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Разузнавачки и безбедносни служби на некои држави 

 

 

Апстракт: Во трудот е даден компаративен приказ на поважните разузнавачки 

и безбедносни служби на некои држави. Опфатени се службите на следните 

држави: САД, Русија, Израел, Англија, Италија, Германија. Примената на 

компаративниот метод во истражувањето на структурата на разузнавачките и 

безбедносните служби на овие држави овозможува да се утврдат нивните 

позитивни страни и да се истражат можностите за нивна имплементација во 

нашиот безбедносен систем. Дотолку повеќе што денес, од било кога порано, 

безбедносните системи на државите се исправени пред потребата од што 

поголема соработка во борбата против тероризмот и современите безбедносни 

закани и ризици. И најпосле, македонскиот безбедносен систем е релативно 

развиен и подложен на бројни реформски процеси во рамките на вкупната 

општествена реформа после осамостојувањето. Прифаќањето на добрите 

практики за управување со разузнавачко - безбедносната заедница е во функција 

на остварување на евроатлантските аспирации на нашата држава и создавање на 

безбедносен систем кој ќе биде компатибилен на европскиот простор. 

Клучни зборови: безбедност, разузнавачко-безбедносна заедница, тероризам, 

Европска унија. 

 

 

1.   Разузнавачко-безбедносен систем на Соединетите Американски Држави 

 

 Современото разузнавање се развило од компонентите на воените 

штабови на странските армии кои биле формирани од средината на 19 век, па 

наваму. Кон овој процес придонеле и специјалните полициски одделни и 

единици, кои се појавиле прибилижно во истиот период. Пдоцна во 20-от век, 

дошло до експанзија на разузнавачкото прибирање на информации и до развој 

на специјализираните агенции.
1
 Задачата на разузнавањето станува уште 

потешка кога има за задача да ги открие плановите на изведување на 

терористичките напади на лица кои никогаш порано не биле инволвирани во 

каква било терористичка активност, па со самото тоа и разузнавачките служби 

воопшто ги немаат во сопствената база на податоци како потенцијални 

извршители на терористички дела.
2
 

  

1.1.ЦИА ( Сentral Intelligence Agency) 

 

Формирана е со Законот за национална безбедност од 1947 година. Во 

1949. година, донесен е Закон за ЦИА. Во  1978. година, со посебна Уредба, 

директорот на ЦИА станува    DСI,    односно    шеф    на    целата    американска 

разузнавачка заедница. 

ЦИА ги реализира следниве групи активности: 

                                                 
1
 Херман М., Моќта на разузнавањето во мир и во војна, Скопје, 2009 година, стр. 57. 

2
 Оџаков Ф., Тероризам и организиран криминал, Скопје, 2013 година, стр. 131. 
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- прибира, обработува и дистрибуира разузнавачки и контраразузнавачки 

информации; 

-  раководи со контраразузнавачките активности надвор од територијата 

на САД; 

-  раководи со специјалните активности по одобрување на претседателот 

на САД; 

- се грижи за изработка на разузнавачки анализи и проценки за потребите 

на Конгресот на САД; 

- прибира,   обработува   и   дистрибуира   информации   за 

меѓународната илегална трговија со дроги; 

- раководи   со   другите   служби   внатре во   разузнавачката заедница, 

кои се под управа на Советот за национална безбедност; 

- се ангажира за развој  на истражувањата и набавување технички 

системи и апаратури во врска со дозволените операции; 

- jа заштитува сигурноста на сите инсталации, активности, информации,  

имот и службеници,  кои  се  ангажирани за тие намени, вклучувајќи обавување 

истраги и оперативни проверки за кандидати, службеници и други лица кои се 

во служба на ЦИА; 

- раководи   со   потребните   административни   и   технички придружни 

активности надвор од ЦИА и во ЦИА. 

ЦИА има седиште и Централа во Вашингтон - предградието Ленгли. Се 

смета дека има околу 28.000 вработени во Централата и во другите 

организациони единици. 

Организациската структура ја сочинуваат: Кабинетот на директорот, 

како раководен орган на ЦИА, и стручни дирекции за разузнавачки работи; 

операции; администрација и наука и технологија. 

Директорот на ЦИА има заменик, кој е негов главен советник за 

вкупното разузнавачко производство, врз основа на кое претседателот на САД 

со своите соработници ги формулира стратешките цели на државата и 

надворешно-политичката стратегија (National Intelligence). Заменикот, исто така, 

е директор на Националниот центар за проценки во странство. 

Директорот на ЦИА има помошници за: прибирање податоци; за 

операции; управување со ресурси (буџетски приоритети); за администрација; за 

наука и технологија. 

Во рамките на Кабинетот, работат и стручни служби: Генерален 

инспектор на ЦИА; генерален советник; правен советник; претставник за 

јавноста; отсек за планирање на буџетот; отсек за историја на ЦИА (заштита на 

тајноста кај пензионираните припадници на ЦИА); специјален регистар 

(оперативна евиденција); отсек за комуникации (дистрибуирање материјали до 

претседателот и јавноста, како и дизинформирање на странски разузнавачки 

служби). 

