Ključne tačke reformi službi bezbednosti Srbije
Datum
sep. '17.
28.

Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) organizuje javnu raspravu Ključne tačke reformi
službi bezbednosti Srbije, koja će biti održana u četvrtak 28. septembra 2017. godine, sa početkom u 11
časova, u hotelu Zira (sala Mikonos, Ruzveltova 35, Beograd).
Glavna tema diskusije biće zakonodavna reforma bezbednosno-obaveštajnog sistema Republike Srbije u cilju
izgradnje mehanizama odgovornosti i jačanja vladavine prava. Uvodno obraćanje će održati direktorka BCBP
Sonja Stojanović Gajić. Događaj će okupiti predstavnike službi bezbednosti, nezavisnih državnih institucija,
akademske zajednice, civilnog društva i medija.

Na skupu će govoriti:
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Ferenc Katrein, bivši glavni savetnik direktora Službe za zaštitu ustava Mađarske
Svetko Kovač, bivši direktor Vojnobezbednosne agencija
Miroslav Hadžić, predsednik Upravnog odbora BCBP

Moderator diskusije: Predrag Petrović, izvršni direktor BCBP

Na skupu će biti ponuđeni neki od mogućih odgovora na pitanja:
Kako depolitizovati službe bezbednosti Srbije?
Кako unaprediti obaveštajnu komponentu bezbednosno-obaveštajnog sistema Srbije?
Da li bi trebalo spojiti VBA i VOA? Koje su prednosti i mane ovakvog rešenja?
Da li su policijska ovlašćenja BIA i VBA ovlašćenja bez kojih se ne može ili prepreka u reformi?
Da li je zajednički monitoring centar racionalno rešenje?
U kojoj meri je moguće nadzirati i kontrolisati rad službi bezbednosti?
Šta treba nadzirati i kontrolisati u radu službi bezbednosti?
Кoji institucionalni modeli i mehanizmi nadzora su se pokazali kao delotvorni?
Da li je potrebna ekspertska i/ili politička kontrola službi bezbednosti?

Zbog ograničenog broja mesta molimo Vas da najkasnije do srede 27. septembra u 17 časova prisustvo
potvrdite mejlom na adresu office@bezbednost.org ili telefonom na broj 011 3287 226.
BCBP kontinuirano sprovodi istraživanje pravnog okvira kojim se uređuje bezbednosno-obaveštajni sistem
Srbije i njegovog uticaja na praksu. Stručni tim BCBP izradio je Model zakona o službama bezbednosti kako bi
zakonski okvir bio bitno unapređen u pogledu upravljanja, nadležnosti, operativnog rada i kontrole i nadzora
nad službama bezbednosti Republike Srbije. BCBP kontinuirano sprovodi istraživanje pravnog okvira kojim se
uređuje bezbednosno-obaveštajni sistem Srbije i njegovog uticaja na praksu službi bezbednosti. U okviru
projekta “LEGASI” stručni tim BCBP izradio je Model zakona o službama bezbednosti kako bi zakonski okvir
bio bitno unapređen u pogledu upravljanja, nadležnosti, operativnog rada i kontrole i nadzora nad službama
bezbednosti Republike Srbije. U tom cilju, BCBP je predložio rešenja za poboljšanje pravnog okvira o
obaveštajno-bezbednosnom sistemu, na osnovu detaljne analize pravnog stručnjaka Prof. Bogoljuba
Milosavljevića. Pored toga, BCBP je ponudio analizu glavnih problema u praksislužbi bezbednosti u Srbiji,
daljih koraka u reformi, kao i uvid u iskustva dve zemlje EU u regulisanju bezbednosno-obaveštajnih sistema,
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kao i komparativnu analizu zakonske uređenosti službi bezbednosti na Zapadnom Balkanu. Predlozi
zakonodavnih promena izrađeni tokom projekta bili su tema javnih diskusija i stručnih konsultacijasa
predstavnicima bezbednosne zajednice, civilnog društva i univerziteta, uključujući i studente u Beogradu,
Novom Sadu, Novom Pazaru i Nišu. Holandski stručnjak je pozvan da govori na panelu o budućnosti srpskih
bezbednosnih službi u procesu evropskih integracija i detaljno predstavi iskustva u upravljanju obaveštajnim
službama kroz seriju intervjua. Parlamentarci iz Norveške i Nemačke su intervjuisani o iskustvima u
nadgledanju službi bezbednosti.
Održavanje konferencije podržala je Ambasada Kraljevine Holandije kroz projekat „LEGASI - Ka
zakonodavnoj reformi bezbednosno-obaveštajnog sistema”, u okviru MATRA programa.
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