јал са чи њен 29. ок то бра 1984, го ди не), 1–4; За пи сник са 8. сед ни це Са ве зног са ве та за 
за шти ту устав ног по рет ка, одр жа не 14. фе бру а ра 1985. го ди не у Бе о гра ду, др жав на тај на, 
1–3; АЈ, фонд. бр. 803, фасц. бр. 1784, Обра зо ва ње и оспо со бља ва ње ка др о ва слу жби без-
бед но сти не свр ста них зе ма ља, ССУП, ССНО, ССИП, др жав на тај на, 22. ја ну ар 1979. го ди-
не, 1–13, са при ло зи ма 1, 2 и 3; За пи сник са 34. сед ни це Са ве зног са ве та за за шти ту устав-
ног по рет ка, одр жа не 2. мар та 1979. го ди не, 3–4; Ин фор ма ци ја ССУП о по ка за ном ин те-
ре су ди рек то ра Др жав не без бед но сти Бел ги је за су срет и раз го во ре са пред став ни ци ма 
Слу жбе др жав не без бед но сти СФРЈ, од 14, фе бру а ра 1979. го ди не, 1–2 . 

6 Вид. АЈ, фонд. бр. 803, фасц. бр. 1792, Ин фор ма ци ја о са рад њи ор га на др жав не 
без бед но сти са стра ним оба ве штај ним слу жба ма, Са ве зни се кре та ри јат за уну тра шње 
по сло ве, Слу жба др жав не без бед но сти, др жав на тај на, од 6.02.1985. го ди не, 2.
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2. ПРИН ЦИ ПИ СА РАД ЊЕ

Ка ко би слу жбе без бед но сти кроз са рад њу још успе шни је оба вља ле 
по сло ве из свог де ло кру га на от кри ва њу и спре ча ва њу не при ја тељ ске де лат-
но сти, од но сно за шти ти без бед но сних ин те ре са, као и да би по сти за ле још 
бо ље ре зул та те у пру жа њу по мо ћи и ја ча њу слу жби од ре ђе них не свр ста них 
зе ма ља, би ло је по треб но ре гу ли са ти пи та ња у ве зи са одо бра ва њем, ускла-
ђи ва њем и од го ва ра ју ћим по ступ ком у ус по ста вља њу са рад ње.7

По ла зе ћи од спе ци фич но сти са рад ње ко ја се ус по ста вља у овој обла сти, 
са ино стра ним ор га ни ма без бед но сти, би ло је пре по ру че но да се во ди ра чу на 
о по што ва њу сле де ћих прин ци па: са рад ња се од ви ја у скла ду са не свр ста ном 
спољ ном по ли ти ком Ју го сла ви је као са мо у прав не со ци ја ли стич ке зе мље; 
ус по ста вља се и раз ви ја ис кљу чи во ра ди за шти те без бед но сти за ин те ре со-
ва них зе ма ља; од ви ја се на рав но прав ној и, по мо гу ћно сти, ре ци проч ној осно-
ви и тре ба да бу де у скла ду са ју го сло вен ским про пи си ма и ме ђу на род ним 
оба ве за ма; са рад ња не мо же пред ста вља ти ме ша ње у уну тра шње по сло ве 
зе ма ља чи је слу жбе са ра ђу ју и не сме би ти упе ре на про тив сло бо де и не за-
ви сно сти тре ћих зе ма ља; не мо гу се стра ним слу жба ма усту па ти по да ци о 
тре ћим зе мља ма, уко ли ко по себ ни ин те ре си без бед но сти зе мље то не зах-
те ва ју. Тре ба да бу де за сно ва на на би ла те рал ној осно ви и да има не фор ма лан 
ка рак тер. Пи сме ни аран жма ни мо гу се скла па ти из у зет но, ка да се ра ди о 
струч ној и тех нич кој по мо ћи.8

У за кључ ци ма са са стан ка Ко ми си је Пред сед ни штва СФРЈ за ускла ђи-
ва ње ра да ор га на ко ји вр ше по сло ве др жав не без бед но сти од 26. сеп тем бра 
1973. го ди не ка же се да са рад њу са ино стра ним ор га ни ма без бед но сти, по 
пра ви лу, тре ба ус по ста вља ти и раз ви ја ти по пи та њи ма обез бе ђе ња на ших 
и стра них др жав ни ка, су зби ја ња те ро ри стич ко-ди вер зант ске ак тив но сти 
еми гра ци је и дру гих те ро ри стич ких гру па и ор га ни за ци ја, за шти те ју го сло-
вен ских гра ђа на и пред став ни шта ва у ино стран ству, раз ме не ис ку ста ва, као 
и раз ме не по да та ка о при ме ни тех нич ких сред ста ва и дру гим пи та њи ма 
ко ја су од по себ ног ин те ре са са ста но ви шта без бед но сти СФРЈ.

Ка да је у пи та њу ус по ста вља ње и пре кид са рад ње вој них слу жби без-
бед но сти (Упра ве без бед но сти ССНО и Дру ге (оба ве штај не) упра ве ГШ ЈНА) 
са стра ним служ ба ма без бед но сти, о то ме је од лу чи вао пред сед ник Ре пу-
бли ке и Вр хов ни ко ман дант ору жа них сна га, а ка сни је Пред сед ни штво СФРЈ.

7 Вид. АЈ, фонд. бр. 803, фасц. бр. 1866, За кључ ци о са рад њи слу жби без бед но сти у СФРЈ 
са ино стра ним слу жба ма без бед но сти, до не ти на 10. сед ни ци Ко ми си је Пред сед ни штва 
СФРЈ за ускла ђи ва ње ра да ор га на ко ји вр ше по сло ве др жав не без бед но сти, одр жа не 26. 
сеп тем бра 1973. го ди не, 1–5.

8 Ibid., 2.
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По ред то га, са рад њу слу жби др жав не без бед но сти (две вој не слу жбе, 
СДБ ССУП и СИД ССИП) са од го ва ра ју ћим стра ним слу жба ма у ци љу што 
бо ље ор га ни зо ва но сти, ефи ка сно сти и је дин стве ног на сту па, ко ор ди ни ра 
ор ган, од но сно те ло у фе де ра ци ји у чи јој над ле жно сти је ускла ђи ва ње ра да 
ор га на ко ји вр ше по сло ве др жав не без бед но сти.9 

Над ле жно сти Са ве зног са ве та за за шти ту устав ног по рет ка у овој обла-
сти би ле су сле де ће: „да је са гла сност за обим и об ли ке са рад ње, а по себ но 
за раз ме ну ва жни јих оба ве штај них по да та ка, ма те ри ја ла о ме то ди ма ра да и 
од ре ђе ним тех нич ким сред стви ма ко ја при ме њу ју слу жбе др жав не без бед но-
сти; оце њу је ини ци ја ти ве и пред ло ге на ших слу жби као и стра не ини ци ја-
ти ве (да је миш ље ње ор га ну ко ји одо бра ва са рад њу о оче ки ва ним ко ри сти ма 
и мо гу ћим ри зи ци ма, о оби му ан га жо ва ња на ших слу жби др жав не без бед-
но сти, о ма те ри јал ним оба ве за ма и дру го); од ре ђу је но си о ца са рад ње, ако 
то ни је учи нио ор ган ко ји је са рад њу одо брио (уло га но си о ца са рад ње је да 
ко ор ди ни ра кон крет не ме ре слу жби); уса гла ша ва ин тер не ак те слу жби др жав-
не без бед но сти ко ји ма се про пи су је по сту пак за са рад њу са стра ним слу-
жба ма без бед но сти“.10

Би ло је пред ви ђе но да са рад њу слу жби др жав не без бед но сти ре пу бли-
ка и по кра ји на са стра ним слу жба ма без бед но сти ко ор ди ни ра Са ве зни се-
кре та ри јат за уну тра шње по сло ве. Пред ло ге за ус по ста вља ње, из ме не и 
пре кид са рад ње мо гли су да ва ти сви ор га ни ко ји оба вља ју по сло ве др жав не 
без бед но сти.

3. СА РАД ЊА СА СЛУ ЖБА МА БЕЗ БЕД НО СТИ 
НЕ СВР СТА НИХ И ЗЕ МА ЉА У РАЗ ВО ЈУ

У скла ду са прин ци пи ма спољ не по ли ти ке и сме р ни ца ма Пред сед ни-
штва СФРЈ, Са ве зног из вр шног ве ћа и Са ве зног са ве та за за шти ту устав ног 
по рет ка, нај ве ћи део укуп не са рад ње од ви јао се са слу жба ма без бед но сти 
не свр ста них и зе ма ља у раз во ју.11 

9 Од 1968. до 1971. го ди не то је би ла Ко ми си ја за кон тро лу слу жби др жав не без бед-
но сти у са ве зним ор га ни ма упра ве; од 1971. од но сно 1972. су то би ли Са вет Пред сед ни штва 
СФРЈ за др жав ну без бед ност и Ко ми си ја Пред сед ни штва СФРЈ за ускла ђи ва ње ра да ор га на 
ко ји вр ше по сло ве др жав не без бед но сти, а од 10. ја ну а ра 1975. го ди не, па све до рас па да 
СФРЈ, тач ни је до 27. апри ла 1992. го ди не, то је Са ве зни са вет за за шти ту устав ног по рет ка.

