
ВОЈНООБАВЕШТАЈНА 
СЛУЖБА У  

СРБИЈИ

MILITARY INTELLIGENCE 
SERVICE IN  
SERBIA



Издавач
МЕДИЈА ЦЕНТАР „ОДБРАНА“

Библиотека „Војна књига“
Књига бр. 1759

За издавача
Директор
Потпуковник Славољуб М. Марковић

Уређивачки одбор
Бригадни генерал Драган Владисављевић, председник 
Др Александар Животић
Пуковник Никола Божић
Пуковник у пензији Предраг Станковић
Потпуковник Слободан Новаковић
Мајор Драган Савић
Мр Снежана Ђокић
Мр Снежана Вукадиновић Шундрић

Рецензент
Генерал у пензији проф. др Бранко Крга 

Главни уредник
Драгана Марковић

Уредник
Mр Снежана Ђокић

Преводилац
Ивана Николић

Тираж
350

Штампа
Војна штампарија
Ресавска 40б, Београд

ISBN 978-86-335-0367-9



Београд/Belgrade

2012.

ВОЈНООБАВЕШТАЈНА 
СЛУЖБА У  

СРБИЈИ

MILITARY 
INTELLIGENCE 

SERVICE IN SERBIA





CONTENTS

INTRODUCTION

EMERGENCE (1884–1919)

DISCONTINUED ASCENT  
(1919–1941)

AT THE SECOND BEGINNING  
(1941–1992)

FROM DEPARTMENT TO AGENCY 
(1992–2012)

APPENDICES

I – Chiefs of Military Intelligence 
Service

II – Military attachés from  
1878 to 1918

III – Military attachés from  
1918 to 1941

IV – Military missions and attaché 
offices of the Kingdom of Yugoslavia 
from 1941 to 1945

V – Military attachés from 1945 to 
1992

VI – Military attachés /defence 
attachés from 1992 to 2012

 
VII – Intelligence officers in the 
World War II, decorated with the 
Order of the People’s Hero

САДРЖАЈ

УВОД

НАСТАНАК (1884–1919)

ПРЕКИНУТИ УСПОН  
(1919–1941)

НА ДРУГОМ ПОЧЕТКУ  
(1941–1992)

ОД УПРАВЕ ДО АГЕНЦИЈЕ  
(1992–2012)

ПРИЛОЗИ 

 I – Руководиоци 
Војнообавештајне службе

 II – Војни изасланици од 1878. 
до 1918. године

 III – Војни изасланици од 1918. 
до 1941. године

 IV – Војне мисије и изасланства  
Краљевине Југославије од 1941. до 

1945. године

 V – Војни изасланици од 1945. 
до 1992. године

 VI – Војни изасланици/
изасланици одбране од 1992. до 2012. 

године

 VII – Обавештајци у Другом 
светском рату одликовани Орденом 

народног хероја

6 7

8 9

34 35

 
58 59

 
90 91

 
112 

112 
 
 

118

 
119

 
122

 
 

122

 
129

 
 

133



У В О Д
д на стан ка до да нас пут срп ске др жа ве че сто је био тр но-
вит, пун пре пре ка и иза зо ва, не рет ко и ору жа них су ко ба. 

Име на вој ско во ђа ко ји су до би ја ли или гу би ли бит ке за пи-
са на су у уџ бе ни ци ма исто ри је, по њи ма су на зи ва не шко ле 

и ули це. Ме ђу тим, „љу ди из сен ке“ – вој ни оба ве штај ци – ко ји су 
та ко ђе да ва ли из ван ре дан до при нос да по бе де на бој ном по љу 

бу ду убе дљи ви је, а по ра зи ма ње бол ни – рет ко се по ми њу. За да ци 
ко је су они из вр ша ва ли увек су би ли сло же ни. Да би се до шло до 

по да та ка о про тив ни ку, ње го вим ак тив но сти ма и на ме ра ма, би ли су 
по треб ни хра брост и кре а тив ност, му дрост и про ниц љи вост. Вој ни оба-

ве штај ци су по се до ва ли упра во та кве осо би не и не се бич но их ста вља ли на 
рас по ла га ње слу жби. 

По сао оба ве шта ја ца оба вља се да ле ко од очи ју јав но сти, па она за 
не ке од њи хо вих успе шних ак ци ја са зна тек де це ни ја ма ка сни је. Ја сно је да 

њи хов мо тив за ан га жо ва ње зна ња и спо соб но сти, при че му не рет ко ри зи ку ју и 
соп стве ну без бед ност, ни је сла ва, већ па три о ти зам и ода ност на ци о нал ним ци-
ље ви ма. Об ја вљи ва њем овог де ла же ли мо пре све га да из ра зи мо за хвал ност свим 
име но ва ним и не и ме но ва ним при пад ни ци ма и са рад ни ци ма слу жбе од ње ног 
на стан ка до да нас ко ји су умно го ме до при не ли ње ној из град њи и из вр ша ва њу 
за да та ка у ми ру и ра ту. Не ка ова пу бли ка ци ја бу де спо мен на њих и њи хо ва де ла.

