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Шпијунажа и делатност страних
обавештајних служби у СФРЈ
Неки облици субверзивне делатности против СФРЈ
према виђењу органа државне безбедности
АПСТРАКТУМ: Чланак доноси преглед и анализу шпијунске делатности страних обавештајних служби на територији СФРЈ
онако како су је видели органи безбедности СФРЈ. Од туристичке радозналости и научног истраживања и авантуризма до шпијунаже у овом времену био је мали корак, а то је све изазивало велико подозрење у систему где је иначе сваки грађанин био потенцијално сумњив, очи државне безбедности увек широм отворене,
а репресивни систем пренапрегнут.
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Шпијунажа и потрага за завереничким организацијама у времену Хладног рата била је једна од опсесија свих служби државне безбедности. Нарочито је доведена до врхунца у земљама тоталитарних и ауторитарних режима
где је иначе сваки грађанин био потенцијално сумњив и очи државне безбедности увек широм отворене, а репресивни систем пренапрегнут. Већ непосредно после Другог светског рата уочавано је да обавештајне службе западних савезника делују преко својих центара у Југославији али и обавештајних
центара у суседним државама. Службе западних земаља осим других прикупљале су податке о национал-шовинистичким појавама, међурепубличким сукобима и кадровској политици у систему националне заступљености. Источноевропске земље пре свега СССР, Бугарска али и друге показивале су веће
интересовање за бирократско етатистичке елементе, централизам, „забринутост“ за јединство Југославије итд. Осим класичних обавештајних форми коришћене су, према информацијама СДБ, институције какве су УНРРА, Црвени
крст, Уред за регистровање гробова палих савезничких авијатичара и друге.


Рад је део пројекта Српско друштво у југословенској држави у 20. веку: између
демократије и диктатуре (177.016), који је одобрило и финансира Министарство
просвете и науке Републике Србије.
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Било је и покушаја стварања организација које су, уз сакупљање података,
одржавале везу са остацима противника власти на терену.1 Обавештајни центри из којих су „савезници“ развили дејство према Југославији налазили су се
у Трсту, Риму, Верони, Бечу, Филаху, Грацу, Атини, Солуну и Франкфурту на
Мајни. Посебно су били активни центри најближи границама ФНРЈ. Најактивнији је био обавештајни центар у Трсту, формиран од припадника бивше
југословенске војске, а који је радио и за потребе англо-америчких обавештајних служби. Центар је дуже време водио Драгољуб Вурдеља, а поред овог, постојао и један у коме су Хрвати врло активно деловали. Посебно изражену активност хрватски (усташки) емигранти спроводили су из Филаха, центра на
граници Аустрије.2
Осим успостављања добрих односа са Западом, од почетка 50-их обавештајне делатности нису замрле већ су у складу са новим временом постале
софистицираније и разуђеније. Ипак у времену Хладног рата, линија између
обавештајне делатности и научно-истраживачког рада била је танка и клизава,
а тај појам се врло растегљиво тумачио. Сумњало се да обавештајне службе
појединих земаља, а посебно блоковских држава, не бирајући средства, интензивно истражују и прикупљају податке из свих области друштвеног живота настојећи да створе упоришта за своју делатност. У ту сврху су, наводно,
злоупотребљавани разгранати облици међународне сарадње, као што су економски односи, научно-истраживачки рад, туризам, размена стручњака и стипендиста итд.3
Страни истраживачи морали су да послу приступе са много опреза. У
другој половини 60-их била је учестала хајка на „антропологе – шпијуне.“
Амерички антрополог Џоел Халперн са супругом Барбаром по доласку у Орашац 1953. разговарао је у локалној кафани са сељанком чији су рођаци еми-
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Тако је један од помоћника америчког трговинског аташеа 1946. створио групу од 13
лица (међу којима је био и један припадник Југословенске армије) и повезао се са „четничким елементима и одметницима“. Помоћник америчког војног аташеа био је у вези
са илегалном организацијом Бели орлови, а помоћник поморског аташеа САД крио је
једно време у свом стану потпуковника Сашу Михајловића, команданта Београдске групе корпуса ЈВуО, пре него што је овај ликвидиран од потера маја 1945. – Б. Димитријевић, Улога армије и службе безбедности у обрачуну с политичким противницима Титовог режима 1944–1954, фељтон, http://www.zokster. net/drupal/node/134
Б. Димитријевић, Улога армије и службе безбедности у обрачуну с политичким противницима Титовог режима 1944–1954, фељтон, http://www.zokster. net/drupal/node/134
Примећено је да се радило на ,,.подривању самоуправног система подржавањем либералистичких, анархолибералистичких и других реакционарних и буржоаских тенденција а
обавештајне службе Источне Европе негативно оцењују стање у земљу и перспективе
развоја самоуправног социјализма у Југославији и подстичу на непријатељску активност ИБ емиграцију и бирократско-етатистичке елементе“. – АЈ, Председништво СФРЈ,
803, фасц. 22–1975, 26. седница, 4. фебруар 1975, Основи за израду планова и припремних мера за случај кризне ситуације – Акција Папук, 6.
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гранти у Чикагу. Она је убрзо ухапшена и завршила је у затвору.4 Крајем 60их за шпијунажу су осумњичени амерички антрополози (Џоел Халперн), а неки и протерани (Виљем Локвуд), који су се у околини Аранђеловца бавили
антропологијом српског села.5 Локвуд је 1968. са супругом антропологом и
Леоном Бреслофом (студентом антрополога Халперна), обављао теренска истраживања у околини Бугојна у БиХ (тема је утицај пијаца и пазара на живот
сељака). „На основу пријава већег броја грађана“, Локвуд је, наводно, злоупотребио гостопримство и поверење грађана и постављао питања која нису у опсегу описаних истраживања. По речима сведока, тражио је од саговорника да
му наведу када су тачно служили војни рок, што је окарактерисано као изнуђивање „података војног карактера“. Захтевао је од казивача да му певају
песме са погрдним и подсмешљивим текстовима о припадницима других нација (нарочито осетљива тема на терену Босне и Херцеговине) Када су га уверавали да такве песме не знају, он им је наводно пуштао снимке раније забележених. Инсистирања су оквалификована као „занимање за међунационалну
нетрпељивост у Босни и Херцеговини“, па је орган СУП-а Градског већа Сарајева оценио да је научни рад служио као „параван обичној шпијунажи“ и
донео решење којим је наложио Локвуду и Бреслофу да у року од три дана напусте Југославију. Сарајевско Ослобођење је 20. фебруара 1968. донело нат4

