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Вовед 

 

Гледано од историски аспект, може да се констатира дека власта глобално 

во практичното работење  практикувала терор, односно применувала стратегија на 

предизвикување страв.  

Во литературата можеме да забележиме дека сите деспотски општества се 

базирале на страв, слично на тоталитарните режими. За голем дел од човечкиот род 

потчинувањето на воспоставениот поредок и на силата бил единствениот вид на 

сигурност, а воедно и на слобода.  

Теророт, воведен преку насилство на војната, при услови на мир, останал да 

виси како меч врз секоја глава која ќе се крене. Во деспотските општества, кои го 

формираат поголемиот дел од историјата, тој е инструмент на поробувањето, 

гарант за потчинетост на мнозинството. 

Државниот терор, притаен или извршуван, постои низ вековите исто како и 

теророт на војната заснован врз масовен масакр, а тоа го нарушува мирот во кој 

сака секој човек да живее. 

 Затоа, тероризмот, веројатно е многу поширок историски феномен од она 

што денес ни го сугерира користењето на терминот тероризам. 

При современи услови тероризмот ќе добива светски димензии како 

општочовечко зло, а токму затоа и преставува предмет на проучување на повеќе 

науки и научни дисциплини.  

Тероризмот е актуелен во теориите на филозофијата, социологијата, 

социјалната психологија, криминолошките, криминалистичките и безбедносните 

науки.  

Од крајот на Студената војна до денес многу интелектуалци и наблудувачи 

предупредуваат на следниот предизвик со кој ќе се соочи западниот свет. Тој 
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предизвик не е дека некоја нова држава ќе ја понесе месијанската визија, туку е 

заканата дека терористите се повеќе ќе имаат пристап до разурнувачкото оружје.   

За општествените науки не е спорен фактот дека современото општество 

иако се декларира како борец против тероризмот, за жал, тоа и го создава 

тероризмот. Оваа сознание ни дава право да заклучиме дека нема јасни ставови за 

генезата и другите општествени и индивидуални околности кои помагаат да се 

развива тероризмот во облик на експанзија.  

Така, со многу примери може да се потврди дека преку погрешно 

преземените мерки за спречување на тероризмот, место да се спречува и 

елеминира, за жал тој се повеќе се стимулира.  

Карактеристичен пример може да се земе воениот конфликт во Република 

Македонија кој имаше обележја на судир со низок интензитет во кој доминира 

терористичките дејствија со променлив интензитет.  

  Актерите во воениот конфликт беа од определени екстремни и криминални 

структури  од Република Македонија, Албанија и Косово, воени групации на 

припадници на меѓународни терористички организации и други странски сили кои 

директно или индиректно, биле инволвирани во сите негови фази. За релативен 

краток временски период нивните дејствија  кулминира во терористички напади со 

голем односно висок интензитет, со што се доби лажен впечаток дека Република 

Македонија се соочува со воружен бунт на дел од нејзината територија. Тоа 

всушност беше само почеток на првата фаза на еден специфичен и просторно 

ограничен вооружен бунт, кој постепено почна да ескалира и да создава 

конфликтна енергија и определени герилско – терористички групации на 

територијата на Република Македонија.  

  Доминатни форми на тероризам пред и за време на конфликтот беа                    

етно-тероризмот, сепаратистичкиот тероризам, верскиот-религиозен тероризам.  

  За успешна борба против тероризмот неопходно е запознавање и анализа на 

неговите, постапки, методи и тактики на делување, прикривање и желба за убивање 

и страдање на недолжни луѓе. 
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I Глава 

 

1. Праисторија на тероризмот 

 

 За да ја разбереме појавата на тероризмот денес и за да можеме да ги 

изнесеме претпоставките за тероризмот во иднината пред се, треба да се сознаат 

корените на потеклото на тероризмот. 

 Една од првите појави на организиран тероризам историјата за прв пат 

забележала на Средниот Исток, во Палестина, во првиот век по Христа. Сектата на 

Зелотите е позната како една од првите групи, која ја практикувала техниката на 

терор на систематски начин и за која денес постои пишана трага.  

 Причината која ги поттикнала Евреите да се кренат против 

Рим бил пописот на населението, кој римските власти го 

спроведувале во империјата во текот на првите години на нашата ера. 

