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Обраћање директора Безбедносно-информативне агенције 

господина Братислава Гашића 

Јубилеј БИА 2019. године 

 

Поштовани,  

Председниче Републике Србије,  

 Председнице Народне скупштине Републике Србије, 

 Ваша Светости 

 Министри у Влади Републике Србије, 

 Представници правосудних органа,  

 Великодостојници верских заједница, 

Ваше екселенције, 

 Драге колегинице и колеге из партнерских служби, 

 Припадници Безбедносно-информативне агенције, 

 Уважени пријатељи, 

 

Са нескривеним поносом у срцу желим вам топлу 

добродошлицу и упућујем искрену захвалност што сте вашим 

присуством увеличали овај значајaн јубилеј – 120 година од 

оснивања српске цивилне службе безбедности. Њену   

традицију, зачету 1899. године, по мом дубоком уверењу, у 
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најбољем духу наставља Безбедносно-информативна 

агенција. 

Међутим, корени нашег служења отаџбини сежу много 

дубље и проналазимо их још у Законику цара Душана Силног, 

донетом 1349. године.  

Настављачи смо и традиције заштитника српске нације 

којима су сложене послове у безбедносној сфери поверавале 

вође Првог и Другог српског устанка, Карађорђе Петровић и 

Милош Обреновић. 

Наши претходници, учитељи и узори делили су судбину 

свог народа, трудећи се да га одбране, и у најтежим 

периодима историје, попут Првог и Другог светског рата, 

када су се Срби и Србија, јер не умеју другачије и јер им 

национални понос тако налаже, увек и непоколебљиво 

налазили на бољој страни историје. 

Наследници смо врхунских професионалаца који су у 

деценијама после 1945. године, без обзира како се Служба 

или држава звала у одређеном тренутку времена, улагали 

изванредне напоре како би сачували безбедност, Уставни 

поредак и стабилност земље. 
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Сведоци смо и активни учесници многих процеса који су 

на глобалном, регионалном и националном плану из корена 

променили архитектуру међународних односа, нарочито 

током деведесетих година прошлог века. 

За нашу кућу су ти процеси у одређеној мери окончани 

2002. године, када је формирана Безбедносно-информативна 

агенција. За нас је та година представљала само нови почетак. 

У околностима у којима је суштина нашег позива и дужности 

остала иста - да као часни људи који безмерно и безусловно 

воле своју Србију и који су спремни на сваки подвиг и 

одрицање, максимално посвећено заштитимо нашу Отаџбину 

и народ од свих претњи којима су изложени.  

Као такви, одговорно тврдим, јасно смо препознати и 

уважени и у земљи и у иностранству. То је нарочито дошло 

до изражаја у протеклих неколико година, када смо уз 

несебичну и стратешку подршку и поверење Председника 

Републике Србије и Владе Републике Србије значајно ојачали 

наше кадровске ресурсе. У Агенцију смо довели велики број 

младих, стручних, честитих и пожртвованих патриота, вођени 

чињеницом коју не треба посебно доказивати – да су људи 

наша највећа предност у односу на све оне који желе да 

угрозе безбедност Србије.  
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Због тога велику пажњу посвећујемо едукацији и  

сталном стручном оспособљавању и усавршавању наших 

припадника, како у земљи тако и у иностранству. На том 

задатку добијамо велику помоћ од Академије за националну  

безбедност, која има важну улогу у јединственој едукацији 

кадрова који ће чинити будућност ове службе, чији су 

едукативни програми усклађени са најсавременијим светским 

стандардима.  

Вредности које смо као Агенција позвани да одбранимо и 

које представљају суштину и услов постојања државе, 

изложене су озбиљним и реалним претњама и изазовима. Ми 

смо први у држави који су позвани и имају одговорност да их 

благовремено препознају, анализирају и оцене. Али то није 

довољно, јер се од нас очекује и да им се, активно делујући, 

наравно на један специфичан начин, супротставимо. Чак ни 

то није довољно. Ово време тражи и да у тој "утакмици" 

неизоставно победимо. 

Да би смо као служба били у стању да обављамо овако 

сложене задатке из наше надлежности, снажно смо 

искорачили у погледу техничке опремљености, као и 

стварања најбољих могућих материјалних и логистичких 

услова који доприносе побољшању квалитета рада наших 
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припадника. Обновили смо и реновирали готово све постојеће 

објекте и изградили нове капацитете доводећи 

инфраструктуру Агенције на највиши ниво. И на томе се 

нећемо зауставити, већ ћемо у данима који долазе још 

интензивније деловати на овом пољу. Желимо да наши 

припадници имају најсавременије услове за обављање својих 

важних и надасве одговорних послова. 

Знајући колико је развијање партнерских односа, како на 

унутрашњем, тако и на међународном плану, неопходно за 

заштиту темељних вредности као што су правда, слобода и 

независност, а потом и за супротстављање сложеним 

безбедносним претњама, изазовима и ризицима, попут 

савременог тероризма, илегалних миграција, међународног 

организованог криминала, на историјски максимум смо 

подигли сарадњу са другим сродним структурама. 

Суштинску и несебичну помоћ у реализацији наших 

задатака добили смо од других државних органа и 

институција Републике Србије. Посебно бих издвојио 

визионарску улогу председника Републике Србије господина 

Александра Вучића који нам својом политиком мира и 

развијања добрих односа са међународном заједницом 

трасира пут ка сваколиком просперитету. Министарство 
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одбране и Министарство унутрашњих послова наша су 

неизмерна подршка у заједничком циљу очувања безбедности 

наше домовине. Поносни смо и на сарадњу са правосудним 

структурама  као и са осталим државним органима, те као и у 

претходном периоду, и у будућности један од приоритета 

Агенције остаје даље јачање сарадње са надлежним органима 

унутар земље. 

На крају бих цитирао прослављеног Српског књижевника  

Милоша Црњанског који о будућности говори на само себи 

својствен начин: „Цела наша земља састављена је од комада 

прошлости. Далеко је од мене и сама помисао да би требало 

на тој прошлости стати. Далеко од тога. У будућност треба 

гледати. У будућност треба ићи. У будућност гледају сви 

срећни народи.“ 

Са огромном жељом да сви грађани наше вољене  Србије  

иду путем просперитета ка будућности, ми ћемо као 

национална служба безбедности учинити све да тај пут 

утремо, осигурамо и обезбедимо.  

Сигуран сам да ћемо у том послу успети  имајући у виду 

подршку и сарадњу страних партнера. Зато овом приликом 

желим да се посебно захвалим свим директорима и члановима 

делегација страних безбедносних и обавештајних служби који 
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су нам указали част својим доласком и својим присуством  

увеличали овај догађај, чинећи од њега највећи скуп 

обавештајно-безбедносне заједнице у новијој историји. 

 На крају посебно желим да се захвалим свим 

припадницима БИА и да им честитам овај јубилеј. Господо 

припадници, драге колеге и пријатељи захваљујем Вам се на 

вашем раду и несебичном односу према послу. Обећавамo  да 

ћемо и надаље бескомпромисно водити Безбедносно-

информативну агенцију ка напретку и да никоме нећемо 

дозволити да стане на пут развоју ове службе и одржавања 

њеног угледа и места које јој припада, а то је на самом врху 

безбедносног сектора Републике Србије. 

Уважени гости, још једном вам хвала што сте дошли. 

Драге колегинице и колеге, припадници Агенције, срећан 

вам празник!  

 

Живела Србија ! 

 

Замолио бих председника Републике Србије господина 

Александра Вучића да нам се обрати! 