Во оперативната Дирекција постојат Канцеларии за: словенски и евро-

азиски анализи; европски анализи; блискоисточни и јужноазиски анализи; 

источно-азиски анализи; афрички и латиноамерикански анализи. 

 

1.2.ФЕДЕРАЛНО  БИРО  ЗА  ИСТРАГИ  ( Federal Вueral of 

Investigations) 
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- Федералното   биро   за  истраги   е   формирано   во   1909. година, во 

рамките на Министерството за правда - Сегашниот назив го добива во 1935. 

година.  

- Според официјалната дефиниција, Федералното биро за истраги  

претставува Агенција на владата за истражување и докажување на правдата. 

-  Федералното биро за истраги има три основни групи на задачи:     

 а) заштита     на     уставниот     поредок;      

б) контраразузнавачка работа;  

в) работи од областа на кривичната полиција. 

- Од 1978. година, поблиску е регулирана контраразузнавачката 

активност на федералното биро за истраги во странство и истражувањето на 

дејноста на странските разузнавачки служби во САД 

- Во 1996. година, по бомбашкиот напад во Оклахома Сити ( 1995. 

година), во Федералното биро за истраги е формиран Центар за спречување на 

внатрешниот тероризам (Domestic Counterterrorism), што има надлежност во 

областа на превенцијата, истрагите и гонењето на терористичките. активности 

во рамките на границите на САД. 

- Федералното   биро   за  истраги, всушност, претставува територијална 

безбедносна и контраразузнавачка служба со извршни ингеренции. 

- На чело на федералното биро за истраги се наоѓа директор, кого го 

именува претседателот на САД, со претходна согласност на Сенатот. Мандатот 

на директорот на Федералното биро за истраги изнесува 10 години, без право на 

повторен избор. 

- организациската   структура   на   Федералното   биро   за истраги е 

составена од: 

А) Централа 

Централата е составена од девет управи: за идентификација; инспекција 

и обука; администрација; анализа и документација; национална безбедност; 

истраги; наука и техника; општи советодавни работи и политика на истражните 

агенции. Во нејзин состав се и две канцеларии - за јавни и конгресни работи и за 

работи во врска со еднаквост при вработувањето. 

Б) Регионални канцеларии 
Регионалните канцеларии на Федералното биро за истраги, разместени се 

во 56 градови на САД и една во Порторико.Со регионалните канцеларии 

раководат специјални агенти, освен во Вашинггон и Њу Јорк, со чии канцеларии 

раководат непосредно помошниците на директорот на Бирото. 

В) Деташмани (резидуални агенции) 
Деташманите претставуваат локални организациски единици и ги има на 

број околу 400. 

Нив ги раководат резидуални агенти. 

Г) Канцеларии на правните аташеа 
Станува збор за специјални агенти, кои се лоцирани во амбасадите на 

САД, а имаат назив „ правни аташе" или „правен извршен аташе".Меѓу другото, 

нивна задача е да одржуваат врска со безбедносните служби на државата-

домаќин. 
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2. Разузнавачко-безбедносен систем на РУСИЈА 

 СВР (Надворешна разузнавачка служба - Служба внешнеј разведке) 

 

СВР настанува од Првата главна управа на КГБ, во 1991. година. 

Законски се дооформува во 1996. година (со Законот за надворешни 

разузнавачки служби). 

Се смета дека СВР има преземено од КГБ околу 16.000 соработници. 

СВР има задача да обезбедува разузнавачки информации и анализи за 

претседателот на државата, федералниот парламент и Владата од областа на 

политиката, економијата, одбраната и научно-технолошката сфера. 

Особено, СВР развива тнр. „Мерки на содејство", со кои на 

надворешната политика и дава помош во склад со стратешките цели и 

интереси.Централата на СВР се наоѓа во Москва. 

Со СВР раководи директор, кој има прв заменик и други тројца 

заменици. 

СВР, на пониско ниво има: Управа С (операции); Управа Т ( прибира 

научни и технолошки информации); Управа К ( служба за безбедност на СВР); 

Служба И (аналитика); Служба А (спроведување на тнр.мерки на содејство - 

субверзивни активности); Надворешно-разузнавачка академија (Центар за 

обука). 

СВР има 11 Географски одделенија, кои ги покриваат сите делови од 

светот, преку разни форми на организациски единици и тајно, прикриено и 

легално собирање разузнавачки податоци. 

СВР се ангажира и на планот на прибирање информации во врска со 

тероризмот, организираниот криминал (илегална трговија со наркотици, луѓе, 

оружје и средства за масовно уништување). 