10 Вид. Р. Ла зић, 54.
11 На осно ву та бе лар но ис ка за них по да та ка са рад ња у ис тра жи ва ном пе ри о ду од ви-

ја ла се са 25 др жа ва (Ети о пи ја, Еги пат, Ал жир, Зам би ја, Тан за ни ја, Ирак, Ли би ја, Шри 
Лан ка, Ан го ла, Зим баб ве, Зе ле норт ска Ре пу бли ка, Ки на, Мо зам бик, Бо цва на, Мал та, Се-
вер на Ко ре ја, Па ки стан, Ин до не зи ја, Сеј ше ли, Ку вајт, Си ри ја, Ин ди ја, Ки пар, Ту нис, Јор дан); 
АЈ, фонд. бр. 803, фасц. бр. 1792, Са рад ња са слу жба ма не свр ста них и ЗУР, Та бе ла бр. 2. 
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Са рад ња са овим др жа ва ма би ла је са др жај на и кон ти ну и ра на. Ини ци-
ра на је углав ном са њи хо ве стра не, а би ла је усме ре на и на за шти ту По кре-
та не свр ста них у це ли ни, од про до ра и ути ца ја бло ков ских слу жби. По ред 
по ли тич ких и др жав них раз ло га за ин тен зив ни ју са рад њу са СДБ, ве ћи на 
не свр ста них др жа ва ис ти ца ла је, из ме ђу оста лог, и чи ње ни цу да су оба ве-
штај не слу жбе оба бло ка зло у по тре бља ва ле са рад њу за ства ра ње аген ту ре 
и угра ђи ва ње у њи хо ве ре до ве.12

У том ци љу ор га ни зо ва но је 110 кур се ва и дру гих вр ста спе ци ја ли стич ких 
обу ка за 2029 при пад ни ка слу жби без бед но сти из ви ше од 10 не свр ста них 
зе ма ља. Са рад ња се раз ви ја ла и кроз 211 кон та ка та – од оба ве штај них екс пе-
ра та и сту диј ских гру па, су сре та ру ко во ди ла ца, до ни воа са ве зног се кре та ра 
за уну тра шње по сло ве.13

Са не ким не свр ста ним зе мља ма парт нер ска са рад ња у обла сти без бед-
но сти је ус по ста вље на још 1960. (Ети о пи ја)14 и 1964. го ди не (Еги пат).15 У 
ка сни јем пе ри о ду, због про ме не по ли тич ке ори јен та ци је тих др жа ва, пре ма 
од ре ђе ним вој но по ли тич ким бло ко ви ма и са ве зи ма, би ла је све де на на ма њу 
ме ру. Са јед ним бро јем не свр ста них др жа ва, због из ра зи те ори јен та ци је 
СФРЈ и ње не ли дер ске по зи ци је у По кре ту не свр ста них, са рад ња је кул ми-
ни ра ла још „у то ку њи хо ве бор бе за на ци о нал ну еман ци па ци ју“. Та кви при-
ме ри су Ан го ла, Мо зам бик, Зим бам бе и не ке дру ге африч ке зе мље. Са рад ња, 
ка да су те др жа ве би ле у пи та њу, на ро чи то је би ла за сту пље на у обла сти 
обу ке ка др о ва. 

Сли чан при мер оба ве штај не са рад ње и до брих би ла те рал них од но са 
функ ци о ни сао је и са Ира ком. По да ци ука зу ју да је на кон ус по ста вља ња, од 
1974. го ди не, до из би ја ња иран ско-ирач ког ра та,16 са рад ња би ла ин тен зив-
на и са др жај на. У том пе ри о ду оства ре но је чак 35 кон та ка та, ор га ни зо ва не 
су 24 обу ке, за око 400 при пад ни ка ирач ких слу жби, да би за тим због рат них 

По ред то га, вој на са рад ња има ла је по се бан трет ман, на ро чи то ка да су у пи та њу вој не слу жбе 
без бед но сти. 

12 Вид. АЈ, фонд. бр. 803, фасц. бр. 1792, Ин фор ма ци ја о са рад њи ор га на др жав не 
без бед но сти са стра ним оба ве штај ним слу жба ма, Са ве зни се кре та ри јат за уну тра шње 
по сло ве, Слу жба др жав не без бед но сти, др жав на тај на, од 6.02.1985. го ди не, 2.

13 Са ве зни се кре та ри за уну тра шње по сло ве у ис тра жи ва ном пе ри о ду оства ри ли су 
31 кон такт са 13 др жа ва и њи хо вим нај ви шим зва нич ни ци ма у овој обла сти са рад ње. 

14 Вид. АЈ, фонд. бр. 803, фасц. бр. 1792, Са рад ња са слу жба ма не свр ста них зе ма ља, 
При лог бр. 1, 3–4.

15 Ibid., 8; АЈ, фонд. бр. 803, фасц. бр. 1789, Ин фор ма ци ја о ини ци ја ти ви ми ни стра 
уну тра шњих по сло ва АР Егип та да се об но ви и на ста ви са рад ња, ССУП, стр. пов. бр. 21-
1/11, од 29.07.1982. го ди не, 1–3.

16 Ирач ко-иран ски рат је от по чео кра јем сеп тем бра 1980 го ди не на па дом коп не них и 
ва зду шних ирач ких сна га на Иран. Тра јао је до ав гу ста 1988. го ди не. По сле ди ца је ду го го-
ди шњих ме ђу др жав них спо ро ва, а до дат но је мо ти ви сан и стра хом од Иран ске ислам ске 
ре во лу ци је, из ве де не 1979. го ди не и по тен ци јал ним ути ца јем на ши ит ску ве ћи ну у Ира ку.
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окол но сти стаг ни ра ла. На кон по се те де ле га ци је СДБ ССУП Баг да ду, кра јем 
1984. го ди не, „от кло ње ни су по сто је ћи не спо ра зу ми и по но во су отво ре не 
но ве мо гућ но сти за ин тен зи ви ра ње парт нер ске са рад ње“.17

У истом пе ри о ду СДБ ССУП је има ла и од ре ђе не дис крет не ак ци је по-
сре до ва ња, ка ко у ци љу ус по ста вља ња кон та ка та, исто та ко у ре ша ва њу не-
спо ра зу ма из ме ђу слу жби без бед но сти не ких др жа ва.18 Слу жби др жав не без-
бед но сти СФРЈ обра ћа ло се ви ше раз ли чи тих слу жби без бед но сти не свр ста-
них зе ма ља, у ци љу дис крет ног по сре до ва ња за ус по став ља ње кон та ка та 
или ре ша ва ња „не спо ра зу ма – чак и оних зе ма ља ко је су би ле у за о штре ним 
од но си ма“.19 

Са ви ше слу жби без бед но сти СДБ ССУП је ре ша ва ла и не ке сло же не 
опе ра тив не слу ча је ве, а не ке од њих су чи ни ле ју го сло вен ској стра ни и зна-
чај не услу ге од ко јих из два ја мо си риј ско ан га жо ва ње 1982. го ди не на осло-
ба ђа њу де вет рад ни ка из Ира на, ко је су кид на по ва ли курд ски по бу ње ни ци 
у Ира ку.20

На раз вој са рад ње са слу жба ма без бед но сти не свр ста них и зе ма ља у 
раз во ју у том пе ри о ду не по вољ но је ути ца ла све из ра же ни ја ак тив ност нај-
моћ ни јих си ла и бло ко ва на це па њу По кре та, оства ри ва ње не по сред ног по-
ли тич ког ути ца ја у јед ном бро ју тих зе ма ља, пру жа ње вој не по мо ћи и при-
су ство оба ве штај них слу жби.

У са рад њи са зе мља ма у раз во ју, по себ но у обла сти без бед но сти, због 
стра те шког зна ча ја, тре ба ис та ћи Ки ну, са ко јом је СФРЈ от по че ла са рад њу 
тек 1979. го ди не. Од тог пе ри о да обим са рад ње две слу жбе без бед но сти био 
је у стал ном успо ну. У ис тра жи ва ном пе ри о ду, ре а ли зо ва не су че ти ри по се-
те на ни воу са ве зног се кре та ра, 26 дру гих кон та ка та, осно ван је Ме шо ви ти 
ју го сло вен ско-ки не ски ко ми тет, вр ше на је обу ка пред став ни ка ки не ске слу-
жбе у цен три ма за обу ку слу жби др жав не без бед но сти СФРЈ и др.21

17 Вид. АЈ, фонд. бр. 803, фасц. бр. 1792, Са рад ња са слу жба ма без бед но сти не свр ста-
них зе ма ља, При лог 1, 1–2; Акт ССУП упу ћен пред сед ни ку СИВ, Ве се ли ну Ђу ра но ви ћу, у 
ве зи са из град њом обје ка та за по себ не на ме не у Ира ку, стр. пов. бр. Р-12/11-81, од 2.11.1981. 
го ди не.

18 Посредoвања ни су увек на и ла зи ла на раз у ме ва ње, али је би ло и не ко ли ко успе шних 
ак ци ја – од ко јих се на во ди по сре до ва ње СДБ у ус по ста вља њу кон так та из ме ђу слу жби 
без бед но сти Ин ди је и Ки не, као пр вих, али ве о ма ва жних ко ра ка, на пла ну по пра вља ња 
ме ђу др жав них од но са; ви ше о то ме вид. АЈ, фонд. 803, фасц. бр. 1792, Ин фор ма ци ја о са рад-
њи ор га на др жав не без бед но сти са стра ним оба ве штај ним слу жба ма, Са ве зни се кре та ри-
јат за уну тра шње по сло ве, Слу жба др жав не без бед но сти, др жав на тај на, од 6.02.1985. го ди не.

19 Ibid., 3.
20 Ibid.
21 Ibid., 4; АЈ, фонд. бр. 803, фасц. бр. 1791, Ин фор ма ци ја о то ку и про бле ми ма у ве зи 

са рад ње са слу жба ма без бед но сти НР Ки не, Ин сти тут без бед но сти ССУП, др жав на тај на, 
бр. 25/37-84, од 12.09.1984. го ди не, 1–13. 



1082

Др Ра до ји ца С. Ла зић, Са рад ња слу жби без бед но сти СФРЈ са слу жба ма... (стр. 1075–1095)

4. СА РАД ЊА СА СЛУ ЖБА МА БЕЗ БЕД НО СТИ ДР ЖА ВА  
ВАР ШАВ СКОГ УГО ВО РА

Кон так ти са слу жба ма без бед но сти зе ма ља чла ни ца Вар шав ског уго во ра 
ус по ста вље ни су то ком 1967. го ди не (са СССР, Ма ђар ском и Бу гар ском). У по чет-
ку, кон так ти су би ли ис кљу чи во ве за ни за по сло ве у обла сти јав не без бед но сти.