5

,,Стално сам било оптерећен самоцензуром. Веома сам водио рачуна да не направим погрешан корак, не кажем погрешну реч или напишем погрешну реченицу, било шта што би
довело у питање повратак у Србију и Орашац.... Један догађај подсећа на сценарио филма
Тито и ја Горана Марковића (рађен према истинитом догађају – нап. аут.). Морали смо да
штитимо информације од појединих мештана. Тако се када сам уприличио мали наградни
конкурс за децу Орашачке општине, појавило доста радова са опаскама које су биле политички сумњиве, а један је отишао тако далеко у веома слободном и детаљном опису како
су партизани уништили један орашачки заселак, тако да сам га ја панично поцепао, запалио и бацио у клозетску шољу како не би било непријатности по ученика и његову породицу. То се десило 1954.“ Џоел Халперн, Српско село – друштвене и културне промене у
сеоској заједници 1952–1987, Београд 2006, 352–353; Интервју са Џоелом Халперном приређивача Мирјане Прошић Дворнић.
,,У књизи једног америчког генерала наведена је моја књига Српско село, као одличан
извор за упознавање Србије и југословенске културе уопште, али наравно, ја нисам писао књигу за потребе војске и психолошког ратовања. Генерал је у једном сасвим независном истраживачком подухвату открио могућност његове примене у области изван
академије.... Са студентима социологије и политичких наука, права и других друштвених наука из свих крајева Југославије скупљали смо податке о друштвено-економском
животу, структури породице, подели рада и сличним темама на основу упитника који
сам годину дана раније разрадио са професором В. Милићем, методологом са Универзитета у Београду. Један део материјала публикован је у Србији у издању Етнографског
института САНУ. Једино је у Босни и Херцеговини материјале требало да понесе један
млади студент права, међутим он је тада одлучио да приступи полицији и материјале је
предао властима верујући да ће му они послужити као одскочна даска у каријери. Наравно нису могле да пронађу доказе о шпијунским намерама“, каже антрополог Џ. Халперн. – Џ. Халперн, Српско село – друштвене и културне промене у сеоској заједници
1952–1987, 352–353; Интервју са Џоелом Халперном приређивача М. Прошић Дворнић.
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пис о протеривању В. Локвуда и Л. Бреслофа у којем се помиње и антрополог
Џ. Халперн као „шпијунов професор“. Током 1978. Политика је објавила чланак и посебну публикацију под насловом Наука и шпијунажа, у којој су многобројна истраживања америчких стручњака окарактерисана да под плаштом
науке крију шпијунско деловање. Халперново име је било међу њима.6
Током 70-их све је теже било добити дозволу за истраживање, па је после великог стезања и уставних промена 1974. забрањено да страни научни
истраживачи бораве самостално на терену без присуства домаћег стручњака.
Тако је 1986. када је екипа новинара ТВ Београд Каменка Катића снимала материјал о америчким антрополозима у Србији (за серију Узгред буди речено)
један милиционар на пијаци у Аранђеловцу желео да их онемогући, али су новинари преко виших инстанци ипак интервенисали па је снимање настављено.7
Осим научних истраживања као вида индиректне шпијунаже, служба
безбедности је сматрала да се она одвија и путем разних облика „научно-техничке и друге сарадње“ или врбовањем југословенских грађана који одлазе на
специјализацију у иностранство.8 Сумњало се да се иза бројних случајева одласка на специјализацију и добијања стипендија крију интереси обавештајних
служби и да се приватним каналима „врши избор кандидата према властитим
политичким и другим критеријумима“. У извештајима СДБ овај феномен се
назива „купња мозгова“ то јест „наговарање да, уз привлачну новчану награду и услове за научни рад, остану у тој земљи или да се врате у СФРЈ и постану сарадници одређене фондације“. Хумболтова фондација је, наводно, водила прецизну картотеку југословенских грађана – стипендиста и по повратку у
земљу слала им је разне публикације. Као доказ у прилог политизацији специјализације цитира се део документа из програма научне сарадње: ,,Програми
специјализације пружају неслућене могућности за развијање бољих односа са
нарастајућом средњом класом и другим руководећим елементима у неразвијеним земљама... Циљеви се састоје у томе да се за учеснике специјализације
обезбеди боље упознавање САД, америчког народа, институција културе, и на
тај начин дође до њиховог повољног става према САД, њиховој политици и
деловању“. За тзв. Леадер програм се отворено тражило да ,.кандидати морају
бити руководиоци локалног или националног значаја у датом моменту или да
се очекује да у блиској будућности заузму такав положај... и да су без карак-