Евреите пописот го почувствувале како понижување, дотолку што тој 

јасно покажувал дека Евреите се потчинети на некаква туѓа власт. 

Токму во шестата година нештата се разгореле, или осум години по 

смртта на Ирод Великиот, настан кој одбележал решавачка 

пресвртница во историјата на Евреите, кои веќе повеќе од еден век 

(129 пр. н.е.) користеле одреден степен на независност и напредок. 

Предзнаци за буната се појавиле уште во четвртата година пред 

нашата ера, но Зелотите се организирале да се борат против 

империјалните сили во шестата година по Христа, Евреите кои уште 

во време на владеењето на Ирод сметале дека степенот на 

независност им е ограничен, немале намера да не ја искористат 

шансата за нивно вистинско осамостојување.1 

  Тероризмот започнува уште тука. Зелотската партија била свесна за 

значењето на латентното насилство кое се родило од општото понижување кое 

најинтензивно го почувствувал еврејскиот народ. 

                                                 
1 Жерар Шалијан и Арно Блин, Историја на тероризмот  од антиката до Ал каеда, Табернакул, 
Скопје, 2009, стр. 61-62 
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 Особено значајни се документите според кои техниката прифатена на 

Зелотите наликува на онаа на тероризмот, а како можен доказ е претставена 

римската власт која ги именувала како сикарии. 

 

2. Еволуција на тероризмот 

 

 Главно, тероризмот како традиционална тактика на послабите го следи 

развојот на човековата цивилизација најнапред во форма на атентати, киднапирања 

и земање на заложници. 

 Уште пред Христосовото раѓање, извршениот атентат врз 

некој тирански владетел не само што бил опростен, туку често пати 

бил величен, пофалуван и почитуван како многу значаен и 

спасоносен чин. Во овој историски контекст значајно е да се 

потенцира терористичкото лудило на атентаторите во Персија и 

Асирија кои во единаесетиот век ширеле огромен страв и терор низ 

Исламската империја. За време на Француската револуција во 

осумнаесетиот век, Робеспиер користел тероризам со цел да го 

уништи поголемиот дел од француската аристократија. Повеќе од 

40.000 луѓе, најмногу од нив јавно гилотирани го обележале овој 

крвава период од француската револуција и историја, првенствено од 

неконтролираната примена на тероризмот. Токму зборот терор 

(terreur) со значење систем, режим на страв, потекнува од периодот 

на јакобинската диктатура на Француската  буржуаска револуција 

(1789-1794 година). 

 И во периодот на Американската револуција, тероризмот не 

мирувал. Неговата жестокост првенствено била насочена против 

Британците и против нивните колонијални симпатизери. 

Користењето на организирани  терористички групи за време на  

американската граѓанска војна, било проширено и честопати 

преќутно одобрувано што овозможило одредени групи од 
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поранешните војници и бандити, од двете страни да користат 

определени тактики на терор.2 

  Кога станува збор за дваесетиот век, карактеристично за втората деценија 

е масовното селење надвор од државните и националните граници и неговата 

промоција како главна и доминантна форма на политички израз, додека пак 

карактеристично за последната деценија е потенцирањето како еден од 

најзначајните периоди на еволуцијата на тероризмот, а всушност тоа е период 

кога тероризмот ја надминува сопствената дефиниција, период кога тероризмот 

пораснува во традиционална дефиниција. 

 

3. Поим за тероризам 

 

  Тероризмот во литературата е претставен како незаконско користење на 

сила и насилство од страна на поединци или групи кои имаат директна врска со 

странските сили или пак, чии активности ги преминуваат националните граници, 

насочени против лица или објекти со цел да ги заплаши или да го 

принуди населениетo или било кој сегмент од општеството во остварување на 

своите политички или општествени цели.  

  Во денешно време, најголем број на меѓународни терористички 

организации се создадени со цел да ги бранат интересите на одредени држави. 

Терористичките организации добиваат целосно поодршка од владите на 

државите- спонзори односно за своите активности имаат охрабрување во вид на 

финансиска помош, обука и заштита од една или повеќе влади. 