На кон ин тер вен ци је Со вјет ског Са ве за у Че хо сло вач кој 1968. го ди не 
до ла зи до пот пу ног пре ки да са рад ње. То ком 1969. го ди не ус по ста вља ју се 
до бри од но си са оба ве штај ном слу жбом Ру му ни је. Са том слу жбом „оства-
ру је се ре ла тив но ши ро ка са рад ња слу жби др жав не без бед но сти“. До кра ћег 
за сто ја до ла зи на кон ре ор га ни за ци је ру мун ске слу жбе, у ма ју 1978. го ди не, 
а на ро чи то по сле бек ства ге не ра ла Јо на Ми хаи Па ће пе у САД, исте го ди не. 
Про це ње но је да је ге не рал Па ће па одао аме рич ким слу жба ма и од ре ђе не 
де та ље ко ји су се од но си ли на са рад њу са СДБ СФРЈ.22

Ини ци ја ти ва за ус по ста вља ње са рад ње са слу жбом без бед но сти Пољ-
ске по кре ну та је 1970. го ди не. Ју го сло вен ска стра на је ту ини ци ја ти ву при-
хва ти ла.23 Об у хва та ла је сле де ће обла сти: „спре ча ва ње бек ста ва пољ ских 
др жа вља на пре ко СФРЈ на За пад; спре ча ва ње оба ве штај но-суб вер зив не де-
лат но сти за пад них оба ве штај них слу жби пре ма њи хо вим гра ђа ни ма на ра-
ду и бо рав ку у СФРЈ; по ја ча ну кон тро лу њи хо вих ту ри ста у СФРЈ; са рад њу 
у спре ча ва њу оба ве штај не ак тив но сти оба ве штај них слу жби САД и СР Не-
мач ке, Фран цу ске и Ита ли је; спре ча ва ње не при ја тељ ске де лат но сти пољ ске 
еми гра ци је у спре зи са ју го сло вен ском еми гра ци јом; су прот ста вља ње не-
при ја тељ ској де лат но сти по љских Је вре ја – ци о ни ста у Ју го сла ви ји и др“.24

То ком 1972. го ди не, на кон екс пло зи је ЈАТ-овог ави о на над те ри то ри јом 
Че хо сло вач ке,25 ус по ста вље на је са рад ња са том др жа вом,26 да би од 1974. 

22 Ibid.; Јон Ми хаи Па ће па, Цр ве ни хо ри зон ти, Аква ри јус, Бе о град 1990.
23 Ин тен зив ни ја са рад ња од ви ја ла се од 1974. и 1979. го ди не ка да су пот пи са ни ме ђу-

др жав ни про то ко ли о са рад њи у овој обла сти; вид. АЈ, фонд. бр. 803, фасц. бр. 1792, Са рад-
ња са слу жба ма без бед но сти Вар шав ског уго во ра, При лог 2, 5.

24 Ibid., 5–6.
25 ЈАТ-ов ави он је ле тео на ре а ли ци ји Сток холм-Ко пен ха ген-За греб-Бе о град. Екс пло-

ди рао је 26. ја ну а ра 1972. го ди не, на 10.160 ме та ра ви си не и пао код ме ста Срп ска Ка ме ни ца, 
у та да шњој Че хо сло вач кој. Том при ли ком по ги ну ли су сви пут ни ци и чла но ви по са де (23 
пут ни ка и пет чла но ва по са де), из у зев стр ју ар де се Ве сне Ву ло вић, ко ја је на ве о ма чу дан на-
чин пре жи ве ла екс пло зи ју и пад ави о на. Та да шње вла сти у СФРЈ за под мет ну ту бом бу окри-
ви ле су хр ват ску те ро ри стич ко-екс трем ну еми гра ци ју. За јед нич ки ор га ни ЧССР и СФРЈ 
спро ве ли су ис тра гу, ко јом је утвр ђе но да је узрок оба ра ња ави о на би ла по ста вље на бом ба. 
Ме ђу тим, по чет ком 2009. не мач ки ра дио АРД об ја вио је ре зул та те вла сти тих ис тра жи ва ња, 
ко ја твр де да је ави он обо рен од стра не че хо сло вач ке про тив ва зду шне од бра не, а да је ис тра-
га ла жи ра на из по ли тич ких раз ло га, од но сно да је у том тре нут ку био на ви си ни од све га 
не ко ли ко сто ти на ме та ра; ви ше о то ме ви де ти: Ср ђан Цвет ко вић, „Са рад њи СДБ са стра ним 
слу жба ма се дам де се тих го ди на 20. ве ка“, Исто ри ја 20. ве ка, вол. 28, бр. 2, Бе о град 2010, 93–100. 

26 То ком оства ре них кон та ка та че хо сло вач ка стра на је ин си сти ра ла на спе ци јал ним 
од но си ма и са рад њи две слу жбе – под ра зу ме ва ју ћи под тим ши ру ко ор ди ни ра ну са рад њу у 
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до 1976. го ди не она об у хва ти ла ско ро све зе мље ВУ. Ипак, из у зе так је пред-
ста вља ла Бу гар ска, са ко јом се од ви ја ла са мо у обла сти по гра нич них по сло-
ва. Тек на кон по се те са ве зног се кре та ра за уну тра шње по сло ве Ста не та 
До лан ца Со фи ји, то ком ју на 1983. го ди не, во ђе ни су раз го во ри и о са рад њи 
у обла сти др жав не без бед но сти.27 

Са рад ња са ор га ни ма уну тра шњих по сло ва Ма ђар ске ус по ста вље на је 
1967. го ди не и од но си ла се ис кљу чи во на по гра нич не по сло ве, да би по ста ла 
ин тен зив ни ја тек 1972. го ди не. Од тог пе ри о да, па све до 1985. го ди не, ре а ли-
зо ва но је шест су сре та на ни воу са ве зног ми ни стра, је дан су срет на ни воу 
ви со ких функ ци о не ра у обла сти без бед но сти, као и 47 са ста на ка струч них 
гру па и се дам са ста на ка ру ко во ди ла ца парт нер ских слу жби без бед но сти.28

Са Ми ни стар ством уну тра шњих по сло ва и Ми ни стар ством др жав не 
без бед но сти ДР Не мач ке са рад ња је ус по ста вље на тек 1976. го ди не. Ин те-
ре сант на је чи ње ни ца да по ред оства ре них кон та ка та на ни воу ми ни ста ра 
и во ђе них раз го во ра, ни је пот пи сан за јед нич ки до ку мент о то ме, ни ти је 
би ло кон крет ни је са рад ње из би ло ко је обла сти. Сви кон так ти оства ре ни у 
ис тра жи ва ном пе ри о ду од но си ли су се на по је ди нач не слу ча је ве и од ви ја ли 
су се по сред ством ДК ми си ја и то на осно ву њи хо вих зах те ва.29

Глав ну реч у ус по ста вље ној са рад њи са слу жба ма без бед но сти др жа ва 
Вар шав ског уго во ра имао је Со вјет ски Са вез, док су се оста ле чла ни це при ла-
го ђа ва ле окви ри ма ко је је утвр ђи вао Ко ми тет др жав не без бед но и сти (КГБ).30

Гло бал на са рад ња са СССР на ни воу ор га на др жав не без бед но сти пре-
ци зи ра на је тек на кон две зва нич не по се те са ве зног се кре та ра Фра ње Хер-
ље ви ћа Со вјет ском Са ве зу. Пр ва је ре а ли зо ва на у де цем бру 1974. а дру га 

окви ру „со ци ја ли стич ке за јед ни це”, јер је по њи хо вим оце на ма суб вер зив на ак тив ност оба ве-
штај них слу жби НА ТО би ла усме ре на про тив свих со ци ја ли стич ких зе ма ља, укљу чу ју ћи и 
Ју го сла ви ју. Та кав став огра ни ча вао је ду бљу са рад њу СДБ ССУП са том слу жбом; Ibid., 6–7.

27 Том при ли ком уго во ре на је са рад ња на су зби ја њу не при ја тељ ске де лат но сти са 
те ри то ри је НР Бу гар ске пре ма СФРЈ и обр ну то, на су зби ја њу те ро ри зма и ме ђу на род ног 
кри ми на ла и уна пре ђе њу по гра нич не са рад ње; Ibid., 3.

28 Са рад ња две зе мље би ла је углав ном усме ре на на: су зби ја ње свих об ли ка ме ђу на-
род ног кри ми на ла; ме ђу на род ног те ро ри зма; оне мо гу ћа ва ње не при ја тељ ске де лат но сти са 
те ри то ри је јед не, од но сно дру ге зе мље; раз ме ну по да та ка и ин фор ма ци ја од ин те ре са за 
без бед ност две зе мље; и ме ђу соб но упо зна ва ње са ор га ни за ци јом и ме то до ло ги јом ра да 
ор га на уну тра шњих по сло ва; ви ше о то ме вид. АЈ, фонд. бр. 803, фасц. бр. 1792, Са рад ња 
са слу жба ма без бед но сти Вар шав ског уго во ра, При лог 2, 3–4.

