Данас смо овде како би обележили 116 година од успостављања првог
институционалног оквира у безбедносно обавештајном сектору на овом
нашем животном простору на коме вековима битишемо.
Време данашње носи специфичне изазове на плану безбедности, а ми као
Агенција која приоритетно има задатак да одговори свим ризицима по
питању ове проблематике, трудимо се да својим делањем, а у складу са
институционалним оквиром који нам дају позитивни прописи, одговоримо
свим изазовима на путу ка циљу који нам је од вајкада био исти: заштитити
безбедност Републике Србије, свих њених грађана, а потом и доприносу у
очувању и стабилности мира у региону.
Данас је приоритет наше службе, пре свега, борба против тероризма и свих
инкриминишућих облика и нуспојава које исти са собом носи. Овај
глобални проблем, више него икада раније, представља озбиљну претњу по
мир и стабилност у свету, а БИА као цивилна безбедносна структура овог
друштва, својим деловањем настоји да правовремено и аналитички сагледа
све потенцијалне опасности које овај феномен рефлектује и носи са собом
како у нашем региону, тако и у подручју, пре свега европског, али и
азијског континента, и да својим благовременим информисањем
надлежних државних структура допринесе доношењу одлука које су
сврсисходне у циљу очувања мира и безбедности, како унутар граница
Републике Србије, тако и у ширем животном простору.
У смислу изнетог, а у складу са законским оквирима који регулишу наш
рад, БИА је данас служба која сарађује са скоро свим европским
националним безбедносним структурама, и у тој европској сарадњи ми
видимо своју будућност и будућност државе у којој живимо.
Ја нећу говорити, овом приликом, кроз статистичке податке о конкретним
доприносима које су припадници Агенције имали у обављању својих
задатака у периоду који је иза нас, али ћу напоменути да су у фокусу рада
наших оперативаца били борба против тероризма, илегалних миграција,
али и да смо у сарадњи са нашм старијим братом МУП-ом, тачније
службом за борбу против екстремизма и тероризма МУП-а Србије и
практично у нашем правосудном систему иницирали низ поступака у
складу са последњим изменама КЗ, а које се односе на учешће наших
грађана на страним ратиштима, у конкретном случају у Украјини, од којих
је један већи део са данашњим даном правоснажно и окончан.
У истрајавању на постављеним задацима, незаобилазан сегмент у сектору
безбедности је перманентно усавршавање, које ми у контиунуитету
обављамо кроз интерне курсеве и друге видове едукација, али и кроз
међународну сарадњу са нашм европским партнерима, где размењујемо

актуелна знања и стечене вештине на бази партнерских односа које
негујемо и изграђујемо у духу поверења и заједништва. Поменуо бих и
Академију за националну безбедност, која данас едукује 90 студената,
уписаних у три генерације, које се образују под надзором најеминентнијих
стручњака у областима сектора безбедности, а где им практичну наставу
приређују и припадници наше Агенције који имају посебна искуства и
резултате у свакодневном теренском раду.
У односу на период који је пред нама, ове године смо, пре свега
оперативно технички савременији за нови објекат који представља понос
наше Агенције у технолошком смислу, будући да у себи сублимира
најсавремнија информатичка достигнућа науке, а који је држави Србији
донирала једна пријатељска земља у виду помоћи безбедносном сектору, у
циљу заједничког деловања на плану спречавања најтежих глобалних
облика угрожавања мира и поретка у коме сви данас живимо.
Уз све изнето, активно учествујемо у свим радним групама које је
формирала Влада Републике Србије, а у циљу што бољег и ефикаснијег
сагледавања свих потенцијалних опасности које са собом носе пошасти
савременог друштва.
Уједно, у складу са својим могућностима трудимо се да пружимо и
допринос настојањима државе Србије да што пре прође пут ЕУ
интеграција, а у томе као агенција имамо и историјских корена, будући да
смо историјски и правни следбеник, Одељења за поверљиве полицијске
послове, које је 1899 године формирано по угледу на тајне полиције
тадашње "Француске и Аустро угарске, које данас припадају заједници
Европских народа, којој и као држава и народ стремимо, јер им и
историјски и цивилизацијски, али и географски припадамо.
И на крају, не бих могао. а да се не осврнем на још један аспект нашег
деловања. КО ШТО СВИ ЗНАТЕ, НАШ ПОСАО ПОНЕКАД ЗАДИРЕ У
ОСНОВНА ЉУДСКА ПРАВА, али напомињем, да се у свом поступању
искључиво опходимо и деламо у сладу са законским оквирима који
регулишу ову област. Дакле свако поступање ове Агенције има свој основ
у одлукама надлежних органа донетим на бази ЗКП и Закона о БИА, који је
последљим новелама усклађен са Уставним оквиром у коме егзистира
наше друштво. РЕДОВНЕ КОНТРОЛЕ НАДЛЕЖНИХ ОДБОРА
СКУПШТИНЕ, али и заштитника грађана, ми дају за право у овој тврдњи.
Додуше, бићу слободан да кажем да је омбудсман, својим строгим
приступом, кроз препоруке које нам је дао, иницирао пар промена у
појединим процедурама, што смо ми као Агенција прихватили и
инкорпорирали у своје актуелно поступање.

Живимо на Балкану. Увек узаврелом страстима, испреплетаном
интересима, оптерећеном историјом, али то је наш вековни животини
простор. ДРУГИ НЕМАМО. У духу свих дешавања на њему, а за ових век
и неку деценију нашег институционалног постојања, пролазили смо кроз
тешке тренутке, али смо као служба извлачили поуке, сазнања, али и
спознаје које нас уче искуствима, да,
Прво, уважавајући прошлост гледамо у будућност не поновимо грешке
које смо чинили, јер историја воли да се понавља, али сваки пут је цена
коју треба платити већа
и
друго, да је пут на коме треба да истрајавамо пут модерне европске
Србије.
Завршавајући ово обраћање, не могу, а да не упутим изразе своје најдубље
захвалности припадницима других државних органа са којима сарађујемо,
колегама из страних партнерских служби са којима се свакодневно кроз
све видове сарадње, заједнички, боримо на очувању највећих
цивилизацијских тековина савременог друштва.
Уједно, моје дубоко поштовње упућујем припадницима БИА који
свакодневно своје задатке обављају у складу са потребама нашег друштва,
често их стављајући испред својих личних обавеза. А свој посао обављају у
тишини. Скромно. ДАЛЕКО ОД ОЧИЈУ ЈАВНОСТИ. Опредељење да
Србија буде безбедна и мирна земља је на првом месту сваком од нас. То
нам је идеја водиља данас, то ће бити наш пут сутра. Живела Србија