  Со меѓународниот тероризам се кршат сите конвенции за заштита на 

човековите права и слободи во национални и меѓународни рамки, со што во голема 

мера се загрозува хуманата, индивидуалната безбедност на луѓето кои се повеќе 

постануваат жртви на ова современо зло. Во извршувањето на терористичките 

активности важна улога имаат и државите, кои условно можеме да ги поделиме во 

три групи: 

                                                 
2 Митко Котовчевски, Современ тероризам, Македонска цивилизација, Скопје, 2003, стр. 19-20 
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1. Држави кои не го подржуваат тероризмот, меѓутоа тој се спроведува на 

нивна територија; 

2. Држави кои не го спроведуваат тероризмот, меѓутоа го подржуваат; 

3. Држави кои го подржуваат тероризмот или од кои доаѓаат програмите и 

силите кои го спроведуваат. 

  Држави кои го спонзорираат тероризмот се: Куба, Иран, Ирак, Либија, 

Северна Кореа, Судан и Сирија. 

 ,,Имено, зборот терор (од францускиот збор terreure сеење на страв) во 

политичка смисла  подразбира акт на насилство што се презема за политички цели 

заради заплашување и беспоштедно кршење на отпорот на оној кон кого се врши.”3 

 ,,Од друга страна, тероризмот е доктрина и метод на борба за одредени цели 

по пат на систематска употреба на сила.”4 

 Тероризмот манифестира страв и најчесто се пренесува од највисоките 

општествени слоеви кон најниските, се со цел да се стекнат со моќ. 

 ,, Неговите носители се малубројни групи кои на тој начин се борат за 

политички цели.”5 

 Постојат голем број на дефиниции, но суштината е дека тероризмот 

означува принуда, страв, заплашување и доминација. 

 

4. Историски облици на тероризмот 

 

  Од појавата на тероризмот до денес, се појавиле неколку облици на 

тероризам. Првиот облик акцентот го поставува на поединецот. 

 Поединецот бил тиранин кој наплаќал такси, малтретирал луѓе и слично, а 

овој облик е познат како тираницизам или тираницид. 

 Периодот од 1825 до 1881 год. претставува облик на револуционерен 

тероризам и започнал со создавање  на народни организации, додека пак неговото 

завршување е специфично по индивидуалните акции во и по октомвриската 

револуција. 

                                                 
3 Политичка енциклопедија, Савремена администрација, Белград, 1975, стр. 1079; 
4 Мала енциклопедија, ИП Просвета, Београд, 1970, стр. 94; 
5 Лексикон на странски зборови и изрази, Просвета, Београд, 1970, стр. 402; 
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 Во Русија во 1905 година се појавил обликот на  аграрни терористи, како 

резултат на незадоволните селани кои штрајкувале и се бунтувале, а потоа се 

настојувало да се воведе новиот облик на фабрички терор проследен со одземање 

на парите и фабриките, но овој облик бил спречен од полицијата. 

   

5. Основни причини за тероризмот 

 

 За да се објасни тероризмот како масовна општествена појава, пред се 

треба да се протолкуваат причините коишто доведуваат до негово постоење. 

 Политичките причини се истакнуваат во минатите векови кога тероризмот 

не бил доволно познат и распространет. 

 ,,Пример за тоа се случувањата во Јужна Африка, каде што, по 

излегувањето од  колонијалниот принцип на владеење, беа воспоставени влади во 

чиј состав влегоа субјектите кои беа склони на корупција и криминал.”6 

 Општествените причини се најчесто поврзани со општествениот поредок 

во една држава и дирекно зависи од начинот на поставеност на општествените 

структури и односи меѓу општествените слоеви во регионот или државата. 

 Економските причини се поврзани со најниската граница на 

сиромаштијата и бедата. Во такви услови народните маси користат разновидни 

начини и средства за искажување на незадоволството, најчесто преку 

демонстрации, непослушност и други деструктивни начини. 

 Религиозните причини се поврзани со поинаквите гледишта и верувања 

при што се доаѓа до спротивставени интереси. Типичен пример е конфликтот во 

Република Македонија во 2001 година. 

 Идеолошките причини се поврзани со егзистирањето на политичките и 

другите видови на размислување и верување со екстремна спротиставеност со 

општоприфатената идеологија на живеење и работење во нацијата и државата. 