29 Ibid., 5–6; При лог бр. 2, 8–9 и Та бе ла бр. 2.
30 Ко ми тет др жав не без бед но сти (КГБ) та да шњег Со вјет ског Са ве за функ ци о ни сао 

је од 13. ма ја 1954. до 6. но вем бра 1991. го ди не. Из ње га је на ста ла са да шња Фе де рал на слу-
жба без бед но сти (ФСБ) Ру ске Фе де ра ци је; ви ше о то ме вид. Ан дре ја Са вић, Ми лан Де лић, 
Мла ден Ба ја гић, Без бед ност све та – од тај но сти до јав но сти, Ин сти тут без бед но сти, 
Ви ша шко ла уну тра шњих по сло ва, По ли циј ска ака де ми ја, Бе о град 2002, 280–284; Мла ден 
Ба ја гић, Шпи ју на жа у 21. ве ку – са вре ме ни оба ве штај но-без бед но сни си сте ми, МАР СО, 
Бе о град 2010, 116–124.
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кра јем фе бру а ра 1977. го ди не. Том при ли ком во ђе ни су раз го во ри са та да-
шњим пред сед ни ком КГБ Ју ри јем Ан ро по вом и за кљу чен је и Про то кол о 
са рад њи.31 Да љи до при нос учи њен је при ли ком по се те за ме ни ка пред сед-
ни ка КГБ Вла ди ми ра Кр јуч ко ва Ју го сла ви ји, у ја ну а ру 1979. го ди не.32 

У пе ри о ду од 1980. го ди не са рад ња у тој обла сти има ла је си ла зну пу-
та њу због из ра же них ре зер ви ју го сло вен ске стра не на не ке ње не аспек те, 
ма да је со вјет ска стра на кон стант но на сто ја ла да је што ви ше ин сти ту ци о-
на ли зу је, у функ ци ји сво јих стра те шких опре де ље ња. До ожи вља ва ња са-
рад ње до шло је то ком одр жа ва ња Лет ње олим пи ја де у Мо скви и Зим ских 
олим пиј ских ига ра у Са ра је ву, пр вен стве но у ци љу без бед ног одр жа ва ња 
ових ма ни фе ста ци ја, од но сно на за шти ти чла но ва так ми чар ских еки па.33

Основ на са др жи на би ла те рал не са рад ње са со вјет ском стра ном би ла је 
раз ме на без бед но сних ин фор ма ци ја од обо стра ног ин те ре са: ју го сло вен ска 
стра на ин си сти ра ла је на до би ја њу по да та ка о ак тив но сти фа ши стич ке еми-
гра ци је по ре клом из Ју го сла ви је укљу чу ју ћи и ИБ еми гра ци ју; но си о ци ма 
ан ти ју го сло вен ске про па ган де на За па ду, за јед нич ким ак ци ја ма на су зби ја-
њу ме ђу на рођ ног те ро ри зма и не ким дру гим пи та њи ма.

У том пе ри о ду раз ме ње но пре ко 60 без бед но сних ин фор ма ци ја. Пре ма 
оце ни СДБ ква ли тет до би је них по да та ка и са зна ња био је ре ла тив но ни зак, 
уоп штен и у ве ћи ни слу ча је ва већ по знат из дру гих из во ра. За то је кон ста-
то ва но да је со вјет ска стра на, од но сно КГБ на овај на чин по ку ша ва ла да 
те сти ра по зи ци је и са зна ња СДБ.

Са со вјет ске стра не, по ред то га, би ло је из ра же но на сто ја ње да се без бед-
но сна са рад ња усме ри ка иде о ло шкој осно ви, у скла ду са њи хо вим мо де лом 
„со ци ја ли стич ке за јед ни це“ и би по лар ним од но сом, на ре ла ци ји ка пи та ли зам 

31 Про то ко лом је би ло пред ви ђе но: пред у зи ма ње, на те ри то ри ји СССР, од но сно СФРЈ, 
свих нео п ход них ме ра у ци љу оне мо гу ћа ва ња не при ја тељ ске де лат но сти усме ре не про тив 
јед не, од но сно дру ге зе мље и раз ме на ин фор ма ци ја у том ци љу; да ље раз ви ја ње кон та ка та 
на ни воу ру ко во ди ла ца слу жби и струч ња ка – екс пе ра та; пред у зи ма ње нео п ход них ме ра 
ра ди спре ча ва ња и пре се ца ња ме ђу на род не те ро ри стич ке ак тив но сти упе ре не про тив без бед-
но сти СФРЈ, од но сно СССР; пред у зи ма ње ме ра на оне мо гу ћа ва њу и пре се ца њу под ри вач ке 
ак тив но сти по је ди них гру па и ли ца из ре до ва ИБ еми гра ци је, ко ја жи ви на те ри то ри ји СССР, 
упе ре не про тив СФРЈ; раз ме на ис ку ста ва у при ме ни и уса вр ша ва њу опе ра тив но-тех нич ких 
сред ста ва; ви ше о то ме вид. АЈ, фонд. бр. 803, фасц. бр. 1785, Ин фор ма ци ја и плат фор ма за 
пред сто је ћу по се ту пред сед ни ка Ко ми те та за др жав ну без бед ност при Са ве ту ми ни ста ра 
СССР Ју ри ја Ан дро по ва СФРЈ, Са ве зни се кре та ри јат за уну тра шње по сло ве, стро го по вер љи-
во, бр. 21-15/39, од 5 де цем бра 1979. го ди не, 1–5; За пи сник о утвр ђи ва њу ста ва Са ве зног са ве та 
за за шти ту устав ног по рет ка о Плат фор ми за по се ту Ју ри ја Ан дро по ва, пред сед ни ка Ко-
ми те та за др жав ну без бед ност при Са ве ту ми ни ста ра СССР, од 14. де цем бра 1979. го ди не.

32 Ibid.,1–2. 
33 Вид. АЈ, фонд. бр. 803, фасц. бр. 1792, Ин фор ма ци ја о са рад њи ор га на др жав не 

без бед но сти са стра ним оба ве штај ним слу жба ма, Са ве зни се кре та ри јат за уну тра шње 
по сло ве, Слу жба др жав не без бед но сти, др жав на тај на, од 6.02.1985. го ди не, 5.
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– со ци ја ли зам. И са јед не и са дру ге стра не, ни во са рад ње био је за ви сан од 
ста ња у ме ђу др жав ним од но си ма. По себ но је бит но на гла си ти да у окви ру 
те са рад ње ни је по сто јао кон ти ну и тет, да ни је би ло из ра же не искре но сти, 
ни ти је са рад ња слу жби без бед но сти до сти за ла раз ви је ни је фор ме.34

5. СА РАД ЊА СА СЛУЖБ НА МА БЕЗ БЕД НО СТИ НА ТО  
И ДРУ ГИХ ЗА ПАД НИХ ЗЕ МА ЉА

Кон так ти са слу жба ма без бед но сти НА ТО и дру гих за пад них зе ма ља 
да ти ра ју још од 1963. го ди не и ини ци ра ни су обо стра но. Они су се од ви ја ли 
при ли ком пу то ва ња пред сед ни ка Ти та и дру гих ви со ких др жав них функ-
ци о не ра, од но сно до ла за ка нај ви ших зва нич ни ка тих зе ма ља у та да шњу 
Ју го сла ви ју. 

Ме ђу тим, са рад ња ни је има ла ор га ни зо ва ни је об ли ке, ни ти трај ни ји 
(осим Бел ги је и до не кле СР Не мач ке) и ин сти ту ци о на ли зо ва ни ка рак тер. 
Ма да је пе ри о дич но оства рен ве ћи број кон та ка та (укуп но 115) на раз ли чи-
тим ни во и ма, са пред став ни ци ма слу жби без бед но сти, ско ро са свим чла-
ни ца ма НА ТО35 и, у истом пе ри о ду, са европ ским и дру гим не у трал ним 
зе мља ма.36 Тек од 1977. го ди не, од ка да је ус по ста вље на зва нич на са рад ња 
ССУП са МУП Ау стри је, МУП СР Не мач ке, МУП Ита ли је, МУП Бел ги је и 
над ле жним ин сти ту ци ја ма Швед ске, Ве ли ке Бри та ни је и Швај цар ске, до ла-
зи и до ини ци ја ти ве за кон так те и са рад њу њи хо вих оба ве штај них слу жби 
са СДБ ССУП. Та ко је „ус по ста вље на ко му ни ка ци ја са ита ли јан ским слу-
жба ма без бед но сти (СИ СМИ и СИС ДЕ), не мач ким БНД, слу жба ма др жав не 
без бед но сти Бел ги је, Фран цу ске и Ау стри је“.37

У пе ри о ду по сле 1980. го ди не слу жбе без бед но сти НА ТО, на ро чи то 
САД, на сто је да озва ни че са рад њу са СДБ, да ус по ста ве стал ну ко му ни ка ци ју 
и да јој да ју кон ти ну и ран ка рак тер. По себ но је ин си сти ра но на кон спи ра тив-
но сти тих од но са и да се од ви ја ју не за ви сно од њи хо вих ми ни стар ста ва уну-
тра шњих по сло ва, ко ја су би ла над ле жна са мо за по сло ве јав не без бед но сти.

Ин тен зив ни ја са рад ња са слу жба ма без бед но сти САД от по че ла је 1979. 
го ди не, у ве зи са су зби ја њем те ро ри стич ке ак тив но сти еми гра ци је на те ри-

34 Ibid., 5–6. 
35 Вид. АЈ, фонд. бр. 803, фасц. бр. 1792, Са рад ња са слу жба ма без бед но сти НА ТО и 

дру гих за пад них зе ма ља, Та бе ла бр. 4. 
36 Са рад ња се од ви ја ла са Ау стри јом, Швед ском, Фин ском, Ја па ном, Швај цар ском и 

Ау стра ли јом. Са овим др жа ва ма у ис тра жи ва ном пе ри о ду одр жа но је 47 кон та ка та, од че га 
де вет на ни воу са ве зног се кре та ра и 38 у окви ру екс перт ских и дру гих струч них гру па. 

37 Вид. АЈ, фонд. бр. 803, фасц. бр. 1792, Ин фор ма ци ја о са рад њи ор га на др жав не 
без бед но сти са стра ним оба ве штај ним слу жба ма, Са ве зни се кре та ри јат за уну тра шње 
по сло ве, Слу жба др жав не без бед но сти, др жав на тај на, од 6.02.1985. го ди не, 6.
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то ри ји САД. Од 1982. го ди не по ве ћа но је ин те ре со ва ње њи хо вих спе ци ја ли-
стич ких слу жби за са рад њу са СДБ, пр ве нстве но у бор би про тив ме ђу на-
род ног те ро ри зма ко ји угро жа ва аме рич ке ин те ре се у све ту. Са њи ма је 
одр жа но 13 кон та ка та (је дан на ни воу за ме ни ка са ве зног се кре та ра и 12 на 
ни воу екс пе ра та и струч них гру па).38

Зна чај ни ји ин те рес за са рад њу са СДБ ис по љен је на кон еска ла ци је те-
ро ри зма у За пад ној Евро пи, по себ но од на па да на аме рич ке ин те ре се, објек те, 
ба зе и зва нич не лич но сти, ка да су аме рич ке слу жбе про це ни ле, да по зи ци је, 
упо ри шта и са зна ња слу жби без бед но сти СФРЈ мо гу да им по мог ну у су зби-
ја њу тих ак тив но сти. Као из раз до бре во ље, у пе ри о ду од 1982. до 1984. го-
ди не, аме рич ка стра на је са мо и ни ци ја тив но до ста вља ла спи ско ве иран ских 
и дру гих те ро ри ста ко ји су по тен ци јал но мо гли да угро зе без бед но сти СФРЈ, 
али и њи хо ве ин те ре се.