6

7

8

Џ. Халперн, Српско село – друштвене и културне промене у сеоској заједници 1952–
1987, 354–355, Интервју са Џоелом Халперном приређивача М. Прошић Дворнић.
Џ. Халперн, Српско село – друштвене и културне промене у сеоској заједници 1952–
1987, 352–353. Интервју са Џоелом Халперном приређивача М. Прошић Дворнић.
АЈ, Председништво СФРЈ, 803, фасц. 18, 1974, 9; Џ. Халперн, Српско село – друштвене
и културне промене у сеоској заједници 1952–1987, 356–357, Интервју са Џоелом Халперном приређивача М. Прошић Дворнић.
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теристика које би могле да снажно ограниче примање нових идеја.“9 Поред
инфилтрације у угледне приватне и државне институције, америчка и неке
друге обавештајне службе су од почетка 60-их стварале разне организације и
институције преко којих су спроводиле своје пропагандне и „обавештајносубверзивне и психолошко-пропаганде активности“. У истом духу виђена је и
делатност америчке Фулбрајтове фондације која преко стипендија, студијских
путовања и гостовања „напада руководећи слој друштва“.10 Студијска путовања и гостовања су, према оценама безбедносних служби, намењена индоктринацији руководећих кадрова из разних области политичког, привредног и
културног живота, па је требало бити више критичан и селективан према њима због велике опасности од идеолошке индоктринације. Препоручивало се
обустављање програма Омладина за размену јер се ради о младим неискусним људима који ће лако потпасти под штетан утицај „који је касније тешко
лечити“; требало је и више пажње обратити на школовање омладине на факултетима у иностранству.11 Према подацима СДБ, од око 3.000 разних колеџа колико постоји у САД око 500 већ дуже сарађује са ЦИА, посебно у обради странаца.12 ЦИА је наводно обилато финансирала истраживачке програме
ангажујући многе научне установе, фондације и стручњаке разних профила из
области хуманистичких наука и културе (социологе, историчаре, археологе,
антропологе и друге). Основни циљ је био даље разводнити југословенски социјализам.13
У СДБ је оцењивано да се 80% података којима располажу стране службе добијало под фирмом легалних канала, радом дипломатско-конзуларних
представника, преко научно-истраживачког рада, пословних односа, туристичких посета, новинара, од југословенских грађана у иностранству и слично. Обавештајна инфилтрација вршена је преко уграђивања оперативних официра и агената у легалне националне или међународне организације, често у
„невладин сектор“. Половином 60-их се констатовало да многи функционери
9

10

11
12
13

АЈ, Председништво СФРЈ, 803, фасц. 27, седница 34/1975, Миграциона кретања војних
обвезника и остваривање закључака Председништва СФРЈ и Председништва СКЈ од 5.
фебруара 1973,19; АЈ, СИВ 130, 558, АЈ, СИВ 130, 558, Савезно извршно веће, Анализа
оспособљености и ефикасности органа унутрашњих послова, ССУП март 1970, 66.
АЈ, Председништво СФРЈ, 803, фасц. 45, 74. седница, Специјални рат против СФРЈ, 23.
април 1977, 28.
Исто, 57.
Исто, 24.
Као доказ за ову тврдњу наводи се и то што је извршни секретар америчког Антрополошког друштва, др Стефан Богс, обавестио сенатски поткомитет САД о захтевима обавештајних агенција према овом друштву и затражио да се постави апсолутна граница између владиних обавештајних агенција и америчких организација заинтересованих за научна истраживања у иностранству. АЈ, СИВ 130, 558, АЈ, СИВ 130, 558, Савезно извршно веће, Анализа оспособљености и ефикасности органа унутрашњих послова, ССУП
март 1970, 63.
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у контактима без устручавања одговарају на сва питања страних представника и без довољно самоконтроле говоре о садржају службене тајне. Уочено је
да постоје веома „либерална схватања“ о томе шта је то економска тајна.
Према анализи из 1976. некритички су се прихватале разне понуде у време
либерализма (1966–1970) када је велики број органа и институција у СФРЈ заговарао такве облике сарадње који су „наносили велику штету“ безбедности
СФРЈ. У исту сврху користила се наводно и систематска анализа средстава
јавног информисања. Била је распрострањена извиђачко-опсерваторска активност страних обавештајних изасланика и других обавештајаца кроз снимање,
сликање и скицирање забрањених објеката и слично. Значајне информације,
према подацима СДБ, долазиле су од југословенских радника у иностранству,
директно или индиректно испитиваних од безбедносних органа земље у коју
су емигрирали.14

„Агенти“ на делу
Само током 1964. откривено је 55 агената страних служби, док су идентификована 202 страна држављана која су прикупљали обавештајне податке, а
за шпијунажу је осуђено 30 лица. Од друге половине 1965. запажена је појачана активност обавештајних служби земаља НАТО пакта (америчке, западнонемачке и италијанске) за коју се каже да су условљена унутрашњим кретањима (гласине о сукобу у руководству, процес Михајлову, усташким илегалним групама, иступање књижевника Миодрага Булатовића и др.). Према грубим прорачунима, у раду из иностранства непосредно је према СФРЈ било ангажовано око 50 обавештајних центара и пунктова и око 135 америчких, западнонемачких, италијанских, грчких и аустријских обавештајних органа у
којима је деловало преко 150 обавештајаца. Само из СР Немачке, Италије и
Грчке спроводила се субверзивна активност из 70 разних илегалних институција (пропагандних, научних, културних).15 Располагало се подацима да је
ЦИА тражила обнову емисија радија Слободна Европа у Минхену и све активније подржавала емигранте.16 Обавештајни органи западних служби сматрали су да је СДБ после 1966. дезорганизована, да не представља велику препреку за шпијунажу и стварање обавештајних веза у Југославији.17 Интересовање обавештајних служби Источног блока било је стално, а знатно је порасло после совјетске интервенције у Чехословачкој. То се примећује, осим за
КГБ, за бугарску и албанску обавештајну службу на Косову и Метохији и Ма14