 

 ФЕДЕРАЛНА СЛУЖБА ЗА БЕЗБЕДНОСТ (Федераљнаја служба 

безопасности) 

 

Федералната служба за безбеднос (ФСБ), има надлежност во рамките на 

внатрешната безбедност, кои за време на КГБ во поранешниот СССР, припаѓале 

на Втората, Третата и Петтата Главна управа и Седмата управа на КГБ (Комитет 

за државна безбедност). 

ФСБ претставува автономна организација, што е непосредно подредена 

на претседателот на Руската федерација и на Владата. 

Оваа служба е оперативна, што значи дека има извршни овластувања, 

што непосредно ги извршува нејзината Управа за истражување со над 1.000 

вработени лица. Во надлежност на оваа Управа спаѓа и реализирањето на тајни 

операции на контраразузнавачки план во странство. 

Главни полиња на работа на ФСБ претставуваат: контраразузнавањето, 

заштитата на уставниот поредок, антитероризмот и борбата против 

организираниот криминал. 

ФСБ има пет Одделенија, при што организацијата е вертикална на 

федерално ниво, со администрација организирана по области. 

ФСБ е надредена на Воената контраразузнавачка управа, заедно со 

органите на безбедноста во воените единици. 

Во ФСБ постои специјален антитерористички центар за посебии намени. 

Имено, тој е создаден со поврзување на поранешното специјално одделение 

„Алфа" и специјалната група „Вимпел". Во 11 градови на Русија, истовремено, 
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формирани се регионални центри за специјални операции, посебно на полето на 

антитероризмот. 

 

3. Разузнавачко-безбедносен систем на ИЗРАЕЛ 

 

 МОСАД (Моѕѕad) Централен институт за разузнавачка работа и 

специјални задачи (ha Mossad le - Modin ule - Tafkidim Meyuhadin) 

 

Мосад е непосредно одговорен пред претседателот на Владата. 

Функција: шпионска активност; субверзивни акции; антитероризам; подготовка 

и водење операции против арапските држави и организации во светот. 

Посебно, предмет на интерес на Мосад се сите држави и организации 

(палестински и исламско-фундаменталистички) од кои се заканува опасност 

спрема Израел. 

Карактеристично за Мосад е и тоа што на терористите се спротивставува 

и со методот на „тероризирање на терористите", што има својства и на државен 

тероризам. 

Специјалните акции во странство Мосад само ги подготвува на 

информативен план, ги планира и раководи, меѓутоа самото реализирање се 

доверува на специјална извидувачка единица во рамките на Генерелштабот на 

израелската армија. 

Мосад работи со човечки извори, субверзивни активности и 

антитероризам. 

Мосад ги има следниве линиски дирекции: 

- за оперативно планирање и координација; 

- за прибирање информации; 

- за политичка акција и соработка; 

- за истражување; 

- за технологија; 

- за технички операции; 

- за обука и персонални работи; 

- за финансии и безбедност. 

Мосад има одделенија на територијален принцип: 

- за Централна Америка; 

- за Јужна Америка; 

- за источна Европа и Русија; 

- за Африка; 

- за Азија и Океанија; 

- за Средоземјето и Блискиот исток; 

- за Европа и 

- за Северна Америка. 

Мосад нема во својата организациска структура разузнавачки Центри и 

тоа го разликува од другите разузнавачки служби. 

Мосад има свој безбедносно-образовен центар (Академија) во Хаифа, 

каде се обучува и оформува и раководниот кадар на службата. 
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 ГЕНЕРАЛНА СЛУЖБА ЗА БЕЗБЕДНОСТ - ЅНАВАК (Ѕherut ha - 

Bitachon ha Klali) 

Шабак, (позната како Шин Бет - Shin Bet), претставува автономна и 

специјализирана служба , што директно е потчинета на претседателот на 

Владата. 

Според своите методи, се смета за офанзивна контраразузнавачка 

служба, со многу остри начини на пресметување со арапските противници 

надвор од границите на Израел. 

Во надлежност на Шабак спаѓа следново: 

- контраразузнавачка заштита на државата; 

-  контрола врз странските државјани во Израел; контрола   врз   Евреите 

имигранти во Израел од превентивен аспект - пронаоѓање на евентуално 

странски агенти; 

- дава заштита на државните и политичките лидери; 

- ги обезбедува официјалните и неофицијалните претставништва на 

Израел во странство; 

- ја  контролира  активноста  на  Арапите, кои постојано престојуваат во 

Израел и на окупираните територии; 

- го заштитува уставниот поредок на државата (против сите субверзивни 

активности). 

Во организациска смисла, Шабак има оформено три оперативни управи, 

што се врз примена на линиско-територијалниот принцип: 

- управа за арапски прашања;  

- управа за неарапски прашања;  

- управа за безбедносна заштита. 

Покрај овие управи, во Шабак се конституирани и управи за: 

-     поддршка; координација и планирање; 

-     технологија;                                                              

-     оперативна поддршка; истраги; администрација. 