Основ ни мо тив са рад ње СДБ са овим слу жба ма без бед но сти, у том 
пе ри о ду, а и ка сни је, од но сио се на за шти ту без бед но сти СФРЈ, пре све га, у 
обла сти су зби ја ња екс трем не ак тив но сти фа ши стич ке и про ен ве ров ске еми-
гра ци је по ре клом из Ју го сла ви је, за шти та ин те ре са и имо ви не СФРЈ у ино-
стран ству, као и рад ни ка на при вре ме ном бо рав ку и ра ду у овим зе мља ма. 
У том сми слу оства ре ни су до бри ре зул та ти са Ита ли јом, Фран цу ском, Бел-
ги јом, Ау стри јом, САД и СР Не мач ком.39

По ред то га, СДБ је би ла за ин те ре со ва на за су зби ја ње ме ђу на род ног 
те ро ри зма и дру га пи та ња од би ла те рал ног без бед но сног ин те ре са, по себ но 
за до би ја ње са вре ме них опе ра тив но-тех нич ких сред ста ва. У том по гле ду 
ни је би ло пре ве ли ког раз у ме ва ње и по ред ге не рал них и уоп ште них обе ћа ња.

Кроз са рад њу са овим слу жба ма без бед но сти, уо чен је по ку шај да се она 
усме ри про тив тре ћих зе ма ља, на ро чи то не свр ста них и зе ма ља у раз во ју, 
ко је оце њу ју као про со вјет ске и осло бо ди лач ких по кре та ан ти им пе ри ја ли-
стич ке ори јен та ци је. Та кви по ку ша ји би ли су нај е нер гич ни је од би је ни. 

У том пе ри о ду, СДБ одр жа ва ла је по вре ме не кон так те са изра ел ском 
оба ве штај ном слу жбом МО САД. Кон так ти су ус по ста вље ни још у пе ри о ду 
1948. и 1949. го ди не. Од но си су има ли ис кљу чи во оба ве штај но-без бед но сни 
ка рак тер. То ком 1984. го ди не, МО САД ко ри сти овај ка нал за ин тен зи ви ра ње 
кон та ка та са СДБ.40 По нов ни опе ра тив ни су сре ти по ку ша ни су, са њи хо ве 

38 Ibid., 6–7, 9–10.
39 Ibid., 1–5.
40 Вид. АЈ, фонд бр. 803, фасц. бр. 1791/1, Спе ци јал на ин фор ма ци ја – без бед но сни аспек-

ти изра ел ских ини ци ја ти ва за ус по ста вља ње са рад ње са СФРЈ, СДБ ССУП, стр. пов. бр. 15, 
од 16. ја ну а ра 1984. го ди не, 1–6; на осно ву Спе ци јал не ин фор ма ци је СДБ ССУП Са ве зни са вет 
за за шти ту устав ног по рет ка, на сед ни ци одр жа ној 2. фе бру а ра 1984. го ди не, за у зео је став да 
„са рад њу са изра ел ском оба ве штај ном слу жбом тре ба при хва ти ти и одр жа ва ти у стро гој дис-
кре ци ји“; ви ше о то ме вид. АЈ, фонд бр. 803, фасц. бр. 1791/1, За пи сник са 2. сед ни це Са ве зног 
са ве та за за шти ту устав ног по рет ка, одр жа не 2. фе бру а ра 1984. го ди не, 3. 
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стра не, да се ис ко ри сте за, евен ту ал но, отва ра ње по ли тич ких раз го во ра и 
ус по ста вља ње ме ђу др жав не ко му ни ка ци је. Са ју го сло вен ске стра не то је од-
би је но, уз на по ме ну да са рад ња мо же функ ци о ни са ти ис кљу чи во у опе ра-
тив не свр хе, са мо на ни воу слу жби без бед но сти.41

6. СА РАД ЊА СА ОСЛО БО ДИ ЛАЧ КИМ ПО КРЕ ТИ МА,  
ПРО ГРЕ СИВ НИМ ПАР ТИ ЈА МА И НЕ КИМ ДРУ ГИМ  

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА МА

Са рад ња СДБ ССУП са осло бо ди лач ким по кре ти ма и про гре сив ним 
пар ти ја ма да ти ра од још од по чет ка 60-тих го ди на про шло га ве ка, упо ре до 
са фор ми ра њем По кре та не свр ста них и по др шке СФРЈ ан ти ко ло ни јал ној 
бор би. Са не ким по кре ти ма и пар ти ја ма та да шња Слу жба др жав не без бед-
но сти је, по ред по мо ћи у шко ло ва њу и обу ци ка др о ва, раз ви ја ла и дру ге 
об ли ке парт нер ске са рад ње.42

41 Вид. АЈ, фонд бр. 803, фасц. бр. 1792, Ин фор ма ци ја о са рад њи ор га на др жав не без-
бед но сти са стра ним оба ве штај ним слу жба ма, СДБ ССУП, др жав на тај на, 6. фе бру ар 1985. 
го ди не, 8; АЈ, фонд бр. 803, фасц. бр. 1792, За бе ле шка о раз го во ри ма пред став ни ка СДБ и 
МО САД во ђе ним у Бе о гра ду, од 19. до 21. ок то бра 1984. го ди не, СДБ ССУП, др жав на тај на, 
са чи ње на 29. ок то бра, 1984. го ди не, ко ју је са ве зни се кре тар за уну тра шње по сло ве упу тио 
Са ве ту, под бр. 28140, од 27. но вем бра 1984. го ди не, 1–14; на 6. сед ни ци Са ве зног са ве та за 
за шти ту устав ног по рет ка, одр жа ној 24. де цем бра 1984. го ди не у Бе о гра ду, о оства ре ним 
кон так ти ма пред став ни ка СДБ са изра ел ском оба ве штај ном слу жбом (МО САД), за у зет је 
сле де ћи став: „Кон так те са изра ел ском слу жбом тре ба за из ве сно вре ме од го ди ти и про ре-
ди ти; Са ве зни се кре та ри јат за ино стра не и Са ве зни се кре та ри јат за уну тра шње по сло ве, уз 
уче шће При вред не ко мо ре Ју го сла ви је и дру гих су бје ка та ко ји у то ме мо гу по мо ћи, тре ба да 
на пра ве це ло ви ту ана ли зу на ших укуп них од но са са Изра е лом. Са вет пред ла же да та ана-
ли за бу де осно ва за рас пра ву на Пред сед ни штву СФРЈ; Ин фор ми шу ћи Пред сед ни штво СФРЈ 
о до са да шњим кон так ти ма Слу жбе др жав не без бед но сти ССУП са пред став ни ци ма МО САД, 
Са вет пред ла же да Пред сед ни штво СФРЈ вра ти по ру ку Ши мо ну Пе ре су ко ја је пре да та пре-
ко ус по ста вље ног кон так та из ме ђу две ју слу жби; Са ве зни се кре та ри јат за уну тра шње по-
сло ве, за јед но са дру гим слу жба ма без бед но сти, тре ба да из а на ли зи ра и пред ло жи Са ве ту 
ко је по дат ке, ма те ри ја ле или са зна ња би мо гли усту па ти изра ел ској оба ве штај ној слу жби, 
по ла зе ћи од ре ал не прет по став ке да, ако хо ће мо да не што од по да та ка до би је мо, мо ра мо 
би ти спрем ни да за уз врат не што и да мо; Са вет сма тра да ове кон так те тре ба и да ље др жа ти 
у стро гој дис кре ци ји... У том сми слу тре ба обез бе ди ти и од го ва ра ју ћи ре жим по сту па ња са 
ма те ри ја ли ма“; ви ше о то ме вид. АЈ, фонд бр. 803, фасц. бр. 1792, За пи сник са 6. сед ни це 
Са ве зног са ве та за за шти ту устав ног по рет ка, одр жа не 24. де цем бра 1984. го ди не, 1–2.

42 Вид. АЈ, фонд бр. 803, фасц. бр. 1788, Шко ло ва ње при пад ни ка осло бо ди лач ких по кре та 
у СФРЈ, Са ве зна кон фе рен ци ја ССРНЈ, стр. пов. бр. 528-395, од 3.12.1981. го ди не (акт упу ћен 
Са ве зном са ве ту за за шти ту устав ног по рет ка и са ве зном се кре та ру за ино стра не по сло ве), 
1–4; АЈ, фонд бр. 803, фасц. бр. 1790, Обу ка при пад ни ка осло бо ди лач ких по кре та у СФРЈ до 
кра ја 1982. го ди не, Са ве зна кон фе рен ци ја ССРНЈ, стр. пов. бр. 528-382, од 24.09.1982. го ди-
не (акт упу ћен Са ве зном са ве ту за за шти ту устав ног по рет ка).
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На кон ни за те ро ри стич ких ак ци ја у Ита ли ји и Не мач кој сре ди ном се-
дам де се тих го ди на, ко је су кул ми ни ра ле от ми цом ита ли јан ског по ли ти ча ра, 
Ал да Мо ра, Са ве зни са вет за за шти ту устав ног по рет ка усме рио је СДБ на 
ис тра жи ва ње ме ђу на род ног те ро ри зма, ње го вих но си ла ца, на чи на ис по ља-
ва ња и по тен ци јал ног угро жа ва ња по ли тич ко-без бед но сних ис те ре са СФРЈ.