Ме ђу на род не од но се у два де сет пр вом ве ку обе ле жа ва ју гло ба ли за ци ја, 
тех нич ко–тех но ло шки на пре дак, али и кон фликт ни ин те ре си др жа ва и не др-
жав них ак те ра. Су прот ста вља ње но вим без бед но сним иза зо ви ма, ри зи ци ма и 
прет ња ма зах те ва раз ви је не, мо дер не и ефи ка сне оба ве штај не струк ту ре. Прет-
ње без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је у два де сет пр вом ве ку та ко ђе су про ме ни ле 
ка рак тер, али и да ље по сто је. У том сми слу, вој но о ба ве штај на слу жба има ве ли ки 
зна чај у оства ри ва њу спољ но по ли тич ких и од брам бе них ин те ре са др жа ве. 

Да би од го во ри ла са да шњим и бу ду ћим по тре ба ма, слу жба мо ра не пре-
кид но да се при ла го ђа ва са вре ме ном без бед но сном окру же њу. Вој но о ба ве штај-
на аген ци ја ће на ста ви ти тренд по ди за ња ква ли те та при ку пља ња и ана ли тич-
ке об ра де по да та ка, уса вр ша ва ња запослених, као и уна пре ђи ва ња све у куп не 
оба ве штај не кул ту ре. Ува жа ва ју ћи са вре ме не кон цеп те у оба ве штај ној сфе ри, 
Аген ци ја ће и да ље про ду бљи ва ти са рад њу са оста лим су бјек ти ма без бед но сно–
оба ве штај ног си сте ма Ре пу бли ке Ср би је, али и са парт не ри ма из ино стран ства. 
Си стем од бра не све ве ћи зна чај при да је ан га жо ва њу Вој ске Ср би је у ино стран-
ству ра ди до при но са гло бал ној без бед но сти. У том кон тек сту, Вој но о ба ве штај на 
аген ци ја ће на ста ви ти са ја ча њем ка па ци те та за оба ве штај ну по др шку је ди ни ца 
укљу че них у опе ра ци је ван гра ни це зе мље. Те на ме ре Аген ци је има ју је дан циљ 
– би ти увек ко рак ис пред прет њи без бед но сти др жа ве.

Нај ва жни ји ре сурс слу жбе би ли су и би ће ње ни при пад ни ци. Ду го ро чан 
циљ је да Аген ци ју чи ни „ме ша ви на“ мла дих, та лен то ва них љу ди, спрем них на 
да ље уса вр ша ва ње, и ис ку сних ве те ра на ко ји сво ја зна ња пре но се мла ђим ко ле-
га ма. Же ли мо да на ши при пад ни ци бу ду по но сни што ра де у Вој но о ба ве штај ној 
аген ци ји – по но сни на чи ње ни цу да су „ода бра ни“, од но сно ели та ове вој ске и 
др жа ве, по но сни на ду гу, бо га ту тра ди ци ју и под ви ге сво јих прет ход ни ка, на ре-
зул та те ра да Аген ци је да нас и ви зи ју слу жбе у бу дућ но сти... Ова пу бли ка ци ја ће, 
ве ру је мо, до при не ти оства ре њу тог ци ља. 
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I N T R O D U C T I O N
ince the establishment of the Serbian state, its path has often 
been thorny, full of obstacles, challenges and armed conflicts. 
The names of military leaders winning and losing battles were 

written in history textbooks, and schools and streets were named 
after them. However, the ‘’undercover people’’ – military intelligence 

officers – who also provided a remarkable contribution to the victories in the 
battlefield being more convincing and defeats less painful – are rarely mentioned. 

The tasks they performed were always complex. It took a lot of courage and creativity, 
wisdom and shrewdness to obtain the data on the adversary and adversary’s activities 

and intentions. Military intelligence officers possessed those exact qualities and they 
unselfishly put them at the disposal of the Service.

An intelligence officer’s work is performed far from the public eye, and it can 
sometimes take decades for some of their successful actions to be revealed. It is clear that 
their motive to use knowledge and abilities, often risking their own safety, is not fame, but 
patriotism and loyalty to national goals. By publishing this work, we would primarily like 
to express our gratitude to all of the known and unknown members and collaborators of 
the Service since its formation who, to a large extent, contributed to its development and 
realization of tasks in times of peace and war. Let this publication be a memorial dedicated to 
them and their deeds.

International relations in the 21st century are marked with globalization and 
technical and technological progress, but also with conflicting interests of states and non-
state actors. Confronting new security challenges, risks and threats requires developed, 
modern and efficient intelligence structures. Although the nature of security threats to the 
Republic of Serbia has also changed in the 21st century, they are still present. In that sense, 
the Military Intelligence Agency has great significance in the realization of the state foreign 
policy and defence interests.