Шабак има Центри во поголемите градови, како Тел Авив, Ерусалим и 

Хаифа, а многубројни пунктови што се сместени во сите места што 

претставуваат кризни безбедносни точки (во Израел, на окупираните подрачја и 

во земјите на непосредното опкружување - Либан и Јордан). 

Оваа служба има единствена овластување за разузнавачка работа на 

окупираните подрачја арапски подрачја, зашто ги смета за составен дел на 

Израел, всушност, како и Самостојната палестинска територија. 

Шабак, тајните субверзивни активности и антитерористичките дејства ги 

спроведува преку својата Управа за арапски прашања, но во тесна соработка со 

разузнавачката служба на Министерството за одбрана — А'man (Аgaf ha - 

Modi'in). 

 

4. Разузнавачко-безбедносен систем на ВЕЛИКА БРИТАНИЈА 

 

 Тајна разузнавачка служба (Ѕеcret Intelligence Service -Ѕ1Ѕ)
3
 

 

Оваа разузнавачка служба е позната како МИ 6, бидејќи е настаната во 

1916. година, како Шести отсек на Дирекцијата на военото разузнавање. 

                                                 
3
 https://www.mi5.gov.uk/output/oversight.html 
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МИ 6, организациски е сместена во рамките на Министерството за 

надворешни работи на Велика Британија, но не претставува ресорска служба, 

туку, во суштина, автономна служба што му е потчината на премиерот. 

МИ 6, работи на реализирање на стратегиските надворешнополитички 

цели на Велика Британија. 

Централата на МИ6 се наоѓа во Лондон, а во нејзините рамки постојат: 

- Директорат за регрутирање и оперативна работа (производство); 

-  Директорат за контраразузнавање и безбедност; 

- Директорат    за    специјална    поддршка    (субверзивни дејства); 

- Директорат за кадри и администрација. 

МИ 6, применува територијален принцип на работа, при што има 

организирано седум реферати во целиот свет, што ги раководат исто толку 

контролори (одговорни за реализирање на разузнавачките дејства на дадените 

територии). Станува збор за следниве региони во светот: 

- Велика Британија - Европа 

- Русија и земјите од поранешниот советски блок - Африка 

- Среден Исток - Далечен Исток - Западна хемисфера 

МИ 6, се вградува во британските ДКП и во парадипломатските 

организации, настојувајќи да изградува широки пријателски односи на 

подрачјето на делување, односно да изградува агентурна работа на долги стази, 

што ќе биде во функција на остварувањето на стратегиските цели на државата. 

На полето на заштита на Министерството за надворешни работи и на 

сите британски претставништва во странство, се ангажира Директоратот за 

контраразузнавање и безбедност. 

МИ 6, дејствува во странство и спрема странство, при што нема никакви 

извршни овластувања. 

Генерално, надлежноста на МИ 6 се состои во следново: 

- шпионирање на противничките странски земји  

- прибирање економски разузнавачки податоци со цел за помагање на 

бизнисот и капиталот 

- субверзивно дејствување против организации и движења што се во 

опозиција спрема оние Влади, кои имаат поддршка од Велика Британија 

- поддршка на МИ  5  и  полицијата  во  борбата  против тероризмот, 

криумчарењето и формите на организиран криминал. 

 

 Служба   за   безбедност   (Ѕесurity Ѕеrvice) 

 

Оваа безбедносно-контраразузнавачка служба е позната како МИ 5, што 

претставувал нејзин првичен назив, бидејќи била оформена во 1916. година, 

како Петги отсек на Дирекцијата за воено разузнавање. Во тоа време, МИ 5, 

добил задача, покрај контраразузнавањето, да врши координирање на владината 

политика во однос на странците (Прва светска војна) и нивно проверување, а 

воедно да презема безбедносни мерки во фабриките за оружје. 

Кон крајот на Првата светска војна, МИ 5, извршува и задачи на планот 

на спречување терористички активности и внатрешни субверзивни дејства. 

Во најново време, МИ 5, има надлежност и на полето на спречувањето на 

меѓународниот тероризам и организираниот криминал. 

МИ 5, организациски е сместена во Министерството за внатрешни 

работи (Ноте Ошсе), а, поконкретно, нејзините области наделување се: 
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- откривање на шпионажа, тероризам и саботажа против Велика 

Британија 

- заштита од странски агенти и од активности насочени кон рушење   на   

парламентарниот   систем,   со   политички, економски или насилни средства 

- зачувување на економскиот поредок на благосостојба од закани на лица 

надвор од Британскиот остров, кои делуваат или имаат намера да делуваат кон 

нивно загрозување. 

Особено, МИ 5, се ангажира на спречување недозволена трговија со 

оружје и против формите и носителите на организираниот криминал 

Во организациска смисла, МИ 5, на своето чело има Управен одбор - 

генерален директор, двајца заменици, директори на осум дирекции. Линии на 

работа претставуваат: 

- разузнавачка работа и операции - контратероризам на меѓународен 

план  

-  контратероризам на внатрешен план (ирски и други)  

- контрашпионажа и контрапролиферација  

- контрасубверзии 

- информирање, управни работи и администрација  

- финансии, управување со средства и ревизија. 