Та ко је на осно ву од лу ке Са ве зног са ве та за за шти ту устав ног по рет ка 
од 1978. го ди не по че ла да ин тен зив ни је ко ри сти те по зи ци је и да ства ра опе ра-
тив но-оба ве штај не кон так те са ви ше па ле стин ских и не ких дру гих ор га ни-
за ци ја и гру па. Основ ни циљ офан зив ни јег при сту па од но сио се на си сте мат-
ско при ба вља ње ин фор ма ци ја и це ло ви то про це њи ва ње ди мен зи ја, но си ла ца 
и фор ми ме ђу на род ног те ро ри зма, ин вол ви ра но сти оба ве штај них слу жби и 
дру гих фак то ра, са пр вен стве ним за дат ком за шти те без бед но сти СФРЈ. У 
том прав цу је и усме ра ва на са рад ња са стра ним слу жба ма.43

Ује ди ње на слу жба без бед но сти ПЛО. Ин тен зив ни ја са рад ња са овом 
слу жбом ус по ста вље на је још 1978. го ди не.44 Оства ре но је пет су сре та на 
ни воу са ве зног се кре та ра и ви ше кон та ка та на ни воу ру ко вод них рад ни ка, 
екс пе ра та и струч них гру па. Од ви ја ла се на осно ву пот пи са них про то ко ла 
и до го во ра, у обла сти об но ве ка др о ва, пру жа ња по мо ћи, раз ме не без бед но-
сно-оба ве штај них ин фор ма ци ја и за шти те ин те ре са ПЛО и СФРЈ. 

За по тре бе те слу жбе одр жа но је укуп но пет кур се ва за 37 по ла зни ка.45 
Пру же на је по моћ у ле че њу по је ди них при пад ни ка. Са рад ња је по чет ком 
осам де се тих го ди на би ла у стал ној стаг на ци ји. И по ред су сре та на нај ви шем 
ни воу и ви ше рад них кон та ка та, ни је по стиг нут на пре дак. Она је би ла по-
сле ди ца кри зе и ме ђу соб них су ко ба ужег ру ко вод ства у ПЛО од 1982. го ди-
не и не га тив но се од ра зи ла и на ста ње у овој слу жби.

Ко ми си ја за спе ци јал не опе ра ци је Фрон та за осло бо ђе ње па ле сти не 
(ПФЛП). Са рад ња је ус по ста вље на 1978. го ди не. У ис тра жи ва ном пе ри о ду, 
пре ма ста ти стич ким по ка за те љи ма, одр жа но је шест кон та ка та на ни воу 
са ве зног се кре та ра и ви ше од 40 на ни воу ру ко вод них и опе ра тив них рад ни-

43 Вид. АЈ, фонд бр. 803, фасц. бр. 1790, Спе ци јал на ин фор ма ци ја – оства ре ни ре зул та ти 
и мо гу ћа са рад ња СДБ са Слу жбом без бед но сти ПЛО и не ким па ле стин ским ор га ни за ци-
ја ма, СДБ ССУП, стр. пов. бр. 353, од 24.09.1982. го ди не, 1–12.

44 Од 1978. го ди не уста но вље на је прак са да се са Ује ди ње ном слу жбом без бед но сти 
ПЛО, по ред че шћих рад них су сре та, сва ке го ди не на ви со ком ни воу одр жа ва ју су сре ти ра ди 
утвр ђи ва ња са др жа ја и мо да ли те та са рад ње. У свим пред став ни штви ма ПЛО ова оба ве-
штај на слу жба има ла је сво је пунк то ве, па је сво ју де лат ност про ши ри ва ла и из ван арап ских 
зе ма ља. У би роу ПЛО у СФРЈ био је пред став ник ове слу жбе без бед но сти; ви ше о то ме вид. 
АЈ, фонд бр. 803, фасц. бр. 1790, Ibid., 5–7.

45 Вид. АЈ, фонд. бр. 803, фасц. бр. 1792, Са рад ња и опе ра тив но-оба ве штај ни кон так-
ти СДБ ССУП са осло бо ди лач ким по крет ни ма, про гре сив ним пар ти ја ма и не ким гру па ма 
и ор га ни за ци ја ма, Та бе ла бр. 5, 1.
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ка. Ор га ни зо ва но је шест кур се ва за 30 по ла зни ка.46 Због стал них кон та ка та 
и до брих од но са са ПЛО (Ја сер Ара фат, Абу Ијад, Абу Џи хад и др.), Ира ком, 
Ју жним Је ме ном и не ким дру гим арап ским зе мља ма би ла је од из у зет не 
ко ри сти за са рад њу са ју го сло вен ским слу жба ма без бед но сти (СДБ и Упра-
ва без бед но сти ССНО). На ро чи то због по да та ка ко је је при ку пља ла о те ро-
ри стич ким ор га ни за ци ја (РАФ, ИРА, ЕТА, Ја пан ска цр ве на ар ми ја, Му сли-
ман ска бра ћа и др.), као и о без бед но сно-по ли тич ким до га ђа ји ма у ре ги о ну 
Бли ског ис то ка и арап ском све ту.47

Фа тах‑ре во лу ци о нар ни са вет. И ова ор га ни за ци ја пред ста вља ла је 
зна чај ни је из во ре са зна ња о де ша ва њи ма у ре ги о ну Бли ског ис то ка.48 Кон-
такт са њом ус по ста вљен је 1981. го ди не, на ни воу са ве зног се кре та ра, ка да 
су до го во ре ни прин ци пи за са рад њу. Укуп но су одр жа на три су сре та на 
ни воу са ве зног се кре та ра и ве ћи број опе ра тив них кон та ка та. Кроз ову са-
рад њу обез бе ђе но је при ба вља ње ква ли тет них без бед но сних ин фор ма ци ја 
ко је су би ле ве о ма ко ри сне за по ста вља ње СДБ у том ре ги о ну. Не ма по да та-
ка да је до 1985. го ди не тој ор га ни за ци ји пру жа на по моћ у обу ци ка др о ва, 
осим у ле че њу, (те тро шко ве су са ми сно си ли).49

Ју го за пад но а фрич ка на род на ор га ни за ци ја (СВА ПО). Са рад ња је 
ус по ста вље на 1982. го ди не. Одр жа но је ви ше кон та ка та на ни воу ру ко вод них 
и опе ра тив них рад ни ка, углав ном до го во ра ве за них за ре а ли за ци ји три кур-
са и обу ку 90 бо ра ца тог осло бо ди лач ког по кре та.50 

Слу жба без бед но сти КП Ита ли је (ИКП). Са рад ња са Слу жбом без-
бед но сти КП Ита ли је до го во ре на је на нај ви шем пар тиј ском ни воу још 1976. 
го ди не, а раз ра ђе на је у раз го во ри ма чла на Ди рек ци је те пар ти је са са ве зним 
се кре та ром и под се кре та ром за СДБ. На осно ву по стиг ну тих до го во ра ор-
га ни зо ва ла су кур се ви из кон тра о ба ве штај не и без бед но сне за шти те за ка-
др о ве слу жбе без бед но сти по ме ну те пар ти је (1978. и 1982. го ди не) и обу ку 
њи хо вих екс пер та за кон тра при слу шну тех ни ку.

Од пред став ни ка те слу жбе до би ја не су ква ли тет не ин фор ма ци је и ма-
те ри ја ли о по ли тич ко-без бед но сној си ту а ци ји у Ита ли ји, ме ђу пар тиј ским 

46 Ibid.
47 Ibid., 7–9.
48 При пад ни ци те ор га ни за ци је су ма ја 1980. го ди не из ве ли не у спе шни атен тат, ба-

цив ши бом бу на ау то мо бил ше фа Би роа ПЛО у Бе о гра ду. Та ко ђе, то ком 1981. го ди не у ли сту 
„Ре во лу ци о нар на Па ле сти на“ об ја ви ли су ви ше на пи са про тив СФРЈ; Ibid., 10.

49 Ли де ри ове ор га ни за ци је у кон так ти ма са пред став ни ци ма СДБ ре дов но су да ва ли 
су ге сти је за од нос пре ма од ре ђе ним арап ским зе мља ма и по кре ти ма. До бре од но се са Ли-
би јом ис ко ри сти ли су за ини ци ра ње њи хо ве са рад ње са СФРЈ. Ини ци ја ти ва је ре а ли зо ва на 
кон так том пред став ни ка ССУП са спе ци јал ним са вет ни ком и ше фом ка би не та пу ков ни ка 
Мо а ме ра ел Га да фи ја.

50 Ibid., 10 и Та бе ла бр. 5, 1.
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од но си ма, екс трем но ле ви чар ком и де сни чар ском те ро ри зму, као дру ги по-
да ци ко ји су би ли пред мет ин те ре со ва ња СДБ.

По крет рад ни ка за со ци ја ли зам (МЛС) – ле ви чар ска ор га ни за ци ја 
у Ита ли ји. Про пад ни ци Слу жбе др жав не без бед но сти оства ри ли су кон такт 
са чла но ви ма те пар ти је апри ла 1978. го ди не, то ком хап ше ња дво ји це чла но-
ва, због иле гал ног пре но ше ња екс пло зи ва пре ко те ри то ри је СФРЈ. Са рад ња 
је ус по ста вље на на кон спро ве де не ис тра ге. 