In order to respond to the current and future requirements, the Service has to 
continuously adapt to the contemporary security arena. The Military Intelligence Agency 
will proceed with the trend of increasing the quality of data collection and analytical 
processing, of its personnel’s professional development, as well as of enhancing the 
overall intelligence awareness. Taking into account contemporary concepts in the field 
of intelligence, the Agency will continue to deepen its cooperation with other subjects of 
the security and intelligence system of the Republic of Serbia and also with our partners 
from abroad. The system of defence has been attaching more and more significance to the 
engagement of the Serbian Armed Forces abroad with the aim of contributing to global 
security. In that context, the Military Intelligence Agency will continue strengthening its 
capacities for intelligence support intended for units engaged in operations outside the 
country. The main goal of the Agency’s activities is – to always be one step ahead of the 
threats to the state security.

The most important resource of the service has been and will be its members. The 
long-term goal of the Agency is to be comprised of the ‘’mixture’’ of young talented personnel, 
ready to undergo futher professional development and experienced veterans who transfer 
their knowledge to their younger colleagues. We want our members to be proud to work in 
the Military Intelligence Agency – proud of the fact that they have been ‘’chosen’’, that they 
are the elite of this army and state, proud of a long and rich tradition and accomplishments of 
their predecessors, of the Agency’s achievements nowadays and the vision of the service in the 
future... We believe that this publication will contribute to the realization of this goal. 

7M I L I TA RY 
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НАСТАНАК
(1884–1919)

еме љи срп ске др жа ве и ње них ин сти ту ци ја, а 
та ко и ње не вој но о ба ве штај не слу жбе, по-
ста вље ни су то ком уста на ка про тив осман-

ске вла сти по чет ком де вет на е стог ве ка. Ору жа на си ла 
уста нич ке Ср би је, ко ја се кроз бо је ве са Тур ци ма по сте пе но 

фор ми ра ла, ни је има ла ор га ни зо ва ну цен трал ну ко ман ду и 
ин сти ту ци ју ко ја би се ба ви ла оба ве штај ном де лат но шћу. Ин-

фор ма ци је су при ку пља не сти хиј ски, без пла но ва и ко ор ди-
на ци је. У ре до ви ма уста ни ка би ло је ма ло ис ку сних и обра-
зо ва них офи ци ра, па су се ко ман дан ти осла ња ли на ве ште 
и по кре тљи ве тр гов це, сву да при сут но све штен ство и дру ге 
спо соб не љу де ко ји су уба ци ва ни на те ри то ри ју под кон-

тро лом не при ја те ља ра ди при ку пља ња са зна ња. Ме ђу тим, 
упр кос на по ри ма, ре зул та ти та квог ан га жо ва ња ни су би ли 

до вољ ни да се из бег ну по ра зи у окр ша ји ма са број но над моћ ни-
јим Тур ци ма. По сле Пр вог и Дру гог срп ског устан ка ва зал на срп ска 

кне же ви на ни је рас по ла га ла зна чај ни јом вој ном си лом све до дру ге вла да-
ви не кне за Ми ха и ла Обре но ви ћа (1860–1868), па су скром ни ка па ци те ти за 
оба ве штај ни рад на ста ли то ком на род ног от по ра у ме ђу вре ме ну не ста ли. 

Вој ним ре фор ма ма кне за Ми ха и ла ство ре не су ста ја ћа и на род на вој-
ска, а обра зо ва но је и Ми ни стар ство вој но, али не и цен трал на вој на ко ман-
да ко ја би се ба ви ла пла ни ра њем, обу ком и опре ма њем вој ске. Но во ство-
ре но ми ни стар ство би ло је за ду же но и за при ку пља ње по да та ка о стра ним 
ар ми ја ма, али у ње го вој струк ту ри ни је по сто ја ла по себ на ор га ни за циј ска 
це ли на ко ја би се ти ме ба ви ла. Ге не рал штаб Вој ске Кне же ви не Ср би је ко-
нач но је фор ми ран де се так го ди на ка сни је – Уред бом о устрој ству Глав ног 
ђе не рал шта ба од 5. фе бру а ра 1876. го ди не. Уред бом је про пи са но да пр во, 
од но сно Опе ра тив но оде ље ње Глав ног ђе не рал шта ба има и вој но о ба ве штај-
ну функ ци ју. Ка ко је убр зо по сле сту па ња на сна гу но вих ор га ни за циј ских 
ре ше ња Ср би ја ушла у ра то ве про тив Ту ра ка (1876–1878), ни је би ло вре ме на 

В О Ј Н О О Б А В Е Ш ТА Ј Н А 
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EMERGENCE
(1884–1919)

he foundations of the Serbian state and its 
institutions, as well as of its military intelligence 
service, were laid during the uprisings against 

the Ottoman authorities at the beginning of the 19th century. 
The armed forces of rebellious Serbia, which were gradually 

formed through fighting with the Turks, did not have an organized 
central command or an institution which would deal with 

intelligence activities. Information was collected without a plan 
or coordination. Among the ranks of the rebels, there were few 
experienced and educated officers, so the commanders relied 
on skilful travelling salesmen, omnipresent clergy and other 
capable people who were infiltrated into the territory controlled 

by the adversary in order to collect information. However, 
despite the efforts exerted, the results of such engagement were 

insufficient to avoid defeats in clashes with the Turks who were 
superior in terms of manpower. After the First and Second Serbian 

Uprisings, the vassal Serbian Principality did not have a significant military 
power until Prince Mihailo Obrenović’s second rule (1860–1868), so that the 
modest intelligence capacities, established during the popular resistance, had 
disappeared in the meantime. 