                                                 
6 Злате Димовски и Ице Илијевски, Меѓународен тероризам, Факултет за безбедност, Скопје, 2011, 
стр. 112; 



 8

 ,,Геополитичките причини се група причини кои се тесно поврзани со 

националните интереси на државата или одредени групи малцински елементи во 

одреден географски регион.”7 

 ,, Надворешните причини најчесто се поврзани со појавата и ширењето на 

одредени движења, ќелии и појава на иредента во внатрешноста на државата со 

прикриена поддршка на некој надворешен, најчесто разузнавачки сегмент или 

фактор.”8 

 Субјективните причини сугерираат дејствување на одредени групи кои 

имаат за цел да спроведат одредени акции кои не се во нивна надлежност и 

немаат право да го направат тоа. 

 Видот на причината според која се објаснува тероризмот зависи од 

околностите во кои самиот настанува. 

 Сите видови се еднакво опасни за мирот во општествата и означуваат 

деструктивно однесување. 

 

II Глава 

 

1. Компаративен преглед на кривични законодавства 

 

 Без разлика на која држава е поставен фокусот, меѓународниот тероризам 

претставува закана за целиот свет. Компаративниот преглед е потребен за да се 

воочат разликите при кривичните законодавства помеѓу: Италија, Франција, 

Велика Британија,  САД и Република Македонија. 

 

 2. Италија 

 

 Гледано од аспект на активностите коишто се превземени од 

криминалистичко- полициски аспект, надополнети со законски регулативи во 

                                                 
7 Ibid, стр. 115; 
8 Ibid, стр. 116; 



 9

рамките на Европската унија, во борбите против тероризмот најголемиот придонес 

е даден и забележан од страна на Италија. 

 Ваквите настојувања се засилија по грабнувањето на Алдо 

Моро, кога со законски указ од 21-3-1978 година настана измени и 

дополнувања на Кривичниот закон и Законот за кривична постапка. 

Меѓутоа, италијанскиот законодавец не се задржал само на тоа, 

очигледно поради не намалувањето на терористичките тензии, па и 

проценката дека и покрај се треба да се зајакнат законските мерки. 

Така, се дошло до Законот за антитероризам.9 

Со законот за антитероризам се настојувало да се постигнат неколку цели: 

1. Да се овозможи институциите, оние најдиректно изложените 

да се спротивстават на новата офанзива на тероризмот (Полицијата, 

Јавното обвинителство и сл); 

2.  Да се одбранат вредностите наведени во Уставот, кои се 

непосредно загрозени: слободата, сигурноста и правдата; 

3. Да се реализира комплетен и точен нормативен систем преку 

кој ќе се изолираат и напаѓаат појавите на тероризам и 

организираното насилство во сите негови сфери; 

4. Да се изолира феноменот тероризам и во однос на другите 

видови деликвенција.10 

 

3. Франција 

 

 Во Франција постои специјален закон против тероризмот. Францускиот 

законодавец воочил дека  борбата против тероризмот на планот на правната 

регулатива бара соодветни зафати и корекции. 

 Во новиот член 706-16 од Законот за кривична постапка се наведуваат низа 

кривични дела, кому целта му е тешко нарушување на јавниот ред преку 

заплашување или терор, можат да се сметаат за терористички акти. 

                                                 
9 Bracci, A, Che cosa cambio con la lege antiterorismo, Milan, 1979, p. 119; 
10 Ibid, стр. 93; 
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Во овој член таксативно се наброени делата кои се предвидени како терористички 

дела и дела кои се предвидени со специјалните закони. 

 Особено внимание им се предава на делата кои се предвидени во посебни 

закони, а тоа се: 

1. производство или илегално држење на смртоносни или 

запаливи направи или експлозив (член 3 од Законот од 1871 со кој 

престанува да важи Декретот од 1870 за производство на воено 

оружје) 

2. кршење на режимот за барут и експлозивни направи (чл. 31 од 

Законскиот декрет од 1939 год.) 

3. носење и транспортирање оружје од 1 до 4 категорија без 

законска причина (чл 32 од цитираниот Законски декрет) 

4. преработка, изработка, држење, складирање, набавување и 

отстапување на користење на биолошко оружје или оружје врз база 

на отрови (чл.1 до 4 од Законот бр. 72-467 од 1972 год.) 

5. активност која има за цел да предизвика судар или 

превртување на воз (чл. 16 и 17 од Законот од 1845 за железничката 

полиција.)11 

  Засилена е и кривичната структура на основањето и модификацијата на 

некои инкриминалци, а на административен план е предвидено распуштање на 

здружувања со активности поврзани со терористички дела. 