МИ 5, нема извршни овластувања, па тие. задачи, на нејзино барање, ги 

извршува Специјалниот огранок на Скотланд јард. МИ 5, надвор од границите 

на Велика Британија, има особено добра соработка со ФБИ од САД и 

Австралиската безбедносно-разузнавачка служба (АСИО). 

 

5. Разузнавачко-безбедносен систем на ГЕРМАНИЈА 

 СОЈУЗНА РАЗУЗНАВАЧКА  СЛУЖБА  (BND-Bundes Nachrichten 

Dienst) 

 

Сојузната разузнавачка служба на Германија, БНД, формирана е во 1955. 

година. 

БНД е директно подредена на канцеларијата на сојузниот канцелар и има 

овластувања на централна германска разузнавачка институција. БНД ги има 

следниве задолженија: 

- брзо, прецизно и точно информирање на сојузната влада за сите 

настани што би можеле да имаат влијание врз безбедноста на Германија и 

остварувањето на нејзините витални интереси; 

- прецизно и сигурно информирање на сојузната влада за ситуацијата во 

државите за кои Германија покажува посебно интересирање, за да врз основа на 

нив, донесува одлуки и планира наредни активности;  

- прибирање разузнавачки податоци и проценување на можниот развој на 

настаните во иднина, во земјите што разузнавачки се покриваат и евентуалното 

нивно влијание врз германската безбедност.                                     

Во организациска  смисла,   на   врвот   на   БНД  се  наоѓа Генерална 

дирекција (Централа), која има четири управи: 

- Прва управа, - ја организира и раководи разузнавачката активност во 

странство. Има две групи одделенија: а) Регионални одделенија - планираат 

разузнавачки активности, соработка и размена на податоци со други држави, 

сојузи и регионални организации и б) Проблемски одделенија - вршат селекција 

на податоците, анализа, проценување, одредување на степенот на сигурност и 

доставуваат барања до Центрите на теренот.  
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- Втора управа, - ги подготвува и изведува специјалните дејства во 

странство (саботажи, диверзии, психолошко-пропагандни операции...). 

- Трета управа, - задолжена е за контраразузнавчки дејности во 

странство, вградување на агенти-двојници во странските разузнавачки служби и 

врши проверување на податоци за сметка на Службата за безбедност и врши 

врбување на лица од странските ДКП во Германија  

- Четврта управа, - врши обука на кадарот, се грижи за финансирање, 

дава правни мислења и одржува односи со јавноста. 

Подредени на Генералната дирекција се следниве организациски 

единици: 

- Генерални застапништва, - претставуваат камуфлирани филијали на 

БНД на територијата на Германија (фирми, претпријатија, агенции...), а работат 

спрема странство, користејќи ги сите разузнавачки методи; 

- Околиски застапништва (Центри), - претставуваат, исто така,   

камуфлирани   единици   на   БНД.лоцирани   се   во пограничните зони или во 

трети земји што граничат со земјите што се од интерес за Германија. Најмногу 

работата спрема лица  - бегалци, имигранти, странски работници и сл. 

- Истурени пунктови (подзастапништва) - лоцирани се во државата и 

надвор од неа, во камуфлирана форма. Прибираат сознанија од политички, воен, 

економски крактер. Во земјата, обично, работат во прифатилиштата за азиланти. 

-   Деташирани припадници на службата. 

 

 СОЈУЗНА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЗАШТИТА НА УСТАВОТ (BfV- 

Bundesamtur Verfassungss - chutz) 

 

Сојузната канцеларија за заштита на уставот, формирана е во 1950. 

година, со задача да врши следење и контрола на активности што се насочени 

против уставното уредување. 

Оваа служба претставува сојузна цивилна територијална 

контраразузнавачка и безбедносна служба за заштита на уставното уредување. 

Основна задача и претставува: 

- прибирање податоци и вршење анализа за дејствување на странски 

разузнавачки служби; 

-  прибирање   и   анализирање   податоци   за   сите   видови субверзивни 

дејства; 

- прибирање и анализирање на податоци за тероризмот. 

Созујната канцеларија за заштита на уставот нема извршни овластувања, 

туку   прибраните   и   анализираните   податоци   ги доставува до надлежните 

полициски органи за натамошно постапување. 

Припадниците на оваа служба работат под легенда (скриен идентитет), 

додека нивните службени простории се камуфлирани. 

Сојузната канцеларија за заштита на уставот е потчинета на Министерот 

за внатрешни работи на државно ниво воедно, директорот на оваа служба 

одговорен е и пред потсекретарот за безбедносни работи во кабинетот на 

сојузниот канцелар (премиерот). 