With Prince Mihailo’s military reforms, standing and popular armies 
were formed. The reforms also enabled the formation of the Ministry of War, 
but the central military command, which would deal with planning, training 
and equipping the army, was not established. The newly formed ministry was 
also in charge of collecting data on foreign armies, but there was no particular 
organizational unit within the ministry which would do that. The General Staff 
of the Principality of Serbia was finally formed about ten years later, by the 
Decree on Organization of the Main General Staff dated February 5, 1876. The 
decree prescribed that the first, i.e. Operations Division of the Main General 
Staff also had the military intelligence function. Since Serbia entered the wars 

M I L I TA RY 
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да се оба ве штај на де лат ност озбиљ ни је ор га ни зу је, осим из ви ђа ња на ли ни-
ја ма фрон та. По што је Ср би ја сте кла не за ви сност 1878. го ди не, ње но „но во 
окру же ње“ усло ви ло је и прав це оба ве штај ног ра да, ко ји се по ла ко по ја ча ва. 
При род но, нај че шће су при ку пља ни по да ци о аустро у гар ској вој сци, ње ној 
по пу ни, са ста ву, школ ству и офи цир ском ка дру, као и о број ном ста њу и раз-
ме шта ју тур ске вој ске. Са чу ва ни до ку мен ти све до че да су при ба вља ни и по-
да ци о грч кој, ру мун ској, цр но гор ској и бу гар ској вој сци. 

Срп ско-тур ски ра то ви ја сно су ука за ли на не до стат ке у срп ској вој сци, 
па се при сту пи ло ње ној оп штој ре ор га ни за ци ји. Но вим за ко ном из 1883. го-
ди не, Вој ска Кра ље ви не Ср би је устро је на је по узо ру на ору жа не си ле раз ви-
је них европ ских зе ма ља. На осно ву по ме ну тог за ко на, 5. мар та 1884. го ди не 

10
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against the Turks (1876–1878), soon after the new organizational solutions 
were enforced, there was no time for the intelligence activities to be more 
strictly organized, except for reconnaissance in the front lines. As Serbia gained 
its independence in 1878, its ‘’new environment’’ conditioned the directions 
of intelligence activity, which was gradually intensified. Naturally, data on the 
Austro-Hungarian army, its manning, structure, education and its officers, as 
well as on the numerical strength and deployment of the Turkish army were 
most often collected. The preserved documents indicate that data on the armed 
forces of Greece, Romania, Montenegro and Bulgaria were also collected. 

The Serbian-Ottoman wars clearly indicated the shortcomings of the 
Serbian army, so its general reorganization was a top priority. According to 

the new law from 1883, the organization of the Army of the 
Kingdom of Serbia was modelled after the armed forces of 
developed European countries. Based on the abovementioned 
law, the new Decree on the General Staff Specialty was adopted 
on March 5, 1884. The decree defined the organization and 
scope of work of the Main General Staff, which consisted of 
Operations, Geographical and Historical Divisions. The task 
of the Main General Staff was ‘’to study both its own and 
neighbouring countries in the military, military geographical, 
military topographical and military statistical sense’’. The 
decree prescribed that the Internal and External Sections 
should be included in the Operations Division. The External 
Section was intended for ‘’studying the countries and armies 
of the neighbouring and other European states with the focus 
on their organization, manning, structure, deployment and 

education’’. Although that section was not functional in the following two years, 
it was the first time in the Serbian state’s modern history that the existence of a 
part of the military organization, which would exclusively deal with intelligence, 
was envisaged. 

Serbia unpreparedly entered the war with Bulgaria in 1885. During the 
war, the military intelligence service operated exceptionally poorly. The Supreme 
Command did not have the data on the Bulgarian troops’ movement from Eastern 
Romalia, commands made decisions based on unverified information and 
reconnaissance along lines of operation was hardly performed. The Serbian Army 
suffered a catastrophic defeat in that war, which contributed to the perception 
of the necessity of organizing the military intelligence activities more seriously. 
As the army switched to the peacetime establishment in the spring of 1886, the 
process of manning the External Section was finally over and it officially became 
operational. The General Staff Lieutenant Colonel Radomir Putnik was the first to 
be appointed Head of the Section. 

◀

Уредбом о 
ђенералштабној 
струци од 5. 
марта 1884. 
године, у саставу 
Оперативног 
одељења Главног 
ђенералштаба 
формиран је Спољни 
одсек

The External Section 
was formed within the 
Operations Division of 
the Main General Staff, 
by the Decree on the 
General Staff Specialty, 
dated March 5, 1884