 

4. Велика Британија 

 

“Законот за Анти-тероризам, Криминал и Безбедност беше донесен во 2001 

година, два месеца по нападите од 11 Септемрви 2001 година. Парламентот на 

Велика Британија доби согласност за законот и од кралското семејство и истиот 

стапи во сила на 14 Декември 2001 година”.12 Исто така се применува и посебни 

                                                 
11 Херберт, С, Борба против тероризмот, Табернакул, Скопје, 1987, стр. 342-343 
12 legislation.gov.uk/anti-terrorism,crime and security act; 
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истражни дејствија за финансирањето на осомничени терористи и терористички 

организации. 

Во Велика Британија донесена е регулатива сите странци за 

кого постои сомневање дека се терористи да бидат  приведени на 

неодредно време и истите да се депортират во земјите од каде што 

дошле. Меѓутоа со овој закон според европската конвенција се кршат 

човековите права на “осомничените терористи”, кои претежно 

доаѓаат од сиромашни земји и кои ако се вратат во истите ќе бидат 

измачувани, тортура ќе се врши врз нив како и истите ќе бидат 

убиени. Британските власти соочени со Европската конвенција 

донесоа алтернативна мерка да се притворат странските осомничени 

лица односно “терористи  ” на неодредено време, како и да бидат 

изведени пред суд.13  

Судот во меѓувреме ќе добие информации од разузнавачките служби за тие 

лица и по тие информации ќе донесе одлука дали ќе добијат престој во 

Велика Британија или ќе бидат депортирани во нивните земји. Оваа мерка ја 

изгласа Домот на Лордовите, по која Владата почна динамично да ја 

користи се со цел да се заштити од терористичките напади на 

терористичките организации и од поединци. 

 

5. САД 

 

 Во кривичното законодаство на САД тероризмот се дефинира како: насилен 

акт или акти опасни по човечкиот живот. Со тероризмот се сака да се заплаши и 

наштети на населението, да се влијае на политичките одлуки на владата односно 

државата со насилство, киндапирање односно земање на заложници на одредени 

личности, атентати и ликвидација на политички функционери ( претседатели, 

премиери, министри, војни, полициски и други службеници ).  

 Во кривичниот закон на САД во глава 113 е опфатен 

Тероризмот како кривично дело, тука се опфатени сите дела кои се 

                                                 
13 Ibid; 
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третираат како терористички дела и истите се санкционираат според 

правото на САД. Тука спаѓаат: употребата на оружје за масовно 

уништување (хемиско, биолошко и нуклеарно оружје), финансиски 

трансакции и финансирање на тероризмот односно терористичките 

организации, бомбашки напади на јавни места, јавни објекти, јавен 

транспорт, ракетни системи за уништување односно соборување на 

воздухоплови, киндапирање и вршење на атентати на дипломатски – 

конзуларни преставништва и сл.14  

По 11 Септември 2001 година санкците односно казните за овие кривични 

дела се зголемуваат, со тоа што се воведува смртна казна и доживотен затвор за 

сторителите на кривично дело Тероризам.  

Во САД постојат институции кои делуваат превентивно и 

репресивно во борбата против тероризмот. Тие се следните: 

Министерството за внатрешни работи, федералното биро за истраги 

при министерството за правда, министерството за одбрана односно 

Пентагон, Централна агенција за разузнавање ( ЦИА ),  Агенција за 

национална безбедност и Бирото за разузнавање и развој на Стејт 

департментот. Во САД е формирана контратерористичка полиција 

која во изминатиот период се покажа како доста успешна.15 

 

6. Република Македонија 

 

Кривичното дело “Тероризам” во македонското законодаство е преименуван 

во Терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста и е ставен во 

Кривичниот закон на Република Македонија во делот Кривични дела против 

државата. Во овој дел од Кривичниот закон спаѓаат сите кривични дела кои се во 

многу тесна врска со тероризмот, тоа се: Велепредаство, Загрозување на 

територијална целина, Загрозување на независноста на Република Македонија, 

Убиство на преставници од највисоките државни органи, Грабнување на 

                                                 
14 Кривичен закон на САД, 01.03.2012; 
15 Џефри Ричелсон, Разузнавачката заедница на САД, Магор, Скопје,2009, стр.12; 
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преставници од највисоките државни органи, Вооружен бунт, Предизвикување на 

национална, расна и верска омраза, раздор и нетрпеливост и други кривични дела. 