15

16
17

АЈ, Председништво СФРЈ, 803, фасц. 48, 81–82. седница, Специјални рат против СФРЈ,
25. април 1977, 28.
АЈ, Врховни суд Југославије, 212, фасц. 18, стр. пов. 1966, Нека запажања о раду страних обавештајних служби према СФРЈ у 1965. и 1966. години, 4.
Исто, 1–2.
Исто, 8.
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кедонији. Њихова пажња била је усмерена на остатке бирократско-етатистичких снага, ранковићевце, бивше ибеовце и повратнике из СССР (у периоду
1968–1970. било их је око 140).18
Чест је случај да су агенти били запослени при самим дипломатским
представништвима. Током 1977. у СФРЈ је, према проценама, у 29 дипломатских представништава западних земаља радило око 350 странаца, а регистровано је неколико десетина шпијуна, док је међу 673 запослена у 28 конзуларних представништва Источног блока откривен такође знатан број обавештајаца. Бугарска је после СССР-а била најактивнија, па је у заједничку железничку станицу у Димитровграду „уградила“ 362 грађана – шпијуна од којих је било 64 официра државне сигурности а регистровано је и око 200 обавештајних
контаката. Мађарска је више радила кроз посете официра мађарске армије
пријатељима и рођацима у Војводину. Због шпијунаже током 1975. и 1976.
осуђено је 30-ак лица југословенских и страних држављана.19 „Америчка, а у
одређеној мери и друге обавештајне службе, у атаковању на југословенске
грађане примењују и необичајно дрске методе (најкласичније уцене, фабриковање и потурање компромитујућег материјала, психолошке притиске и претње током разговора, разне врсте обећања после скорог распада југословенског
система), док совјетске и друге источне службе углавном траже политичке
истомишљенике и лица идеолошки опредељена за њихов концепт“, закључује
се у једној анализи СДБ.20
У Москви и Вашингтону од почетка 70-их формирана су посебна одељења која рачунају са кризним ситуацијама, нарочито усложњавањем унутрашњих прилика и „заоштравањем противречности“ у Југославији у „посттитовском периоду“.21 Постојао је наводно Обавештајни комитет, а загранични
центри шпијунаже су се налазили у Аустрији (Салцбург), Немачкој (Минхен)
и Италији (Трст). Секретар ССУП-а Фрањо Херљевић, у извештају из 1974,
изразио је забринутост због тога што се у САД формира кризна група која би
се, наводно, бавила проценом ситуације која ће наступити у Југославији у моменту пада комунистичке власти и каква би била њена евентуална оријентација према Западу и Истоку. У Москви је формирано посебно одељење за праћење стања и кретања у Југославији у којем су била и два бивша саветника
амбасаде у Београду. Сходно томе и Служба државне безбедности у сарадњи
са Савезним секретаријатом народне одбране (ССНО), Извршним комитетом
18

19

20
21

АЈ, СИВ 130, 558, АЈ, СИВ 130, 558, Савезно извршно веће, Анализа оспособљености и
ефикасности органа унутрашњих послова, ССУП март 1970, 60–62.
АЈ, Председништво СФРЈ, 803, фасц. 45, 74. седница, Специјални рат против СФРЈ, 23.
април 1977, 8, 18–20. Оцена деловања унутрашњег непријатеља и страних обавештајних служби у Србији према материјалу РСУП-а од 10. јануара 1972, АЈ, 837, КПР II-5д, кутија 202, 19.
Исто, 18–20.
Исто, 18–20.
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ЦК СКЈ и другим факторима припремала је планове и акције за случај кризне
ситуације у којој би СФРЈ била угрожена деловањем спољног или унутрашњег непријатеља. Безбедносну ситуацију су отежавале „слабости и тешкоће
унутрашњег развоја“, као што су економски проблеми, инфлација, незапосленост и друго.22
Предмет наводне шпијунаже најчешће су били, осим општенародне одбране и ЈНА, развој југословенске економије, друштвене и привредне реформе, међунационални и међурепублички односи, расположење грађана – нарочито интелигенције, кадровска политика, кретања у науци и култури. Источноевропске агенције су нарочито занимали однос са Западом, политика Савеза комуниста и политика несврстаности.23 Америчка обавештајна служба је,
према виђењу југословенских обавештајаца, поред класичних интересовања,
развила делатност на „идеолошкој диверзији“ то јест ширењу сумњи у успех
југословенског система, распиривање национализма и шовинизма, као друге
облике пропаганде. После смене Ранковића 1966. често се оријентисала на незадовољнике из партије, службе безбедности и дипломатије.24 Најактивније су
и даље биле обавештајне службе САД, СССР, водећих сила НАТО и Варшавског пакта. Током 1970. појачана су обавештајна дејства СР Немачке према
СФРЈ, што је имало посебну тежину будући да је у тој земљи боравио највећи
број југословенских емиграната; повећан је број путовања и посета западних
државника. Током кризе у Чехословачкој примећен је долазак у земљу 40-так
информбировских емиграната. Уочено је да и обавештајне службе Варшавског пакта све интензивније раде, пре свега совјетска која је најјаче експонирана у Србији, док је од регионалних најприсутнија била Бугарска у Македонији. СССР је доста радио преко својих новинара (Александар Плевко, Тимур
Гајдар и др.) и неких својих научника (Владимир Зелењин, Јуриј Писаров и
други). Албанска служба је користила своје емигранте из западних земаља,
нарочито Турске, за рад у Југославији, посебно на Косову и у Македонији.25
22