11
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до не та је и но ва Уред ба о ђе не рал штаб ној 
стру ци. Уред бом су де фи ни са ни ор га ни-
за ци ја и де ло круг ра да Глав ног ђе не рал-
шта ба, ко ји се са сто јао од Опе ра тив ног, Ге-
о граф ског и Исто риј ског оде ље ња. За да так 
Глав ног ђе не рал шта ба био је „про у ча ва ње 
соп стве не зе мље и су сед них др жа ва у чи-
сто вој ном, вој но ге о граф ском, вој но то по-
граф ском и вој но ста ти стич ком по гле ду“. 
Уред бом је пред ви ђе но да се у са ста ву 
Опе ра тив ног оде ље ња на ла зе Уну тра шњи 
и Спољ ни од сек, ко ји је на ме њен за „про у-
ча ва ње зе мље и вој ске европ ских и су сед-
них др жа ва, пре све га њи хо ве ор га ни за-
ци је, по пу ња ва ња, са ста ва, број ног ста ња, 
раз ме шта ја, школ ства и устрој ства“. Иако 
тај од сек ни је „про ра дио“ то ком на ред не 
две го ди не, пр ви пут у исто ри ји мо дер не 
срп ске др жа ве пред ви ђе но је по сто ја ње 
де ла вој не ор га ни за ци је ко ји би се ба вио 
ис кљу чи во оба ве штај ном де лат но шћу. 

Већ на ред не, 1885. го ди не, Ср би ја 
не при пре мље на ула зи у рат про тив Бу-
гар ске. То ком са мог ра та вој но о ба ве штај-
на слу жба је из у зет но сла бо функ ци о ни-
са ла. Вр хов на ко ман да ни је рас по ла га ла 
по да ци ма о кре та њи ма бу гар ских тру па 
из Ис точ не Ру ме ли је, ко ман де су до но си-
ле од лу ке на осно ву не про ве ре них са зна-
ња, а из ви ђа ње по ду би ни опе ра циј ских 
пра ва ца го то во да и ни је вр ше но. Срп ска 
вој ска је у том ра ту до жи ве ла ка та стро фа-
лан по раз, што је до при не ло да се уочи по-
тре ба озбиљ ни јег при сту па ор га ни зо ва њу 
вој но о ба ве штај не де лат но сти. Са пре ла-
ском вој ске на мир но доп ску ор га ни за ци-
ју, у про ле ће 1886. го ди не, Спољ ни од сек 
ко нач но је по пу њен и зва нич но је по чео 
са ра дом. За ње го вог пр вог на чел ни ка 
име но ван је ђе не рал штаб ни пот пу ков ник 
Ра до мир Пут ник. 
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▲

Зграда Главног ђенералштаба 1904. године, која се налазила на 
Калемегдану

The Main General Staff Headquarters, Kalemegdan, 1904
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ПРВИРУКОВОДИЛАЦ
СРПСКЕ
ВОЈНООБАВЕШТАЈНЕ
СЛУЖБЕ

Радомир Путник је рођен 12. јануара
1847.годинеуКрагујевцу.Предоласканачело
Спољногодсекаобављаојебројнедужности,
одкомандираводаикоманданатабригаде
доначелникаштабадивизије,иучествовао
у ратовима против Турске и Бугарске, где
јеисказаохраброст,знањеивештинууко
мандовању.

ЗапрвогначелникаСпољногодсекаРадо
мирПутникјеименован1.марта1886.године
учинуђенералштабногпотпуковникаинатој
дужностиостаоједо30.априла1888.године.

До 1896. године обављао је бројне зна
чајне дужности – начелника Оперативног
одељења, помоћника начелника Главног ђе
нералштаба,командантаШумадијскедиви
зијскеобласти,предавачанаВојнојакадеми
јиируководиоцаприпремеђенералштабних
официра.Наконкраткогпрекидакаријереиз
политичкихразлога,1903.годиневраћенјеу
активнуслужбуиунапређенучингенерала.
Одтада до 1912. године, без прекида, био је
министарвојниилиначелникГлавногђене
ралштаба,честовршећиистовременоиобе
функције. После Кумановске битке постаје
првисрпскиофициручинувојводе.Сведо1916.
годинебиојеначелникШтабаВрховнекоманде
и,утомсмислу,идејнитворацсрпскихпобе
даубалканскимратовимаиПрвомсветском
рату.УмројеуНици1917.године,недочекавши
ослобођењеСрбије.

Схватајући значај обавештајне делат
ностизауспехнабојномпољу,војводаРадомир
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◀

Радомир Путник, 
први руководилац 
војнообавештајне 
службе

Radomir Putnik, 
the first chief of the 
military intelligence 
service

15

THEFIRSTCHIEFOFTHE
SERBIANMILITARY
INTELLIGENCESERVICE

RadomirPutnikwasbornonJanuary12,1847inKragujevac.Before
he became the Head of the External Section, he had performed various
duties, from a platoon and brigade commander to the chief of staff of
a division headquarters. He had participated in the wars against the
OttomanEmpireandBulgaria,inwhichhehaddemonstratedhiscourage,
knowledgeandcommandingskills.

Radomir Putnik was appointed as the first Head of the External
SectiononMarch1,1886intherankofageneralstafflieutenantcolonel.He
performedthedutyuntilApril30,1888.