Централата на оваа служба е сместена во Келн, додека организациските 

единици се разместени како покраински канцеларии или како самостојни 

канцеларии, во рамките на покраинските министерства за внатрешни работи 

или во полициските дирекции во градовите што имаат статус на покраини. 
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6. Разузнавачко-безбедносен систем на ФРАНЦИЈА 

 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ЗА НАДВОРЕШНА БЕЗБЕДНОСТ - 

DGЅЕ (Direction Generale de la Securite Exterieure  ) 

 

Оваа служба само формално е сместена во ресорот на националната 

одбрана, а всушност, работи како разузнавачка служба и офанзивна 

контраразузнавачка служба. Сепак, може да се одреди како централна, мешана 

воено - цивилна служба. 

Централата на ДГСЕ се наоѓа во Париз, а во нејзин состав се: 

- Дирекцијата за истражување, - планира, програмира, координира и 

раководи со разузнавачките истражувања во странство преку свои центри, 

пунктови и деташмани. Заинтересирана е за податоци од политички, економски 

и воен карактер. Центрите и пунктовите се камуфлирани во дипломатските и 

парадипломатските претставништва на Франција во странство.  

- Дирекција за контрашпионажа, - има двојна функција -а) заштита на 

ДГСЕ и б) контраразузнавачка работа и раководење    со    контраразузнавачко    

истражување    во странство. Предмет на работа се странците што се вработени 

во француските претставништва и откривањето на инфилтрирање на странски 

агенти во ДКП и пара дипломатијата. 

- Дирекција за проучување и документација, - врши аналитички 

работи. За корисниците секојдневно изготвува „Разузнавачки извештај" 

(билтен). Во извештаите прецизно се поделени податоците добиени од 

отворени, агентурни и технички извори (со ознаки „А", „Ц" и „Б"). 

- Дирекција за акции, -открива странски агенти и врши преврбување         

во агенти-двојници;  извршува неразузнавачки дејства на разузнавачка служба; 

- Служба за технички материјал, - контраприслушна и 

контрадиверзиска контрола на инсталации и за офанзивна примена на технички 

средства; 

- Служба за кадровски и финансиски работи, - планира стручна обука 

и специјализација на кадрите, што се врши во Централата и во нејзините бази. 

ДГСЕ е ообено со силни позиции во регионот на Африка и Блискиот 

исток, со оглед на историски-традиционалните врски на Франција со овие 

територии (колонизаторско присуство). 

 

 ДИРЕКЦИЈА ЗА НАДЗОР НА ТЕРИТОРИЈАТА  - DST (Direction de 

la Surveillance du territoire) 

 

Дирекцијата за надзор врз територијата претставува централизирана 

територијална служба за безбедност и контраразузнавање, со право да дејствува 

и офанзивно во други држави. 

Оваа служба има извршни овластувања, при што располага со сопствени 

радио-прислушни центри, чие име е: Полиција за радиотелекомуникации. 

ДСТ е организирана по линиски систем на работа, при што во 

Централата има шест поддирекции: 

- за истражување, анализи и синтези;  

- за борба против тероризам; 

- за електронско извидување;  

- за следење на печатот;  

- за надзор над индустријата;  

- за останати работи. 
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Во рамките на ДСТ, после 1981. година, е формиран посебен отсек за 

следење на дејствувањето на американските разузнавачки служби во Франција, 

а после пропаѓањето на СССР и Варшавскиот договор, особено внимание се 

посветува на спречувањето на израелската шпионажа во Франција. 

Централата на ДСТ се наоѓа во Париз, а контраразузнавачки центри има 

во Лил, Рен, Бордо, Лион, Тур и Марсеј ( ги покриваат воените области во 

Франција). Центрите на ДСТ се надлежни и за некои прекуморски департмани и 

имоти, каде се лоцирани соодветни упоришта (француски), како на пример, во 

Нова Каледонија и Полинезија. 

7.   Разузнавачко-безбедносен систем на ИТАЛИЈА 

 ВОЕНА   РАЗУЗНАВАЧКО-БЕЗБЕДНОСНА СЛУЖБА - ЅIЅМI 

(Servizio Informazione de la Sicureza Militare) 

 

СИСМИ, претставува стратегиска разузнавачка и контраразузнавачка 

служба. Оваа служба, ја има во надлежност севкупната разузнавачка активност 

кон странство, од една страна, и заштитата на суверенитетот и интегритетот на 

Италија од надворешни напади, од друга. 

СИСМИ, поконкретно, е задолжена за следниве прашања: 

- организирање офанзивно разузнавачко истражување од политички, 

воен и економски карактер, со обезбедување разузнавачки податоци на 

Врховната команда на италијанските вооружени сили; 

- насочување, координирање и користење на разузнавачки податоци од 

разузнавачките служби на видовите армиски сили (копнена војска, 

воздухопловство и воена морнарица); 

- контрашпионажа; 

- контраразузнавачка  заштита  на  командите, штабовите, единиците и 

објектите на вооружените сили; - изготвување на документи за информирање     

на корисниците во рамките на вооружените сили и надвор од нив. 