23

24

25

АЈ, Председништво СФРЈ, 803, фасц. 18./1974, Информација о неким проблемима безбедности и раду органа унутрашњих послова, октобар 1974, 10.
АЈ, СИВ 130, 558, АЈ, СИВ 130, 558, Савезно извршно веће, Анализа оспособљености и
ефикасности органа унутрашњих послова, ССУП март 1970, 60–62.
ЦИА је лансирала информацију да је ,,југословенска обавештајна служба једном акцијом претреса стана британског трговца Вејна дошла 1964. до података о раду совјетског
пуковника Пенковског за америчку, односно енглеску службу и да је предајући та документа совјетских служби допринели проваљивању Пенковског Олега као страног агента.“ АЈ, Врховни суд Југославије, 212, фасц. 18, Анализа о спровођењу Основног закона
о унутрашњим пословима, 9. децембар 1967, 25; АЈ, Врховни суд Југославије, 212,
фасц. 18, стр. пов. 1966, Нека запажања о раду страних обавештајних служби према
СФРЈ у 1965. и 1966. години, 5. и 7.
АЈ, СИВ 130, 558, Анализа оспособљености и ефикасности органа унутрашњих послова, ССУП март 1970, 38–41; Б. Димитријевић, Одјек Брионског пленума на Службу унутрашњих послова 1966–1970, Историја 20. века, бр. 2, Београд, 2001, 75–85; Оцена дело-
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Велику активност су испољиле службе суседних земаља које су имале
територијалне претензије према СФРЈ. Од краја 60-их бележен је сталан пораст броја агената који дејствују према Југославији, углавном лица албанске
народности из редова албанске или косовске емиграције у Турској, Италији
или Аустрији. Из суседне Албаније порастао је број инфилтрираних група и
шпијуна, па је због шпијунског и субверзивног рада у 1964. години осуђено
18 лица. Непосредно пред избијање демонстрација на Косову, током јесени
1968. на територији покрајине боравила је група од 7 наоружаних диверзанта
која се бавила обавештајно-пропагандним радом потпомажући субверзивну
делатност. Био је уочљив ,,стални политичко пропагандни рад на националистичко-иредентистичкој основи и прокинеским позицијама, као и интересовање за војне податке пограничних области, кретање, расположење и односе на
Косову, Западној Македонији, податке о органима унутрашњих послова“.26
Повратници из Албаније су често врбовани од албанске обавештајне службе
за рад у земљи, а млађи и школовани људи су слати на „високе школе“ како
би се оспособили за рад „на сутрашњем албанском Косову“. У шпијунске акције служба је убрајала и делатност албанског посланства у Београду, који је
кроз интензивне контакте са грађанима албанске народности често прелазило
дозвољену границу. Бележи се инцидент на прослави 500 година Скендербега
када је, наводно, један албански посланик рекао: „Ви, на Косову, треба да
схватите да ништа нећете остварити без тешкоћа, без борбе и револуционарног сукоба. Црна Гора има нешто преко 300.000 становника па има своју
републику, а ви је немате“.27 Мање је било убачених група, „профашистичке
емиграције“ која се не именује национално, мада је реч о претежно хрватској
екстремној емиграцији. Она је наставила диверзантско-терористичку активност „уз подршку реакционарних фактора у земљи“. Неки од повратника или
грађана на привременом раду у иностранству (наводи се 11 оваквих лица), наводно су имали конкретне задатке од емигрантских организација да шпијунирају али и да врше политичко организовање, атентате, руше споменике из НОБа.28 Део грађана на привременом раду потпао је под утицај непријатељских

26

27

28

вања унутрашњег непријатеља и страних обавештајних служби у Србији према материјалу РСУП-а од 10. јануара 1972, АЈ, 837, КПР II-5-д, кутија 202, 19.
АЈ, СИВ, 130, фасц. 559, ССУП, Информација поводом демонстрација на САП Косову и
СР Македонији, 15.
АЈ, СИВ, 130, фасц. 559, ССУП, Информација поводом демонстрација на САП Косову и
СР Македонији, 6.
АЈ, СИВ 130, 558, СИВ, Извештај о раду за 1964, 344/2 стр. пов. 16. фебруар 1965. Овде
такође треба бити опрезан јер су и ту очи УДБ-е понекад биле превише отворене па је
тако Рајко Катунац осумњичен за покушај атентата само зато што је код њега нађен пиштољ у пртљагу у време Титове посете Америци 1963. – Р. Катунац, Погледај, Господе,
на другу страну, Лондон 1978.
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група и служби, док се већина добро држи. У том смислу нарочито су били
сумњиви повратници из Албаније.29
Почетком 1972. Савет за државну безбедност тражио је даље заоштравање политике према странцима осумњиченим за шпијунажу, а конкретне мере ,,треба предузимати по јединственом критеријуму и аутоматизму и без изузетака, сем у ретким тренуцима када могу изазвати политичке импликације на
међународном плану.“30 Инсистирало се на изградњи и јасном дефинисању
обавештајно-безбедносне политике, јер је „пасивна и дефанзивна“ и недовољно прати глобалну политику СФРЈ. Морамо да знамо шта ко код нас и према
нама ради и не сме се ником дозволити да пређе „толерантну границу“ уобичајену у међународним односима.31 Само од 1974. до 1976. откривено је на десетине лица која су квалификована као страни агенти и један број њих је кривично гоњен.32 Половином 70-их, у истрази СДБ Ријека против четворице
осумњичених америчких агената (по 1 држављанин САД и Италије и 2 СФРЈ)
истрага је дала добре резултате и они су приведени суду. Откривена су и 4
агента мађарске службе, од којих су 2 југословенска држављанина мађарске
националности и 2 мађарска (двојица су пристала да започну „двојну игру“).33
У супротстављању спољном непријатељу, остварени су нови продори и ефикаснији наступ против блоковских обавештајних служби, појачане антијугословенске активности у Бугарској, денационализаторске политике Аустрије
према словеначкој мањини и непријатељске делатности са територије те земље према СФРЈ као и иредентистичке активности из Италије и Албаније. Резултат активнијег наступа био је следећи: 5 лица осуђено, 4 прекршајно кажњено, 88 странаца спречено у недозвољеном опсервирању, 170 протерано
због недозвољених активности. Ове бројке треба узети са резервом, будући да
се шпијунажа третирала врло широко, нарочито од војних власти; често је било речи само о повећаној радозналости страних туриста или њиховој неупућености у прописе.34
Шпијунажа у одавању војних тајни је најстроже санкционисана. Светислав Стевановић, индустријски техничар из Крагујевца, осуђен је 1961. право29

