3X3: KA DALJOJ REFORMI
BEZBEDNOSNO-OBAVEŠTAJNOG
SISTEMA SRBIJE
Potrebno je doneti novi,
sveobuhvatniji zakon o
osnovama uređenja službi
bezbednosti. Zakon bi
naročito trebalo da uredi
sledeće oblasti:

Upravljanje službama bezbednosti
Potrebno je uvesti nove stalne članove Saveta za nacionalnu bezbednost: predsednik Narodne skupštine, ministar spoljnih poslova i direktor
policije.
Savet za nacionalnu bezbednost trebalo bi da podnosi redovne godišnje
izveštaje o svom radu Narodnoj skupštini.
Potrebno je propisati da sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost
mora da ima devet godina radnog iskustva u oblasti bezbednosti, te da
nije bio član političke partije u prethodnih 5 godina i da ne može u isto
vreme da bude nosilac funkcije u izvršnoj ili bilo kojoj drugoj grani vlasti.

Ovlašćenja i metode rada službi bezbednosti
Službama bezbednosti treba oduzeti policijska ovlašćenja, kao i pravo
da prikupljaju dokaze radi procesuiranja krivičnih dela pred sudovima.
Ovlašćenja i procedure za primenu posebnih mera za tajno prikupljanje
podataka trebalo bi urediti jedinstveno za sve službe.
Potrebno je urediti način saradnje i razmene podataka između službi
bezbednosti.

Kontrola rada službi bezbednosti
Treba formirati Generalni inspektorat službi bezbednosti kao službu
Vlade, koja bi za svoj rad bila odgovorna Vladi i Narodnoj skupštini
Republike Srbije.
Potrebno je propisati da Generalnog inspektora postavlja Vlada na
period od pet godina, uz saglasnost Narodne skupštine.
Treba predvideti to da Generalni inspektor ima devet godina iskustva u
struci, kao i da nije bio član političke partije u prethodnih 5 godina.

Za više informacija videti:
Objavljivanje ove publikacije
podržala je Ambasada Kraljevine
Holandije kroz projekat „LEGASI –
Ka zakonodavnoj reformi
bezbednosno-obaveštajnog sistema”.
Iznete preporuke predstavljaju
stavove BCBP i ne odražavaju nužno
stavove Kraljevine Holandije.

Kontakt osoba:
Predrag Petrović
izvršni direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku
predrag.petrovic@bezbednost.org
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