На кон так ти ма са ру ко во ди о ци ма сек то ра за обез бе ђе ње пар ти је, ко ји 
су одр жа ва ни у Ју го сла ви ји, до би је не су ве о ма ква ли тет не ин фор ма ци је о 
по ли тич ко-без бед но сној си ту а ци ји у Ита ли ји. По себ но су би ли ин те ре сант-
ни по да ци о ита ли јан ском „ле ви чар ском“ те ро ри зму, раз во ју и де ло ва њу 
де сни чар ског (фа ши стич ког) те ро ри зма у тој др жа ви, ње го вој по ве за но сти 
са кле ром и ре ак ци о нар ним сна га ма, ита ли јан ским и стра ним оба ве штај ним 
слу жба ма, о „мар ки стич ко-ле њи ни стич ком“ по кре ту, као и дру ге ак ту ел не 
ин фор ма ци је од ин те ре са за без бед ност та да шње СФРЈ.51

Јер мен ска тај на ар ми ја за осло бо ђе ње Јер ме ни је (АСА ЛА). Са рад ња 
са ли де ром ове ор га ни за ци је ус по ста вље на је на ини ци ја ти ву СДБ, ма ја 1983. 
го ди не у Си ри ји, са ци љем от кри ва ња ор га ни за то ра и по за ди не атен та та на 
тур ског ам ба са до ра у Бе о гра ду.52 Кон такт је ус по ста вљен на кон де таљ них 
опе ра тив них про ве ра пре ко раз ли чи тих по зи ци ја СДБ у ре ги о ну Бли ског 
ис то ка, ко је су го во ри ле да она ни је би ла ор га ни за тор атен та та. Ме ђу тим, 
сма тра ло се да би не по сре дан кон такт био ко ри стан ра ди раз от кри ва ња ње-
го ве по за ди не и при ба вља ња ши рих по да та ка о јер мен ским те ро ри стич ким 
ор га ни за ци ја ма.

Од ове ор га ни за ци је до би је на су зна чај на опе ра тив на са зна ња о ор га-
ни за то ри ма атен та та у Бе о гра ду и на ме ра ма те ро ри стич ких ор га ни за ци ја 
„Ал Да ва“ и „Курд ске осло бо ди лач ке ор га ни за ци је“ да ор га ни зу ју раз ли чи-
те те ро ри стич ке ак тив но сти.53

51 Кра јем 1980. го ди не тра жи ли су да СДБ ор га ни зу је обу ку за од ре ђен број њи хо вих 
ру ко во ди ла ца из обла сти без бед но сне и кон тра о ба ве штај не за шти те ор га ни за ци је, ка др о ва 
и обје ка та, као и у ко ри шће њу од ре ђе них тех нич ких сред ста ва и на о ру жа ња. Овом зах те ву 
ни је удо во ље но. Од 1982. го ди не са рад ња по чи ње да стаг ни ра, та ко да у по след ње три го-
ди не ни је одр жан ни је дан кон такт, јер је обо стра на ини ци ја ти ва из о ста ла.

52 Атен тат је из ве ден 9. мар та 1983. го ди не, у 11,10 ча со ва, на рас кр сни ци са да шње 
Ре сав ске ули це и Бу ле ва ра кра ља Алек сан дра. Том при ли ком, уби јен је тур ски ам ба са дор 
у Бе о гра ду Га лип Ба клар. Уби ство су из вр ши ли дво ји ца Јер ме на, др жа вља ни Ли ба на, Ха-
ру ти о ни Ле во ни јан и Ра фи Ел бе ки ан. У по ку ша ју хва та ња те ро ри сте Ел бе ки а на по ги нуо је 
у Та шмај дан ском пар ку сту дент Жељ ко Ми ли во је вић; ви ше о то ме вид. Не над Пе тро вић, 
„Уби ство тур ског ам ба са до ра у Бе о гра ду 1983. го ди не и ју го сло вен ско-тур ски од но си“, 
Исто ри ја 20. ве ка, 2/17, 119–133.

53 Ibid., 12–13.
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7. ВОЈ НА СА РАД ЊА СА СЛУ ЖБА МА БЕЗ БЕДНОСТИ  
ОРУ ЖА НИХ СНА ГА, НЕ СВР СТА НИХ И НЕ КИХ  

ЕВРОП СКИХ ЗЕ МА ЉА54

У на ве де ном пе ри о ду вој на са рад ња ни је би ла раз ви је на ни са јед ном 
др жа вом од су че ље них бло ко ва (НА ТО, ВУ). Због про кла мо ва не по ли ти ке 
не свр ста но сти и уло ге СФРЈ у том по кре ту, вој на са рад ња и у обла сти оба-
ве штај но-без бед но сних по сло ва би ла је усме ре на пре ма тим др жа ва ма, јед-
ном де лу не у трал них зе ма ља, зе ма ља у раз во ју и осло бо ди лач ких по кре та. 
Упра ва без бед но сти ССНО и Дру га упра ва ГШ ЈНА има ли су ус по ста вље-
ну са рад њу са оба ве штај но-без бед но сним слу жба ма не ких не свр ста них и 
при ја тељ ских евро пских зе ма ља и осло бо ди лач ких по кре та.

Сте пен и ин те зи тет са рад ње био је раз ли чит и за ви сио је, пре све га, од 
раз ви је но сти ме ђу др жав них, по ли тич ких и вој но е ко ном ских од но са ових 
зе ма ља и по кре та са на шом зе мљом, по тре бе њи хо вих слу жби и обо стра них 
мо гућ но сти. Са рад ња се од ви ја у обла сти шко ло ва ња и оспо со бља ва ња њи-
хо вог оба ве штај но-без бед но сног ка дра, обо стра ној раз ме ни ин фо р ма ци ја 
од зна ча ја за без бед ност зе мље, тех нич ком опре ма њу њи хо вих слу жби и 
раз ме ни ин фор ма ци ја о но вим те хно ло шким до стиг ну ћи ма из обла сти без-
бед но сти. У раз ви ја њу и ре а ли за ци ји са рад ње Упра ва без бед но сти ССНО и 
Дру га упра ва ГШ ЈНА су се ру ко во ди ле оп штим ин тен ци ја ма и по ли тич ким 
прин ци пи ма СФРЈ као не свр ста не и со ци ја ли стич ке зе мље, ин те ре си ма без-
бед но сти и на че ли ма са рад ње ко ја су ва жи ла за та кве при ли ке, а уз зна ње и 
са гла сност Са ве зног са ве та за за шти ту устав ног по рет ка и Са ве зног се кре-
та ра за на род ну од бра ну.

По је ди не зе мље, ко ји ма је пру жа на по моћ у оспо со бља ва њу оба ве штај-
но-без бед но сног ка дра ја вља ле су се са но вим ини ци ја ти ва ма за са рад њу, 
што је пред ста вља ло сво је вр сно при зна ње да је она би ла ква ли тет на и да су 
по што ва ле ју го сло вен ску прин ци пи јел ност да се не ме ша мо у њи хо ве уну-
тра шње ства ри.

Ус по ста вље ни од но си са вој но о ба ве штај ним слу жба ма стра них ар ми ја 
не ких не свр ста них и при ја тељ ских зе ма ља и осло бо ди лач ких по кре та, ути-
ца ли су по зи тив но на ја ча ње при ја тељ ских ве за и на дру ге од но се СФРЈ са 
тим зе мља ма, укљу чу ју ћи и еко ном ске. То је, по ред оста лог, ути ца ло на 
зах те ве и по ну де по је ди них зе ма ља (Ирак, Ли би ја) за аран жма не еко ном ске 
при ро де, град њу и опре ма ње обје ка та зна чај них за њи хо ву без бед ност. При-

54 На ве де на ин фор ма ци ја је са чи ње на 29. ок то бра 1984. го ди не у Упра ви без бед но сти 
ССНО, а усво је на је на 8. сед ни ци Са ве зног са ве та за за шти ту устав ног по рет ка, ко ја је одр-
жа на 14. фе бру а ра 1985. го ди не у Бе о гра ду; ви ше о то ме вид. АЈ, фонд бр. 803, фасц. бр. 1792, 
стр. 1–4, као и За пи сник са 8. сед ни це Са ве зног са ве та за за шти ту устав ног по рет ка, 
одр жа не 14. фе бру а ра 1985. го ди не у Бе о гра ду, 1–3.
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Др Ра до ји ца С. Ла зић, Са рад ња слу жби без бед но сти СФРЈ са слу жба ма... (стр. 1075–1095)

пад ни ци осло бо ди лач ких по кре та ко ји су шко ло ва ни у СФРЈ, на кон по врат-
ка у сво ју зе мљу, по зи тив но су го во ри ли о бо рав ку у Ју го сла ви ји и по себ но 
из ра жа ва ли за до вољ ство што ни су би ли из ло же ни ин док три на ци ји.

Спо ра зум о вој ној са рад њи ору жа них сна га СФРЈ и Ли би је пот пи сан је 
24. ју на 1979. го ди не. Тим чи ном ста вљен је ван сна ге до ку мент од 2. фе бру-
а ра 1974. го ди не. Но вим спо ра зу мом омо гу ће но је упу ћи ва ње ју го сло вен ских 
вој них струч ња ка у Ли би ју, као шко ло ва ње, спе ци ја ли за ци ја и уса вр ша ва ње 
при пад ни ка ли биј ских ору жа них сна га у вој ним уста но ва ма ЈНА. Са рад ња 
је по че ла да се ре а ли зу је тек 1983. го ди не.55

У то ку 1984. го ди не, ин тен зи ви ра ни су кон так ти УБ ССНО и Дру ге 
упра ве ГШ ЈНА са Ге рал ном оба ве штај ном ди рек ци јом ОС Ира ка. Том при-
ли ком су раз ме ње не ин фор ма ци је и по да ци зна чај ни за без бед ност обе ју 
зе ма ља, а раз ма тра на је мо гућ ност уна пре ђе ња тех нич ке са рад ње. Ирач ка 
стра на је по ка за ла ин те рес за на бав ку тех нич ких сред ста ва и за јед нич ке 
раз вој не про гра ме из обла сти без бед но сти. 