30

31
32

33

34

АЈ, СИВ 130, 558, СИВ, Извештај о раду за 1964, 344/2 стр. пов. 16. фебруар 1965, 1–3;
Б. Димитријевић, Одјек Брионског пленума на Службу унутрашњих послова 1966–1970,
Историја 20. века, бр. 2, Београд 2001, 75–85.
АЈ, Председништво СФРЈ, 13, 9. седница, 19. април 1972, Савет за послове државне
безбедности – извештај са прве седнице савета одржане 21. марта 1972, 9.
Исто, 10.
АЈ, Председништво СФРЈ, 803, фасц. 37, 46. седница, 8. јул 1976, Прилог из области
безбедности за извештај Председништва СФРЈ, 6.
АЈ, Председништво СФРЈ, 803, фасц. 24–1975, 26. седница, Нека актуелна питања безбедности – излагање савезног секретара за унутрашње послове Фрање Херљевића 18.
март 1975, 5–6.
Исто, 10.

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 2012

200

снажном пресудом Врховног војног суда у Београду због кривичног дела
шпијунаже (чл. 105) на 15 година затвора. Добивши дозволу предузећа Црвена
застава у Крагујевцу за изостанак с посла отпутовао је у Београд, истог дана
око 12 часова ушао у зграду француске амбасаде и, наводно, службенику амбасаде саопштио да је из складишта војне јединице отпремљено у луку укрцавања наоружање у одређеној врсти и количини.35 Бугарска обавештајна служба врбовала је за тајне агенте држављане Ивана Христова и Васила Марчева,
који су са уредним пасошима упућени да се запосле у Сарајеву. Као оперски
певачи имали су стално запослење у Народном позоришту, а певањем и понашањем стекли су многе пријатеље и обожаваоце. Септембра 1978, Христов је,
наводно, прибавио документацију – службену тајну о предузећима Енергоинвест у Сарајеву и Институту за атомску физику Винча у Београду. Марчев је
прикупљао податке о ЈНА, гарнизонима, родовима, наоружању, функцијама
генерала ЈНА који су завршили школовање у СССР-у, функционисању радничких савета, како се оцењује политички став бугарског руководства да су
Македонци Бугари, а македонски језик – бугарски. Превелико интересовање
агената ДС није било у складу са професионалним позивом певача запослених у Народном позоришту. Постали су сумњиви, окружени агентуром СДБ
Сарајева. Праћен је њихов рад, подметани тајни сарадници, прикупљани докази о њиховој шпијунској делатности. Ухапшени су октобра 1983, а јавно суђење одржано је пред Окружним судом у Сарајеву 23. марта 1984. Доказано је
да је Христов извршио више кривичних дела шпијунаже (чл. 128 КЗ 1977), а
Марчев је оптужен за кривично дело непријатељске пропаганде. Суд је изрекао казне: Христову 7 година, а Марчеву 3 године строгог затвора и споредну
казну, после издржане, протеривање из Југославије без права на повратак.36
35