Hedischargednumeroussignificantdutiesuntil1896.HewastheHead
of the Operations Division, the Assistant to the Chief of the Main General
Staff,theCommanderoftheŠumadijaDivisionArea,alecturerattheMilitary
Academyandthechiefofpreparationsofgeneralstaffofficers.Afterabrief
discontinuationofhiscareer,duetopoliticalreasons,hewasreturnedtothe
activeservicein1903andpromotedtotherankofGeneral.Sincethenuntil1912,
hecontinuouslyperformedboththedutyoftheMinisterofWarandtheChiefof
theMainGeneralStaff,oftenperformingthedutiessimultaneously.Afterthe
BattleofKumanovo,hebecamethefirstSerbianofficerwiththerankofField
Marshal.HewastheChiefoftheHeadquartersoftheSupremeCommanduntil
1916andthecreatorofSerbianvictoriesbothintheBalkanwarsandinWorld
WarI.Unfortunately,RadomirPutnikdidnotlivetoseetheliberationofSerbia.
HediedinNicein1917.

Perceiving the significance of intelligence for the success on the
battlefield, Field Marshal Radomir Putnik greatly contributed to the
developmentofthemilitaryintelligenceservice,notonlywhileheadingit,
butalsoafterwards,whileheperformedthehighestdutiesintheSerbian
Army.

Almost simultaneously with the institutional shaping of the Serbian 
military intelligence service, the Serbian military diplomacy was also established. 
Since by gaining its independence in 1878 Serbia obtained the right to organize its 
own diplomatic service, the first military attaché office was opened in Vienna at 
the end of the same year. The first Serbian military attaché was Major Konstantin 
Koka Milovanović.
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Путникдаојевеликидоприносразвојувојнообавештајнеслужбе,несамо
докјебионањеномчелувећикаснијетокомобављањанајвишихдужности
усрпскојвојсци.


Го то во упо ре до са ин сти ту ци о нал ним уоб ли ча ва њем срп ске вој не 

оба ве штај не слу жбе ус по ста вља се и срп ска вој на ди пло ма ти ја. Ка ко је сти-
ца њем не за ви сно сти 1878. го ди не Ср би ја до би ла пра во да ор га ни зу је соп-
стве ну ди пло мат ску слу жбу, кра јем исте го ди не у Бе чу је отво ре но и пр во 
вој но иза слан ство. Пр ви срп ски вој ни иза сла ник био је ма јор Кон стан тин 
Ко ка Ми ло ва но вић.

ПРВИСРПСКИВОЈНИИЗАСЛАНИК
КонстантинКокаМиловановићрођенје8.јула1847.годинеуБе

ограду.Завршиоје6.класуВојнеакадемије1866.иАртиљеријскоинжи
њеријскушколууБерлину1873. године.Уисторијисрпскевојнообаве
штајнеслужбеостаћезабележенода јеКонстантинМиловановић,у
чинумајора,биопрвисрпскивојниизасланик,итоуБечуод1878.до
1880.године.ДужностуБечуобављаојеиупериодуод1886.до1890.го
дине.

Поредтога,Миловановићјеобављаобројнекоманднедужности
уартиљерији,аупериодуод1893.до1897.годинебиојекомандантДу
навскедивизијскеобласти.Биојепознатикаоконструкторстрељач
когнаоружања.Извршиојебитнепреправкепушке„маузерМ1880“,због
чегајенемачкафабрикамодификованоммоделудалазваничанназив
„кокамаузер“.УмројеуБеограду1905.годинеучинуђенерала.

Убр зо по сле од ла ска ма јо ра Ми ло ва но ви ћа у Беч отва ра ју се но ва иза-
слан ства. Већ 1881. го ди не у Ца ри град је упу ћен ма јор Је врем Ве ли ми ро вић, 
а 1895. ге не рал Сте ван Пан те лић отво рио је иза слан ство у Не мач кој. Вој на 
иза слан ства су у то вре ме би ла не по сред но пот чи ње на ка би не ту ми ни стра 
вој ног. При из бо ру вој них иза сла ни ка стро го се во ди ло ра чу на да то бу ду 
офи ци ри ви со ке струч но сти и про фе си о нал ног угле да, као и лич но сти од 
по себ ног кра ље вог по ве ре ња, јер су че сто, по ред ре дов них ди пло мат ских и 
оба ве штај них ак тив но сти, оба вља ли и по себ но по вер љи ве по сло ве на осно-
ву на ло га до би је них ди рект но од вла да ра. 

Из ме не у ор га ни за ци ји вр хов ног вој ног ко ман до ва ња и вој не оба ве-
штај не слу жбе вр ше не су и у вре ме за о штра ва ња по ли тич ке си ту а ци је на 
Бал ка ну кра јем де вет на е стог ве ка. Срп ско др жав но и вој но вођ ство гле да ло 
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THEFIRSTSERBIAN
MILITARYATTACHÉ

Konstantin KokaMilovanovićwas born on
July8,1847inBelgrade.Hegraduatedfromthe6th
classattheMilitaryAcademyin1866andfinished
the Artillery and Engineering School in Berlin in
1873.ThefactthatKonstantinMilovanović,inthe
rankofMajor,wasthefirstSerbianmilitaryattaché
(inViennafrom1878to1880),willforeverremain
in the history of the Serbianmilitary intelligence
service. He performed this duty again in Vienna
from1886to1890.