Терористичко загрозување на уставниот поредок и 

безбедноста како кривично дело во Кривичниот закон опфатен е со 

член 313 и гласи: Тој што со намера сака да го загрози уставниот 

поредок или безбедноста на Република Македонија, ќе предизвика 

или сериозно ќе се закани со предизвикување експлозија, пожар, 

поплава или друго општоопасно дејствие или акт на насилство, 

создавајќи чуство на несигурност или страв кај граѓаните, ќе се казни 

со затвор најмалку десет години.16 

Примери за оваа кривично дело имавме во 2001 година кога 

настана вооружениот конфликт помеѓу безбедносните служби на 

Република Македонија и припадниците на ОНА, како последен 

пример за кривично дело тероризам е “петкратното убиство кај 

смилковското езеро кое се случи на 12 Април 2012 година, во која 

беа убиени четири момчиња и еден повозрасен маж”.17 

Во горенаведеното може да се констатира дека тероризмот во светот и во 

Република Македонија зема се поголем замав, со тоа што значи дека законодавецот 

треба во континутет да го следи подемот на тероризмот и да донесе рекстритивни 

санкции односно казни се со цел да се да се делува на свеста кај терористичките 

организации и поединци.  

 

III Глава 

 

1. Криминолошки карактеристики на тероризмот и организираниот 

криминал 

 

Современите меѓународни односи се карактеризираат со ескалација на 

насилството, особено тероризмот како средство на поединци, групи или држави за 

                                                 
16 Методија Каневчев, Кривичен Законик, 2-ри Август, Скопје, 2010, стр.212-213 ; 
17 http://www.mvr.gov.mk/ShowAnnouncements.aspx?ItemID=11121&mid=1733&tabId=209&tabindex 

http://www.mvr.gov.mk/ShowAnnouncements.aspx?ItemID
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остварување на одредени цели. Тероризмот се користи со примена на принуда и 

основната цел е да предизвика страв и несигурност кај населението.  

Се поголем е степенот на општествена опасност од насилството во светот, 

пријавување на нови форми на терозирам и организиран криминал, се проширува 

кругот на објектите на напад, како и кругот на субјектите кои го користат 

насилството за остварување на одредени барања и цели, кои не можеле да ги 

остварат на друг начин. Карактеристика на делување на терористичките 

организации е “колку повеќе жртви толку поголема можност за презентација на 

нивната идеологија, ставови, залагања и сл”.  

Тероризмот како криминална дејност се провлекува низ сите системи на 

човечкото живеење и до денес ниедно општествено уредување не успеало да биде 

настрана од подготвување и извршување на терористички акти. Низ историјата 

тероризмот како облик на политичка борба најчесто се појавува во вид на атентати 

или ликвидација на преставници на власта. Во последниот период добива се 

поголем замав како средство за политичка борба, така што денес не постои земја во 

светот на која не и се заканува опасност од терористички активности. 

Често тероризмот во светот се поврзува со организираниот криминал. 

Одреден број автори сметаат дека тероризмот е само еден од појавните 

облици на организираниот криминал. Други автори укажуваат дека тероризмот не е 

дел од организираниот криминал во традиционална смисла. 

Организираниот криминал е релативно нов вид на криминал и суштинското 

значење и истражување во поглед на криминологијата и воопшто на безбедносните 

науки го наоѓа во педесетите години од XXвек за да денес прерасне во општествена 

негативна појава со широк спектар на криминални активности. 

Самиот организиран криминал преставува криминал кој го сочинуваат 

многубројни активности како што се трговија со луѓе, оружје, дрога и корупцијата 

која е неприкосновен дел од вршењето на организираниот криминал. 

Исто како и кај тероризмот и кај организираниот криминал постојат голем 

број на дефиниции од различни автори. Сепак организираниот криминал е доста 

комплексен вид на криминал кој го вршат силно поврзани организации и групи кои 

имаат добра внатрешна кохезија и се занимаваат со најразлични видови на 
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криминални активности чија цел е доаѓање до профит. Како карактеристика на 

организираниот криминал е тоа што сите групи и организации од ваков тип, што 

им дава потежок облик на криминалните активности кои ги вршат. Покрај 

поврзаноста која ја имаат криминалните групи и организации помеѓу себе, тие се и 

политички поврзани со самите држави во кои дејствуваат. 