36

АЈ, Председништво СФРЈ, 803, фасц. 609, 03–07, РСУП стр. пов. 5/73, Посебан списак
лица предложених за помиловање, 3.
У истрази и на суду Христов је објаснио да је предао ДС-у следеће информације: где се
у Босни производи специјални челик за авионе и друга оружја, чије су лиценце; одакле
се увози гориво за погон електране Кршко; колико је доларско задужење на Западу Републике БиХ а колико СФРЈ, да ли то утиче на одступање од политике несврставања;
какви су односи између више развијених и мање развијених република и покрајина; какав став има влада БиХ о односима СФРЈ и Бугарске; одјек јавне полемике С. Вукмановића Темпа, члана ЦК КПЈ (СКЈ) и Цоле Драгојлове, члана ЦК БКП о догађајима из
Другог светског рата; како раде колективна државна и партијска руководства. Известио
је о међунационалним односима народа и мањина, посебно о односима Срба и Шиптара
на Косову и Метохији (захтеве и циљеве које су истицали Шиптари у демонстрацијама);
о везама муслимана из БиХ и Шиптара на Космету, утицају САД и НАТО-а на међунационалне односе; да ли Радио телевизија Сарајево има снимљену документацију шиптарских демонстрација и где се она чува; да ли је ангажована војска и милиција из других република на сузбијању шиптарских демонстрација; везама Јованке Броз и Александра Ранковића, њеном учешћу с генералима који су припремали пуч против Тита, узроку њеног удаљавања од Тита и повлачењу из политике. – Н. Илић, Информбиро и информбировци у лесковачком крају 1948–1956, 1947, 147–150, Б. Кривокапић, Бес/коначни Тито, Београд 2006, 344–463.
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Од туристичке радозналости и авантуризма до шпијунаже у овом времену био је мали корак, а таква осуђена лица су најчешће пуштана приликом
билатералних сусрета. Роберт Кертис, помоћник контролора ваздушног саобраћаја и Едвард П. Масон, чиновник осигуравајућег друштва на одмору у
СФРЈ током октобра 1973. фотографисали су ваздухоплове на цивилним и
војним аеродромима, па су оптужени за шпијунажу и 6. децембра 1973. пред
војним судом у Сарајеву осуђени на по 4 године затвора да би због неубедљивости доказа пред Врховним војним судом казна ублажена на 3 године. По
хитном поступку су помиловани уочи посете британског министра спољних
послова 30. октобра 1974.37 Л. Тот, амерички држављанин, оптужен је за шпијунажу због снимања фабрике шећера у Војводини. После протеста и пропагандне акције америчког амбасадора Силвермана и потпредседника Мондејла,
случај Тот је прерастао у озбиљан међудржавни проблем па је на седници
Председништва 26. маја 1976. разматран проблем амнестије и протеривања.38
Глобална политичка симетрија огледала се и према оптуженим за шпијунажу.
Совјетска штампа је после овог случаја почела заједљиво да пише како се
притисак на Југославију исплати па је, по принципу реципроцитета, пуштена
и „жена – ,овјетски шпијун“, која је према коментарима совјетске штампе
ослобођена зато што против ње није било доказа.39
Либерализација визног режима и олакшице за боравак странаца повећали
су могућност шпијунаже (само 1969. у земљу је ушло 30 милиона странаца што
је око 30% више него 1968), па се јавио проблем њихове контроле. Због злоупотребе туристичких посета и кршења позитивних прописа (непријатељски иступи и деловање) често је долазило до отказивања гостопримства. Током 1964.
отказан је боравак у СФРЈ 48 страних држављана и забрањен поновни долазак
46-орици. Уочен је и проблем са страним произвођачима филмова који су показивали веће интересовање за снимање у земљи, што је тада представљало и безбедносни проблем, при чему је највише невоља било са војском.40 ССУП је од
почетка 70-их нарочито био оријентисан на појачано праћење и сузбијање субверзивне активности „страних дописника“ у Београду и групе новинара у Бечу.
Према проценама СДБ, међу новинарима је доминирала непријатељска група37

38

39

40

АЈ, Председништво СФРЈ, 803 фасц. 19, Комисија за помиловање Председништва
СФРЈ, 30. октобар 1974; Информација о помиловању британских држављана Р. Кертиса и Е. П Масона; 6–8.
АЈ, Председништво СФРЈ, 803-фасц. 35, 52. седница, 26. мај 1976. Усмено излагање
Фрање Херљевића –питање безбедности – забелешке, 4–5; Забелешка о разговору А.
Бернардића са америчким амбасадором Силверманом 11. јуна 1976, пов. бр. 423495; АЈ,
Председништво СФРЈ, 803 фасц. 36, LIII, 15. јун 1976.
АЈ, Председништво СФРЈ, 803, фасц. 46, Стенограми са 76. седнице Председништва
СФРЈ, 7. тачка, Амнестија односно помиловање осуђених лица за политичке деликте –
заузимање ставова, 76, 101.
АЈ, СИВ 130, 558, АЈ, СИВ 130, 558, Савезно извршно веће, Анализа оспособљености и
ефикасности органа унутрашњих послова, ССУП март 1970, 114.
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ција која је, уз подршку из иностранства, „остваривала монопол на информисање о Југославији“ пласирајући скоро искључиво негативне натписе и садржаје.
Као сумњиви новинари, који су се нарочито ангажовали око онога што се сматрало тајном или што се није желело објављивати у датом моменту, наводе се
Разумовски, Илау, Гутман, Додер, Кристина фор Кол и други. Познати западнонемачки новинар и публициста Ханс Петер Рулман из Хамбурга издавао је 70их и 80-их лист Хрватска домовина. Према неким од ових новинара предузете
су репресивне мере (одузимање акредитација, оштра упозорења и гоњења), а
онима са седиштем у Бечу је потпуно забрањиван улаз у Југославију.41

Ангажовање југословенских грађана
у помоћним војним јединицама
СДБ се нарочито интересовала за ангажовање грађана СФРЈ и емиграната за служење у страним борбеним или „помоћним војним јединицама.“ Деловање британске обавештајне службе преко припадника МСО (Mixed Services Organisation) било је предмет вишегодишње обраде. У британским помоћним јединицама МСО се, према извештајима, половином 70-их налазило око
1.500 емиграната и грађана са путним исправама. Јединице су биле намењене
стражарској служби, али је начин обуке људства рађао сумњу у могућност
њиховог коришћења у субверзивним акцијама у случају напада на Југославију.42 У доктрини борбе „специјалног рата“ спекулисало се да су ове снаге
предвиђене за инфилтрацију у „рејоне могућих герилских дејстава“.43
После 1945, за разлику од усташких јединица, бивши припадници ЈВО
стекли су статус „збринутих савезничких војних формација“ (Ricovered Alied
Military). После формирања помоћних јединица 1947. често су на њиховом челу били официри бивше југословенске војске, припадници четничких или љотићевских јединица, а центар се налазио у Менхенгладбаху. Међу инструкторима у Пентагону посла рата нашли су се Славко Бјелајац, бивши делегат покрета Драже Михаиловића за Лику као и мајор Живан Кнежевић. У периоду
1950–1954. у Западној Европи су вршене интензивне припреме за стварање
формација од припадника источноевропских емиграната у којима је и емиграција из Југославије нашла одговарајуће место. Један број Срба емигранта био
је касније ангажован у рату у Вијетнаму на страни САД. Током 60-их и 70-их
примећено је да се врбују грађани који долазе у потрази за послом, па и запослена лица југословенски држављани. Посебан значај је имало регрутовање
41