Apart from that,Milovanović performed
numerous command duties in the artillery
and in the period from 1893 to 1897 he was
the Commander of the Danube Division Area.
He was also known as the designer of small
arms.Hemadesignificantmodificationstothe
MauserM1880rifle,whichiswhytheGerman
factory officially named the modified model
KokaMauser.HediedinBelgradein1905,inthe
rankofGeneral.

Soon after Major Milovanovic’s departure to  Vienna, new military attaché 
offices were opened. Major Jevrem Velimirovic was sent to Constantinople in 
1881 and General Stevan Pantelić opened the military attaché office in Germany 
in 1895. Military attaché offices were at that time directly subordinated to 
the Office of the Minister of War. The main criterion for selection of military 
attachés was high competence and professional reputation, but the advantage 
was given to the officers who enjoyed king’s particular trust, because, apart 
from regular diplomatic and intelligence activities, they would often perform 
particularly confidential tasks, based on the orders directly obtained from the 
ruler. 

Changes in the organization of the supreme military command and 
military intelligence service were also performed when the political situation 
in the Balkans started deteriorating at the end of the 19th century. The Serbian 
state and military leadership perceived Bulgaria as its natural ally in fighting 
the Ottoman Empire, but also as a potential rival on the territory of Macedonia, 

▶

Мајор Константин 
Кока Миловановић, 

први војни 
изасланик 

Major Konstantin 
Koka Milovanovic, the 

first military attaché
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је на Бу гар ску као на при род ног са ве зни ка у бор би про тив Осман ске им пе ри је, 
али и по тен ци јал ног так ма ца на про сто ру Ма ке до ни је ка да осман ске вла сти 
на пу сте тај про стор. Због то га је, по ред ин тен зи ви ра ња оба ве штај ног ра да на 
про сто ру Тур ске, до шло и до озбиљ ни јег оба ве штај ног де ло ва ња пре ма Бу-
гар ској. По ред по ве ре ни ка на са мом те ре ну, нај че шће учи те ља, тр го ва ца и 
све ште ни ка, у пра ће ње де ша ва ња на про сто ру Тур ске и Бу гар ске укљу че ни 
су и срп ски кон зу ла ти у При шти ни, Ско пљу и Со лу ну и ко ман де Ти моч ке 
и Мо рав ске ди ви зиј ске обла сти. У скла ду са ука за ном по тре бом, у Бу гар-
ској је 1898. го ди не отво ре но и вој но иза слан ство, а пр ви иза сла ник био је 
ма јор Ми лош Ва сић. Ин тен зи ван оба ве штај ни рад на про сто ри ма ове две 
зе мље до вео је до ства ра ња ви ше ела бо ра та о њи хо вим вој ним сна га ма. 

Но вим из ме на ма за ко на о вој сци и уред бе о ђе не рал штаб ној стру ци 
из 1901. го ди не Спољ ни од сек Глав ног ђе не рал шта ба до би ја но ви на зив 
– Из ве штај ни од сек. Сми ри ва ње тен зи ја на Бал ка ну, по сте пе на ди пло мат-
ска изо ла ци ја Ср би је по след њих го ди на вла да ви не Алек сан дра Обре но-
ви ћа и све ве ће за не ма ри ва ње вој ске до ве ли су до опа да ња ин тен зи те та 
ра да вој не оба ве штај не слу жбе до 1903. го ди не.

По сле Мај ског пре вра та срп ска др жа ва озбиљ ни је се по све ти ла за-
шти ти на ци о нал них ин те ре са. Ка дров ски оја чан, Из ве штај ни од сек по-
ста је „ко ор ди на тор“ свих оба ве штај них ак тив но сти, у ко је се укљу чу ју и 
ко ман де ди ви зиј ских обла сти и пу ко ва. Оба ве штај ни рад је ор га ни зо ван 
и пре ко раз ли чи тих па три от ских удру же ња. Та ко ђе, на про сто ри ма Ма ке-
до ни је и Ко со ва и Ме то хи је ство ре ни су ло кал ни на о ру жа ни од ре ди, ко ји 
су по ред ди вер зант ских деј ста ва из вр ша ва ли и оба ве штај не за дат ке. На 
ди пло мат ском пла ну, по сто је ћа мре жа вој них иза слан ста ва про ши ре на је 
1903. го ди не вој ним иза слан ством на Це ти њу. По ред ди на стич ких мо ти-
ва, отва ра ње овог иза слан ства би ло је и ре зул тат опре де ље ња срп ске вла-
де да ја ча по ли тич ке и вој не ве зе са Цр ном Го ром, као око сни цу бу ду ћег 
Бал кан ског са ве за и на ци о нал ног осло бо ђе ња и ује ди ње ња. 