Пред да започнеме со разгледување на повразноста и разликите меѓу 

групите за организиран криминал и терористички групи, потребно е прво да се 

разгледа меѓусебната поврзаност на самите групи за организиран криминал. 

Емпириско гледано можаат да се најдат многубројни примери за взаемна соработка 

на групите за организиран криминал. Интернационалните групи за трговија со 

дрога и оружје не можат да функционираат доколку не постои нивна меѓусебна 

поврзаност, помош и соработка. Со оглед на нивната инволвираност во 

недозволени и криминални активности и високиот приход што се добива од истите, 

помеѓу припадниците на организираните групи и помеѓу самите организации 

постои степен на ограничена меѓусебна доверба. 

Откако најголемите групи за организиран криминал ќе се инволвираат во тој 

вид на криминални активности, се наметнува потреба од надворешни партнери и 

транснационална соработка неопходна за повиоките форми на организиран 

криминал каде што значајно место зазема недозволената трговија и шверц со 

опојни дроги и оружје, активност која е индиректно поврзана со подготовка и 

извршување на терористички активности и акции. 

Покрај внатрешната поврзаност меѓу припадниците на организираните 

групи постои поврзаност и со припадниците на терористичките активности. 

Поврзаноста е, пред се, во обезбедување на финансиски средства од активности на 

организиран криминал и нивно префрлување за потребите на делување на 

терористичките организации. Припадниците на терористичките организации дел од 

средствата ги обезбедуваат преку високопрофитабилни криминални активности од 

областа на организираниот криминал, пред се од областа на: недозволена трговија 
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со дрога, со човечки органи, оружје, криумчарење мигранти, перење пари, 

фалсификување на лични документи и сл18. 

 

Постои и обратна спрега, припадниците на организираните криминални 

групии да ги користат тактиките на терористичките организации и терористите. 

Фил Вилијамс и Ернесто Савона забележале дека двете најголеми ( Колумбиска и 

Италијанска ) мафии користеле терористички напади против државата и нејзините 

преставници поради следниве причини: 

• Да се опише истрагата; 

• Да се повлече запознавањето или продолжувањето на силната 

владеачка политика; 

• Да се елеминираат службениците кои ефикасно го применуваат 

законот; 

• Да се принудат судиите за примена на политиката на поблаги казни; 

• Да се создаде околина со поповолни услови за криминални 

активности.19 

Врските помеѓу припадниците на организираните криминални групи и 

припадниците на терористичките организации се изразени преку логистичка и 

финансиска подршка, означувајќи го присуството на доверба, но не и идеолошка, 

верска и слична карактеристика на делување на терористичките организации.  

Не е исклучена можноста припадниците на одредена терористичка 

организација да мигрираат во надмоќна криминална група, занесени од профитот 

што го стекнуваат за релативно кратко време, и секако, подржувани од одредени 

лица во политиката. Некои корумпирани политичари, со пари од активностите на 

организираниот криминал, стануваат надмоќни криминални актери. Проблемот на 

криминалните активности во некои случаи може да биде само индивидуален 

бизнис за некои челнови на терористичката група. Од друга страна, терористичките 

                                                 
18 Доц. д-р Марина Малиш Саздовска, Годишник на полициска академија 2007/2008, Полициска 
академија, Скопје, 2008, стр.98; 
19 Phil Williams and Ernesto Savona, Problems and Dagers Posed by Organizaed  Crime in the Varios 
Regionsmof the World, Transnational Organized Crime, No-3, Autumm, 1995, стр.25; 
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организации ги прифаќаат криминалците од ист ранг заради реализирање на 

нивните политички, идеолошки, верски, религиозни и други цели. 

 Анализата на организираниот криминал и тероризмот веќе подолго време е 

предмет на повеќе научно-истражувачки проекти. Додека некои автори 

забележуваат блиски врски, дури и обединетост, другите се поскептични, 

споменувајќи го фактот дека констатно се мисли на релативно мала група, со не 

толку детално истражување. “Авторите се држат до тоа дека скрупулозното и 

емпириско истражување треба да биде посредник на контраверзијата”.20 

Во една статија на U.S. Library of Congress се изнесуваат три основни типови на 

конекција помеѓу тероризмот и транснационалниот организиран криминал во 

Европа
21. Тие се : 

1. Алијанса за заеднички бенефит во кој терористите во договор со 

транснационалните организирани криминални групи обезбедуваат финансии 

за себе, притоа избегнувајќи ја директната инволивраност во криминалните 

активности; 

2. Директно инволвирање на терористичките групи во организираниот 

криминал; 

3. Преместување од идеолошките кон профитабилните цели како главен мотив 

за оперирање. 