Централата на СИСМИ се наоѓа во Рим. 

Од   централата  се   раководи со разузнавачките   центри, потцентри и 

пунктови. 

Во централата на СИСМИ постојат следниве сектори: 

- Сектор за истражување, - реализира прибирање на податоци   

одстратегиски   карактер и   раководи   со   таа дејност; 

- Сектор за следење на ситуација, - претставува аналитика на службата. 

Изготвува стратегиски студии и проценки за потребите на државниот и воениот 

врв. Поделен е на четири секции: воена, политичка, економска и научно-

технолошка; 

- Сектор за безбедност, - контраразузнавачка работа и заштитна 

активност на СИСМИ, Министерството за одбрана и воената индустрија. Врши 

надзор врз чувањето на документите со ознака на тајност и изготвува проверки 

за лица, кои треба да се вработат во службата и за јаштитува воената 

инфраструктура; 

- Секција за телекомуникации, - ги заштитува воените и државните 

телекомуникациски системи, го унапредува електронското извидување и ја 

следи состојбата во развојот на електронското попречување во други држави; 

- Центар за прибирање податоци со специјални технички средства, - ги 

следи и проучува најновите достигнувања во наоружувањето и воената техника 

на странските држави. 
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Централата на СИСМИ, истовремено, претставува централен орган   на   

разузнавачко-безбедносниот   систем   на   Италија   и оперативна команда на 

военоразузнавачката служба. Со службата раководи директор, кого го именува 

министерот за одбрана. 

На органите на СИСМИ подредени им се единиците на карабинерите, 

кои извршуваат работи на воена полиција, како и извидувачките единици и 

единиците за електронско извидување. Воедно, СИСМИ претставува 

непосреден корисник на разузнавачките податоци што ги доставува 

разузнавачкиот центар за електронска одбрана на италијанската армија - 

станува збор за производи од електронско посматрање и прислушкување од 

воздух. 

 

 

 РАЗУЗНАВАЧКА СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТА НА ДЕМОКРАТИЈАТА 

- ЅIЅDЕ (Servizio Informazione de la Sicureza Democratica ) 

 

СИСДЕ, дејствува во рамките на Министерството за внатрешни работи. 

Оваа служба, задолжена е за преземање разузнавачки и безбедносни 

активности на планот на заштита на уставното уредување на државата. 

Централата на СИСДЕ се наоѓа во Рим. 

Организациската структура на оваа служба е соодветна на структурата и 

разместеноста на Министерството за внатрешни работи. Така, центрите се 

сместени во квестурите (вкупно 19), а пунктовите се разместени по полициските 

станици во одредени места, во некои затвори, во поголемите пристаништа и 

аеродроми. 

СИСДЕ, нема извршни овластувања.Нејзино поле на работа е: 

- контраразузнавачка заштита на територијата на Италија;  

- откривање и спречување на делувањето на екстремни политички 

противници на постоечкото уставно уредување на Италија;  

- откривање и спречување на терористички организации. 

Формално, СИСДЕ, е во рамките на Министерството за внатрешни 

работи, но фактички, претставува самостоен орган на Владата. 

СИСДЕ, во својата работа се потпира, особено врз Карабинерите (Корпус 

на вооружени сили на карабинерите) и врз Корпусот на финансиската полиција 

(I1copro della Guardia di finanza ). 

Карабинерите имаат овластувања на судска полиција и, истовремено, се 

припадници на вооружените сили. Воедно, карабинерите извршуваат 

разузнавачки и контраразузнавчки задачи во вооружените сили, ги обезбедуваат 

сите државни органи и установи и имаат територијални единици низ целата 

држава. 

Финансиската полиција е организација од полувоен тип и посебна 

полициска установа во рамките на Министерството за финансии. Надлежна е за 

контрола на финансиското работење, извршување на пореската политика и 

царински работи на граничните премини. Воедно, извршува задачи на планот на 

спречувањето граѓански немири и други насилства, па и тероризам. 

Финансиската полиција е составен дел на вооружените сили на Италија, а 

нејзините професионални припадници се цивили, кои имаат и овластувања на 

судска полиција. 

 

8. Разузнавачко-безбедносен систем на РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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 “Институциите кои спаѓаат во безбедносниот сектор на Република 

Македонија во рамките на системот на поделба на власта, условно може да се 

поделат според следните критериуми: а)вршење на работи од областа на 

одбраната и безбедноста, поседување на посебни овластувања и легитимации за 

вршење на дејноста и б) остварување безбедносен менаџмент и демократска 

контрола над безбедносниот сектор. Поаѓајќи од овие критериуми, во рамките 

на извршната власт во Република Македонија структурата на безбедносниот 

сектор ја сочинуваат следните институции: 

1.Темелни институции на безбедносниот сектор: МВР и МО; 

2.Останати државни милитаризирани институции: МФ, МЗШВ; 

3.Институциите на безбедносен менаџмент и надзор, вклучително и 

демократска и цивилна контрола над  безбедносниот сектор и 

4.Институции кои ја сочинуваат приватната безбедност во Република 

Македонија.”
4
 

 

 

 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ НА РМ 

 

Агенцијата за разузнавање на РМ, основана е со Закон во 1995. година. 