42
43

АЈ, Председништво СФРЈ, 803, фасц. 24–1975, 26. седница, Нека актуелна питања безбедности – излагање савезног секретара за унутрашње послове Фрање Херљевића 18.
март 1975, 11; АЈ, СИВ, 130, фасц. 558, 1965, Извештај о раду ССУП-а за 1964. годину.
Исто, 11.
АЈ, Председништво СФРЈ, 803, фасц. 48, 81–82. седница, Специјални рат против СФРЈ,
25. април 1977, 59.

С. Цветковић, Шпијунажа и делатност страних обавештајних служби ---

203

помоћних јединица у СР Немачкој и француским „легијама“. Само за један
месец почетком 1974. у Хаму је примљено 150–200 Југословена, међу којим је
било и оних који су тек одслужили војни рок у ЈНА. О већем пријему југословенских грађана у јединице сведочи одлука епископа Западноевропске епархије Лаврентија о наименовању двојице свештеника за обављање верских обреда у МСО. Врбовање за МСО ишло је углавном преко представника емигрантских организација.44 У вишемесечном програму обуке, поред руковања
оружјем и минско-експлозивним средствима, у значајном сегменту била је заступљена и антимарксистичка настава. У извештајима ССУП-а каже се да се у
тим јединицама делује пропагандно, велича четништво, врши пропаганда „о
економском и политичком краху Југославије“, нарочито у време индивидуалних и групних манифестација (славе емиграната, црквени обреди, верски празници). У неким случајевима готово целокупан састав учлањен је у четничке
организације, а у касарнама се растура четничка штампа и одржавају састанци. Пропагандно делује и свештеник (кога плаћају Британци), који посећује
касарне и у својим проповедима наступа против СФРЈ.45 За разлику од четничке емиграције, усташка је од почетка настојала да успостави посебну организацију ослањајући се на бивше припаднике усташких формација, којих је,
према проценама, било око 12.000. Све земље биле су подељене на подручја
којима су именовани команданти (Хрватски ослободилачки покрет – ХОП,
Хрватска ослободилачка војска – ХОВ), а имале су контакте са сличним пољским (Борбена организација Пољске) и словачким (Словачка војска) антикомунистичким формацијама.46
У Француској је међу 80.000–90.000 југословенских грађана на привременом раду било релативно мало покушаја да се користе од француске обавештајне службе или у специјалним јединицама. Наводи се да је 1973. постојао
покушај једног француског обавештајца да преко југословенског грађанина
успостави везу са СДБ и да јој понуди сарадњу на откривању одређених непријатељских група. Према другом извештају крајем 1974. француска полиција је отворено тражила од двојице југословенских држављана на раду у околини Стразбура да буду сарадници и извештавају о раду југословенске емиграције и фудбалског клуба Југословен, нарочито о њиховим везама са конзулатом у Стразбуру. Велики број југословенских држављана до 25 година живота
44
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АЈ, Председништво СФРЈ, 803, фасц. 27, седница 34/1975, Миграциона кретања војних
обвезника и остваривање закључака Председништва СФРЈ и Председништва СКЈ од 5.
фебруара 1973; Безбедносни аспект ангажовања југословенских грађана у британским
помоћним јединицама у СР Немачкој, 1–5.
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врбован је за Легију странаца, а у интервјуима они су детаљно испитивани о
односу према СКЈ, наоружању, војној индустрији, врсти обуке у ЈНА. Служби
је била позната група ангажована на класичном обавештајном раду коју су чинили југословенски емигранти окупљени у секцији око Радио Париза. Према
истом извору, председник четничког клуба Свети Сава у Паризу радио је за
француску службу на контроли и прикупљању информација; члан Хрватског
револуционарног братства Петар Андрић често је контактирао са француском
полицијом у Ници итд. Повољне могућности за шпијунирање и врбовање,
према мишљењу Државне безбедности, пружале су масовне посете гастарбајтера и емиграната домовини и њихови контакти са познаницима усмерени на
сакупљање обавештајних података.47
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Очи службе су биле толико отворене да је видела потенцијалну шпијунажу и у случају када се један гастарбајтер вратио 1971. године и саградио аутомеханичарску радионицу у
близини раскрснице Прељина код Чачка, а која је наводно имала стратешки значај будући
да се налазила на раскрсници која може да осматра кретање возила из три правца. У другом случају један од инжењера који је радио у атомском центру близу Париза почетком
1974. боравио је у СР Немачкој и контактирао са усташким емигрантима Шишко Стјепаном и Ником Ковачићем; постао је прилично сумњив, а нарочито после посете и контаката са Вланетином Жењином, другим секретаром амбасаде СССР-а у Београду. – АЈ, Председништво СФРЈ, 803, фасц. 27, седница 34/1975, Миграциона кретања војних обвезника и
остваривање закључака Председништва СФРЈ и Председништва СКЈ од 5. фебруара
1973; Безбедоносни аспекти ангажовања југословенских грађана у британским помоћним
јединицама у СР Немачкој, 7.

