Поштовани,
Господине председниче Републике Србије,
Госпођо председнице Народне скупштине Републике Србије,
Господине председниче Владе Републике Србије,

Поштована господо потпредседници Владе и министри у
Влади Републике Србије,
Ваше екселенције,
Уважени пријатељи,
Поштоване даме и господо,

Имам посебну част и задовољство да вас поздравим поводом
дана

Безбедносно-информативне

агенције.

Ове

године

обележавамо 117 година институционалног оквира обављања
послова који спадају у надлежност , некада ОЗНЕ и ДБ, а
данас БИА.
Говорити о историји, посебно на овим нашим просторима
прилично је незахвално, јер се она никада не завршава, а
рекао бих и да се често понавља, што нама треба да служи
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као посебна спознаја, али и опомена. Према историјским
догађајима можемо да имамо различите вредносне погледе и
око тога не морамо да будемо сагласни, али је од највеће
важности да смо из ње извукли поуку како би на садашњост
и будућност гледали исто - очима мира, стабилности и
просперитета који је нашем народу данас, више него икад
потребан,

како

бисмо

постали

равноправни

партнер

европској савременој цивилизацији и култури да би нашој
деци и унуцима обезбедили своју будућност овде, како је
наши потомци не би тражили на другом месту.
У складу са институционалним оквиром дефинисаним
Уставом и законима, Агенција је у протеклом периоду
обавила велики број задатака и активности, које због
природе посла којим се бави, није могуће јавно изнети и
оценити

као

што

је

случај

са

другим

владиним

организацијама, али чињеница да у време великих промена и
безбедносних изазова (а што је у савременом свету данас
ноторна спознаја), на територији РС није било кризних
ситуација , даје нам за право у тврдњи да смо, у периоду који
је за нама, добро и вредно радили.
Наша обавеза је да у сарадњи са свим државним органима, а
пре свега са органима МУП-а од кога смо и настали као
организациона
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јединица

у

сектору

безбедности,

благовременим поступањем штитимо мир и сигуран живот
грађана

Републике

Србије

и

станемо

на

пут

свим

покушајима и делатностима које угрожавају безбедност и
подривају наше уставно уређење, а што све претпоставља
правовремено препознавање и анализирање изазова, ризика
и претњи по безбедност наше државе и друштва у целини, те
превентивно деловање кроз благовремено информисање
надлежних државних органа, организација и институција.
Посебно смо задовољни, што смо у претходном периоду у
сарадњи

са

конзистентну

партнерским
праксу

да

службама
кроз

оформили

размену

једну

информација

допринесемо повећању нивоа регионалне, европске н глобалне
безбедности.
Агенција је у времену које је иза нас, кроз успешну сарадњу
са

скоро

свим

европским

обавештајно-безбедносним

службама , као и партнерима са других континената ,
градила позицију поузданог сарадника у сектору безбедности
који ће и у времену које долази, бити у стању да преузме свој
део одговорности за заједничку европску, а надам се и
светску безбедност, мир и просперитет.
Већ неколико година апсолутни приоритет у раду наше службе
представља
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борба

против

тероризма

и

свих

других

инкриминисаних активности које су повезане са њим.
Агенција је дала пун допринос учешћу наше земље у
глобалној коалицији против ове савремене пошасти, кроз
непосредно оперативно ангажовање и размену информација са
партнерима.
У времену које остаје иза нас су поред тероризма, у фокусу
нашег оперативног ангажовања били и прикривено деловање
страног фактора усмерено против виталних националних
интереса, организовани криминал који угрожава основе
економско-финансијског система државе, али и доминантно
нестабилно

окружење

Југославије

погодно

простора
за

бивше

развој

социјалистичке

различитих

видова

екстремизама, потом, посебно питање миграната, које поред
безбедносног,

представља

економско

и

приоритетно

регионално и европско питање данас у свету.
У том смислу, са нарочитом пажњом пратимо потенцијално
коришћење мигрантских канала за транзит терориста, због
чега

је

на

иницијативу

Агенције,

а

у

сарадњи

са

Министарством унутрашњих послова Србије и уз подршку
међународног партнера створен ефикасан систем за проверу
ове категорије лица. Морам да нагласим да је само у
последњих пар месеци на основу информација Агенције,
пресечено више од 10 канала за кријумчарење миграната,
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при чему је правосудним органима приведено преко 30
организатора ове криминалне делатности.
Агенција је активно учествовала у свим интерресорним
радним групама које је основала Влада у циљу што
ефикаснијег и делотворнијег одговора на потенцијалне
опасности по безбедност Србије, као и на испуњењу обавеза у
приступним преговорима са Европском унијом.
Са поносом могу да кажем да на наш рад , који је био под
демократском цивилном контролом за то предвиђених тела , у
години која је за нама, није било замерки.
Како би сви задаци који су, и који ће бити, постављани пред
припаднике агенције били извршени на најбољи могући
начин, посебну пажњу посветили смо усавршавању наших
чланова

кроз

различите

облике

перманентне

интерне

едукације и размену знања са нашим партнерима.
С тим у вези, морам да поменем да је Академнја за
националну безбедност, која је ове године уписала четврту
генерацију студената, успешно завршила процес прерастања
из

трогодишње

високе

школе

четворогодишњу

академску

научни

„Национална
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часопис

струковних

институцију.
безбедност",

студија

Такође,
недавно

у

њен
је

испунио услове да уђе у ред српских категорисаних
публикација,

чиме

је

отворен

пут

и

већој

научној

афирмацији припадника Агенције.
У складу са планом, у наредном периоду предстоји нам рад на
новом Закону о БИА којим ћемо унапредити нормативно
устројство Агенције и квалитативно нормирати стандарде,
посебно

у

погледу

професионализма,

стручности

и

поштовања законитости у раду, што ће бити основ за даље
осавремењивање организације и метода нашег рада, а у духу
регулативе и поступања европских партнерских служби, које
су нам у егзистенцијалном смислу и узор.
Користим

ову

прилику

да

се

најдубље

захвалим

припадницима других државних органа са којима сарађујемо
на заштити безбедности наше Србије, посебно МУП-у , као и
партнерима из осталих домаћих и иностраних безбедносних
структура са којима се кроз различите видове сарадње,
свакодневно, раме уз раме боримо за очување заједничке
безбедности.
Такође, не могу овом приликом да не поменем припаднике
БИА, којима упућујем моје дубоко поштовање. Морам да
напоменем да имам част и задовољство да радим са
нарочитом генерацијом припадника Агенције, који изнад
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свега воле своју отаџбину, а свој посао обављају скромно и
одговорно, често, због природе нашег посла, уз изостанак
јавног признања.
Ако бих сублимирао претходне године и изнео смернице за
будућност, све бих могао обухватити у пар речи,
ОЧУВАЊЕ МИРА И ПРОСПЕРИТЕТА, генерацијама које
долазе
САРАДЊА СА ПАРТНЕРИМА,
ПЕРМАНЕНТНА

ЕДУКАЦИЈА

И

ИНТЕГРАЦИЈА

У

ЕВРОПСКИ БЕЗБЕДНОСНИ СИСТЕМ, коме и географски,
али и историјски као народ припадамо.
Поштовани гости, драги пријатељи, у име припадника
Агенције и у своје лично име, још једном се захваљујем на
вашем присуству, које - надам се - значи и подршку нашем
будућем раду.

Живела Србија!
У Београду, 17. октобра 2016. године
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