На кон што је срп ска вла да у про ле ће 1909. го ди не при зна ла аустро-
у гар ску анек си ју Бо сне и Хер це го ви не, фо кус срп ске вој не оба ве штај не 
слу жбе пре ме штен је на про стор Ма ке до ни је и Ста ре Ср би је. По сто је ћа 
оба ве штај на мре жа је оја ча на, а ак ти ви ра не су и ло кал не на о ру жа не гру-
пе. При ку пља ни су ва жни вој ни по да ци, снаб де ва ни срп ски ге рил ски од-
ре ди, а ус по ста вље ни су и кон так ти и ве зе са ал бан ским пр ва ци ма, ко ји 
су, по чев од 1908. го ди не, пред во ди ли ал бан ске по бу не про тив цен трал не 
осман ске вла сти. Пре ко слу жбе су по сте пе но ус по ста вља ни са ве знич ки 
од но си са ал бан ским пле ме ни ма и она су од срп ске вла де до би ја ла по-
моћ у оруж ју и нов цу за бор бу про тив тур ских вла сти. Истим ка на ли ма 
обез бе ђе на је и за шти та срп ског ста нов ни штва у тим обла сти ма ко је је 
би ло из ло же но на си љу због су ко ба Ал ба на ца и тур ских сна га. 

▶

Група српских 
војних 

обавештајаца на 
почетку Првог 

светског рата: 
потпуковник 

Драгутин 
Димитријевић 

Апис (први слева), 
мајор Божин Симић 

(други здесна) и 
мајор Љубомир 
Вуловић (први 

здесна) 

A group of Serbian 
military intelligence 

officers at the 
beginning of the World 

War I: Lieutenant 
Colonel Dragutin 

Dimitrijevic Apis (the 
first one on the left), 

Major Bozin Simic 
(the second one on 

the right) and Major 
Ljubomir Vulovic (the 
first one on the right)
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Ра ди све о бу хват ни јег са гле да ва ња си ту а ци је на про сто ру Тур ске и оп-
сер ва ци је про сто ра на ко јем би, у слу ча ју ра та, тре ба ло да бу ду ан га жо ва не 
глав не сна ге срп ске вој ске, ор га ни зо ва ни су по себ ни оба ве штај ни цен три у 
по гра нич ним обла сти ма пре ма Тур ској и Аустро у гар ској, тзв. гра нич ни ре-
јо ни, у чи јем су са ста ву де ло ва ли над зор ни офи ци ри. Про стор гра ни це са 
Тур ском по кри ва ли су Врањ ски, Ра шки и Ја вор ски гра нич ни ре јон. Над зор-
ни офи ци ри ре дов но су из ве шта ва ли о ак тив но сти ма тур ских сна га у по гра-
нич ном под руч ју, а не рет ко су и са ми од ла зи ли на „не при ја тељ ску те ри то-
ри ју“ ра ди при ку пља ња са зна ња. Ме ђу њи ма су се по себ но ис та кли Бо жин 
Си мић, Че до мир По по вић, Ра до је Пан тић и Ми лан Ви до је вић. 

▲

Извештај војног 
изасланика из 
Беча о пријему код 
аустријског цара, 
26. фебруара 1898. 
године 
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after the Ottoman authorities departed it. This led to exerting additional efforts 
in performing intelligence activities directed towards Bulgaria, in addition to 
intensifying intelligence in the Ottoman Empire. Apart from confidants in the 
field, who were most often teachers, salesmen and priests, the Serbian consulates 
in Priština, Skopje and Thessaloniki and commands of the Timok and Morava 
division areas were also included in monitoring the events in Turkey and Bulgaria. 
In accordance with the newly-arisen need, the military attaché office was 
opened in Bulgaria in 1898 and the first military attaché was Major Miloš Vasić. 
Intensified intelligence activities in these two countries led to the production of 
several elaborate studies on their military forces. 

▲

The report of the 
military attaché 

from Vienna on the 
reception held by the 

Austrian emperor, 
February 26, 1898
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По чет ком 1910. го ди не Из ве штај ни од сек пре и ме но ван је у Оба-
ве штај ни од сек, али без зна чај ни јих про ме на ор га ни за ци је и де ло кру га 
ра да. У пе ри о ду пред по че так бал кан ских ра то ва мре жа срп ских вој них 
иза слан ста ва је оја ча на. Вој ни иза сла ник у Со фи ји је од 1911. го ди не био 
акре ди то ван и у Бу ку ре шту, док је иза сла ник у Ца ри гра ду био акре ди то ван 
и у Ати ни. Иако по сто је ћа мре жа вој них иза слан ста ва ни је за до во ља ва ла 
по тре бе Кра ље ви не Ср би је, њен по сте пе ни раст ука зи вао је на на ме ру срп-
ског др жав ног и вој ног вођ ства да у су сед ним и дру гим зна чај ним зе мља-
ма ја ча вој но ди пло мат ско при су ство, али и ка па ци те те за оба ве штај ни рад. 
Са та квом ор га ни за ци јом вој не оба ве штај не слу жбе и вој не ди пло ма ти је 
ушло се у епо ху ра то ва за осло бо ђе ње и ује ди ње ње од 1912. до 1918. го ди не.

▲

Материјал о оружаним 
снагама Румуније 
који је 1903. године 
израдио артиљеријски 
поручник Милош 
Јовановић, каснији 
шеф Обавештајног 
одсека и Обавештајног 
одељења, а потписао 
ђенералштабни мајор 
Душан Стефановић, 
тадашњи шеф 
Извештајног одсека