Во надлежност на Агенцијата за разузнавање спаѓа собирањето податоци и 

информации од значење за безбедноста и одбраната на Република Македонија и 

стопанските, политичките и другите интереси на државата. 

Агенцијата е должна да врши анализи и истражувања на податоците и 

информациите и во врска со тоа, да ги известува претстедателот на државата, 

Владата и другите државни органи, за прашања од значење за нивниот делокруг. 

Со Агенцијата за разузнавање раководи директор, кој е именуван и разрешуван 

од страна на претседателот на државата. Мандатот на директорот е четири 

години. 

Директорот на Агенцијата за разузнавање, за својата работа и работата на 

Агенцијата, му одговара на претседателот на државата, но од него одговорност 

може да побара и Владата на Република Македонија. 

Во Агенцијата за разузнавање формирани се организациски единици, 

согласно традиционалната структура во ваквите институции, а имено, за 

оперативни, оперативно-технички работи, аналитички работи, материјално- 

финансиски и правни работи и работи од областа на заштитата и внатрешната 

контрола. 

Надзор врз работата на Агенцијата за разузнавање обавува Собранието 

на Република Македонија преку Комисијата за надзор над работата на 

Агенцијата за разузнавање и Управата за безбедност и контраразу знавање. Оваа 

Комисија, доставува извештај еднаш годишно до Собранието на Република 

Македонија. Заклучоците во врска со извештајот на Комисијата, Собранието на 

Република Македонија ги доставува до претседателот на државата и до Владата 

на Република Македонија. 

 

 

 УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ 

                                                 
4
 Козарев А., Парламентарна контрола и надзор над безбедносниот сектор во Република 

Македонија, Скопје, 2011 година, стр. 43. 
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Управата за безбедност и контраразузнавање (УБК) е формирана со 

Законот за внатрешни работи, донесен во 1995. година, со тоа што во тогашниот 

текст е назначена како „Дирекција за безбедност и контраразузнавање".
5
 

УБК, врши работи од областа на безбедноста и контраразузнавањето. 

УБК претставува орган во рамките на МВР на РМ, а ги реализира 

следниве задачи: 

- заштита од тероризам, шпионажа или други активности насочени   кон    

загрозувањето    или   уривањето    на   државните институции утврдени со 

Уставот на РМ со насилни средства. заштита од потешки форми на криминал. 

Со УБК раководи директор, кој е именуван и разрешуван од Владата на 

РМ, а на предлог на министерот за внатрешни работи. Мандатот на директорот 

трае четири години. Директорот е самостоен во работата и му одговара на 

министерот. 

Во вршењето на работата, професионалните припадници на УБК имаат 

право да собираат податоци, известувања и информации од својот делокруг. 

Граѓаните, органите, претпријатијата и другите правни лица се должни да им 

овозможат уредно вршење на работите на професионалните припадници на 

УБК. 

Надзор врз работата на УБК врши Собранието на Република Македонија, 

преку Комисијата за надзор над работата на Разузнавачката агенција и УБК. 

Комисијата изготвува извештај еднаш годишно, а заклучоците по него, 

Собранието на Република Македонија ги доставува до претседателот на 

државата и до Владата на РМ. 

 

 

Заклучок 

 

Историјата на разузнавачките и безбедносните служби се поврзува со 

создавањето на првите држави во организациона смисла и во контекст на 

спроведување на активности во насока на заштита на поредокот утврден со 

Уставот.  

Секоја држава се стреми да изгради безбедносен систем кој ќе овозможи 

успешно спротивставување на современите ризици и закани по безбедноста. 

Развиените држави претставуваа извозник на сериозни искуства во однос на 

современата безбедносна архитектура. На европско тло, Европската унија се 

воспоставува систем кој ќе ги штити нејзините интереси.  

Република Македонија, после независноста се определи за формирање на 

безбедносен систем кој ќе значи раскинување со тоталитарните елементи на 

поранешниот југословенски режим видени низ функционирање на УДБА, СДБ 

и полиција која беше репресивна во секоја смисла. На нова основа се создаде 

Управата за безбедност и контраразузнавање, Агенцијата за разузнавање, но и 

други служби како што се Управата за финансиско разузнавање, Управата за 

спречување перење пари и финансирање на тероризам и други институции. 

Заслужува вниманието за воспоставената соработка помеѓу 

институциите на безбедносниот систем на национално, регионално и глобално 

ниво. 

                                                 
5
 http://www.moi.gov.mk/page/za-upravata, 19.04.2016 година. 
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