Обраћање директора Безбедносно-информативне агенције
господина Братислава Гашића
Дан БИА 17. октобар 2018. године

Поштовани председниче Републике Србије,
Поштована председнице Владе Републике Србије,
Поштовани министри,
Поштовани представници правосудних органа,
Поштовани представници партнерских служби,
Поштовани представници медија,
Драге колегинице и колеге,
Уважени пријатељи,
Добродошли и хвала што сте вашим присуством увеличали овај, нама веома
значајан празник - Дан Безбедносно-информативне агенције.

Протекло је 16 година од када је 2002. године формирана Безбедносноинформативна агенција, као наследник вековне традиције очувања Уставног поретка и
безбедности државе и грађана.
Од краја 19. века до данас околности су се мењале, али је суштина нашег позива
и дужности остала иста - да као часни људи посвећено и одговорно заштитимо нашу
отаџбину и народ од свих претњи којима су изложени.
За нас патриотизам није само реч – то је безусловна љубав према Србији која
нас обавезује – да самопрегоран рад и одрицање буду наш начин живота. Уверио сам
се да овај, по свему посебан позив, њени припадници не доживљавају само као посао,
већ као част, дужност и одговорност према народу и држави коју су нам завештали
преци.
Правда, слобода и независност, за нас су вредности које штитимо и никада и
никоме нећемо дозволити да нам их одузме.
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Глобални актери у актуелном тренутку траже нову равнотежу у својим
супротстављеним интересима, што се посебно одражава и на наш увек узаврео регион.
Управо због тога, учинили смо све да очувамо мир и стабилност у региону, а на
првом месту да заштитимо интересе нашег народа и државе.
Интензивном сарадњом са другим државним органима у протеклих годину дана,
успешно смо се супротставили тероризму и сепаратизму, илегалним миграцијама,
различитим видовима екстремизама, прикривеном деловању страног фактора и
организованом криминалу и корупцији, и извршили све задатке које је пред нас
поставио државни врх и председник Републике Србије.
Радили смо на јачању веза и односа поверења са партнерским службама, чиме
смо учврстили углед наше Агенције у иностранству. Три пута смо увећали ниво
међународне сарадње, а све у циљу ефикасније размене сазнања о кључним
безбедносним ризицима.
Будући да за савремене безбедносне претње не постоје границе, да се брзо
мењају, прилагођавају новим околностима и не губе на деструктивности, наш циљ је да
кроз сталну сарадњу унапредимо начине на које ћемо моћи да предвидимо,
превентивно делујемо и супротстављамо се овим проблемима.
Користим ову прилику да се захвалим председнику Републике Србије
Александру Вучићу, јер је својим личним ангажовањем дао огроман допринос јачању
капацитета Агенције, а посебно побољшању услова рада припадника, који су њено
највеће богатство.
Створили смо законске и организационе предуслове за успешно обављање
послова и значајно осавременили наше радно окружење.
Изменама и допунама Закона о БИА отворили смо пут бржем развоју Агенције и
запошљавању младог и образованог кадра, који је будућност наше куће.
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Значајно смо унапредили и техничке капацитете. У наредном периоду
планирамо да даљим унапређењем техничких ресурса достигнемо ниво највећих
светских служби и због тога следећу годину проглашавам годином технике.
У наредном периоду планирамо и даље побољшање услова и квалитета рада
наших припадника. Циљ нам је да модерно организовани и технички опремљени што
раније препознамо савремене изазове и превентивно делујемо како би безбедносне
ризике и претње свели на најмању могућу меру.
И кад је најтеже, и кад за друге није могуће, ми ћемо бити ту да поносно и часно
чувамо безбедност наших грађана и државе.
Поштовани припадници, честитам вам Дан Агенције, куће у којој радимо на
бољој будућности наше лепе Србије!
Живела Србија !

3