Кон так ти и са рад ња са Цен трал ном оба ве штај ном слу жбом (ЦОС) 
Арап ске Ре пу бли ке Еги пат (АРЕ) об но вље ни су и ин тен зи ви ра ни у то ку 
1983. го ди не на ини ци ја ти ву еги па тске стра не. Том при ли ком је пот пи сан 
про то кол, ко јим се пред ви ђа раз ме на ми шље ња и кон сул та ци ја о гло бал ним 
по ли тич ким и без бед но сним про бле ми ма и пи та њи ма од зна ча ја за без бед ност 
обе ју зе ма ља; уна пре ђе ње на уч но-тех ни чке са рад ње из до ме на без бед но сти; 
раз ме на ин фор ма ци ја и по да та ка на пла ну су прот ста вља ња ме ђу на род ном 
те ро ри зму и шко ло ва њу еги пат ског ка дра у СФРЈ. На пла ну уна пре ђе ња 
са рад ње, ЦОС АРЕ је упу ти ла пред став ни ка у Бе о град, ко ји је био у стал ним 
кон так ти ма са УБ ССНО ра ди раз ме не по да та ка и ин фор ма ци ја, у скла ду са 
пот пи са ним про то ко лом о са рад њи.56

По ред на ве де ног, Дру га (оба ве штај на) упра ва ГШ ЈНА, у овом пе ри о ду, 
оства ри ла је од ре ђе не ви до ве са рад ње са Оба ве штај ном упра вом ГШ ОС 

55 Те го ди не Вој но о ба ве штај на слу жба Ли би је обра ти ла се за по моћ УБ ССНО са зах-
те вом за са рад њу на пла ну шко ло ва ња њи хо вог ка дра у Ли би ји. У ве зи са тим 28 на став ни-
ка из ОБШЦ Пан че во бо ра ви ло је у Ли би ји од 1. сеп тем бра 1983. до кра ја ма ја 1984. го ди не 
и из во ди ло на ста ву у школ ском цен тру ВОС ОС Ли би је у Три по ли ју, за слу ша о це на кон-
тра о ба ве штај ном кур су, кур су за обез бе ђе ње лич но сти и кур су за уче ње срп ско хр ват ског 
је зи ка; АЈ, фонд. бр. 803, фасц. бр. 1790, Ин фор ма ци ја о са рад њи са Вој но-оба ве штај ном 
слу жбом Ли би је и зах те ви ма, др жав на тај на, 1.07.1983. го ди не, 1–4; АЈ, фонд. бр. 803, фасц. 
бр. 1792, Са рад ња са оба ве штај но-без бед но сним слу жба ма ору жа них сна га не свр ста них 
и европ ских при ја тељ ских зе ма ља и осло бо ди лач ких по кре та, 1–4. 

56 Са ве зни са вет за за шти ту устав ног по рет ка на 8. сед ни ци, одр жа ној 11. фе бру а ра 
1983. го ди не за у зео је став да Упра ва без бед но сти ССНО не тре ба да упу ти свог пред став-
ни ка у Ка и ро, из раз ло га штед ње, а да те по сло ве до да љег оба вља вој ни иза сла ник; ви ше 
о то ме вид. АЈ, фонд. бр. 803, фасц. бр. 1792, За пи сник са 8. сед ни це Са ве зног са ве та за 
за шти ту устав ног по рет ка, одр жа не 11. фе бру а ра 1983. го ди не, 5–6.
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Демократс кe Републикe Корејe (са рад ња на тех нич ком пла ну); са ВОС Швај-
цар ске, би ла те рал ни су сре ти и раз ме на по да та ка од без бед но сног ин те ре са 
за обе др жа ве; са Оба ве штај ном упра вом На род не ар ми је Ру му ни је, раз ме на 
де ле га ци ја и по да та ка оба ве штај ног ка рак те ра.57

8. ЗА КЉУ ЧАК

Парт нер ска са рад ња слу жби др жав не без бед но сти не ка да шње СФРЈ, у 
пе ри о ду по сле Бри он ског пле ну ма, има ла је из у зет но ва жну уло гу у кре и ра њу 
др жав не по ли ти ке, пре ма чла ни ца ма НА ТО, Вар шав ског уго во ра, не у трал ним 
и не свр ста ним зе мља ма и осло бо ди лач ким по кре ти ма и ор га ни за ци ја ма. 
Од ви ја ла се у ду ху про кла мо ва не не свр ста не ју го сло вен ске по ли ти ке, по-
што ва ња прин ци па не ме ша ња у уну тра шње ства ри дру гих др жа ва и рав но-
прав но сти у ме ђу на род ним од но си ма. 

За сни ва ла се на из ра зи тим ин те ре си ма про кла мо ва не по ли тич ке ори-
јен та ци је и у ци љу за шти те без бед но сти др жа ве и ње них гра ђа на. За да так СДБ 
ССУП, Упра ве без бед но сти ССНО, Слу жбе за ис тра жи ва ње и до ку мен та-
ци ју ССИП и Дру ге (оба ве штај не) упра ве ГШ ЈНА био је, пре вас ход но, при-
ку пља ље оба ве штај но-без бед но сних по да та ка и са зна ња у нај ра зли чи ти јим 
де ло ви ма све та, а ко ји су се од но си ли на по тен ци јал но угро жа ва ње ин те ре-
са СФРЈ, бо р ба про тив ме ђу на род ног те ро ри зма и естрем не не при ја тељ ске 
еми гра ци је, без об зи ра са ко јих по зи ци ја она де ло ва ла, као и пре се ца ње 
де лат но сти усме ре не на под ри ва ње или ру ше ње Уста вом утвр ђе ног по рет ка 
и за шти те пра ва рад них љу ди и гра ђа на. 

На осно ву до би је них ин фор ма ци ја др жав но и по ли тич ко ру ко вод ство 
СФРЈ мо гло је све о бу хват но про це њи ва ти и за у зи ма ти вој но-по ли тич ке, 
еко ном ске, без бед но сне и дру ге ста во ве о по је ди ним ре ги о ни ма све та. По-
себ ну па жњу у окви ру ус по ста вље не са рад ње има ле су др жа ве „тре ћег све-
та“, од но сно чла ни це По кре та не свр ста них, због во де ће уло ге та да шње Ју-
го сла ви је у тој ор га ни за ци ји. О то ме све до че и број ни пот пи са ни спо ра зу ми 
и до стиг нут ни во, пре све га, вој но-без бед но сне и еко ном ске са рад ње са 
по је ди ним др жа ва ма из тог По кре та. По да ци го во ре да је СФРЈ ула га ла знат-
не људ ске и ма те ри јал не ре сур се, као вид по мо ћи, у обу ци при пад ни ка не ких 
слу жби без бед но сти (Зам би ја, Ети о пи ја, Тан за ни ја, Ирак, Ал жир, Ли би ја).

Ин тен зи тет са рад ње са ве ћи ном др жа ва „тре ћег све та“, за ви сио је од њи-
хо ве спољ но-по ли тич ке ори јен та ци је. Она се по вре ме но ме ња ла. На тај од-
нос, у ве ли кој ме ри, ути ца ле су нај моћ ни је др жа ве и са За па да и са Ис то ка. 
Без об зи ра на ту чи ње ни цу, СФРЈ је у том вре мен ском пе ри о ду има ла ве о ма 

57 Ibid., 3–4.
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Др Ра до ји ца С. Ла зић, Са рад ња слу жби без бед но сти СФРЈ са слу жба ма... (стр. 1075–1095)

ва жну уло гу на ме ђу на род ном пла ну. О то ме го во ре и по да ци о оства ре ним 
об ли ци ма са рад ње са пре ко 50 нај ра зли чи ти јих др жа ва, од ко јих су, ви ше 
од по ло ви не, би ле зе мље „тре ћег све та”. 

У ис тра жи ва ном пе ри о ду ре а ли зо ва но је 712 кон та ка та пред став ни ка 
слу жби др жав не без бед но сти СФРЈ са стра ним слу жба ма, од че га 98 на ни воу 
са ве зног се кре та ра, док су 563 нај ра зли чи ти ја су сре та има ли ру ко во де ћи 
рад ни ци и екс пер ти по по је ди ним пи та њи ма. Укуп но је одр жа но 127 кур се ва 
и дру гих спе ци ја ли стич ких обу ка, за 2212 по ла зни ка из раз ли чи тих др жа ва.
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Co o pe ra tion of Se cu rity Ser vi ces of SFRY with Ser vi ces  
of ot her Co un tri es af ter the Bri o ni Ple num un til  

the Mid 80s of the 20th Cen tury 

Ab stract: This pa per re se ar ches and analyses co o pe ra tion of se cu rity se r-
vi ces of SFRY with se cu rity ser vi ces of ot her co un tri es, from the Bri o ni ple num, 
i.e., in the se cond half of 1966, un til the mid 80s of the 20th cen tury. Star ting from 
the po licy of the then sta te and po li ti cal le a der ship, the pa per analyses the re sults 
of co o pe ra tion re a li zed with se cu rity ser vi ces of we stern and NA TO co un tri es, 
co un tri es of the War saw Pact, Non-alig ned co un tri es, as well as ot her co un tri es 
and fre e dom mo ve ments. 

Sta te se cu rity ser vi ces of the So ci a list Fe de ra ti ve Re pu blic of Yugo sla via 
played an ac ti ve ro le in co o pe ra tion of many se cu rity ser vi ces in va ri o us parts 
of the world. The pri o rity in this co o pe ra tion we re fre e dom mo ve ments which the 
then Yugo slav aut ho ri ti es sup por ted he a r tily, “thro ugh stra te gic ori en ta tion of 
its fo re ign and in ter nal po licy in the strug gle for in de pen den ce and as a de ci si ve 
fac tor for pe a ce and se cu rity in Eu ro pe and the world”.

In ac cor dan ce with the proc la i med prin ci ples, co o pe ra tion with fo re ign se-
cu rity ser vi ces was ba sed pri ma rily on prin ci ples of equ a lity, in de pen den ce, 
non-in vol ve ment in in ter nal pro blems of ot her co un tri es and mu tual re spect and 
so li da rity. 

It ran on bi la te ral ba sis, with the aim to stren gthen and pro mo te se cu rity 
in te rests of Yugo sla via, af firm its in ter na ti o nal po si tion and pro-ac ti ve ro le in 
in ter na ti o nal re la ti ons, espe ci ally wit hin the fra me work of the Non-Alig ned Mo-
ve ment. 

Keywords: se cu rity ser vi ces, co o pe ra tion, ex chan ge of da ta, Bri o ni ple num, 
Non-Alig ned Mo ve ment. 
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