Аргумент кој би можеле да го наведеме за да ја потврдиме првата теза е 

заедничката соработка помеѓу Ал Каеда и Сергеј Могилевич
22 за дејствување во 

Мароко и соработката со Виктор Бут23 во Либија. Од една страна Ал Каеда како 

терористичка организација, од друга трговците со оружје, заеднички 

остварувајќи ги своите основни цели. 

 Втората теза се потврдува со одговорната група за бомбашките напади во 

Мадрид во Март 2003 година. Станува збор за терористичка ќелија на Ал Каеда 

( Такфир Вал Хиџра ), која делувајќи во Западна Европа се приспособи и за 

вршење на остварување профит за спонзорирање на “светиот џихад”.  

                                                 
20 Laguem, W. The New Terrorism – Fanatism and the Arms of  Moss Destruction, London, 1998, стр.3; 
21 Jason Freier, Arms and the Terrorist, London, 1998, стр.8; 
22 Сергеј Могилевич е еден од сега главните трговци со оружје ( АК-47 ) во Русија;; 
23 Поранешен КГБ агент кој по распадот на СССР стана најголем трговец со оружје во светот; 
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Аргументот за третата теза се наоѓа во дејствувањето на припадниците на 

Абу Сајаф на Филипините, кои од своите националистички цели, преминаа во 

се поизразени извршители на дела заради профит, најчесто преку киднапирање 

на странски делегации, туристи и сл. 

Настаните од 11 Септември ги сменија размислувањата во оваа област во 

однос на повразноста на тероризмот со организираниот криминал. 

PhD Louise Shelley директорката на  Transnational Crime and 

Corruption Center укажува на следниве облици на поврзаност помеѓу 

двата феномени: 

1. Терористите се вклучуваат во организираните криминални 

активности за да се подржаат финансиски; 

2. Организираните криминални групи и терористите често 

оперираат во мрежна структура која помага во 

заскривувањето на терористите во транснационалните 

криминални организации; 

3. Организираните криминални групии и терористичките групи 

оперираат на територии со слаба владина контрола, немоќни 

спроведувачии на законот и при отворени границии; 

4. Двете организации ги корумпират локалните и државните 

власти за да ги оствараат своите цели; 

5. Често користат исти методи на комуникација, применувајќи 

ја модерната технологија; 

6. Ги “перат” парите користејќи ги истите методи и оператори 

за да ги преместуваат фондовите. 24 

При разгледување на поврзаноста на тероризмот со организираниот 

криминал ќе се разгледуваат аспектите на инволвираноста на терористичките 

организации во организирани криминални активности, од кои посебно ќе ги 

споменеме трговијата со оружје и експлозивни материјали. Се разбира дека ќе се 

разработи и економскиот криминал кој е посебно значаен за финансирањето на 

                                                 
24 PhD Louise I. Shelley, The nexus of Organized International Criminals and Terrorism, стр. 1; 
  



 19

терористичките активности, а посебно ќе се задржиме на перењето пари. Акцент е 

ставен и на корумптивните активности кои ги преземаат терористичките 

организазии заради обезбедување своја заштита. 

 Во однос на тоа дали постојат случаи на поврзани терористички 

организации со организирани криминални активности, голем дел од земјите 

испитанички ја негираа поврзаноста помеѓу овие две феномени. Од друга страна 

пак одредени држави предводени од САД ја потврдуваат поврзаноста и 

инволвираноста на терористичките организации со организираниот криминал. 

Овие земји ја наведувааат и причината за вклученоста на терористичките 

организации во организираниот криминал, а првенствено ја нагласуваат 

финансиската придобивка. 

Еден од елементите на поврзаноста помеѓу организираниот криминал и 

тероризмот е во делот на финансирањето на терористичките организации. 

Несомнено, првиот адут за финансиска добивка е трговијата со дрога. Земјите 

испитанички наведуваат дека постојат случаи кога терористичките организации 

оперираат во региони каде што се произведува дрога, а често пати истите се 

инволвирани и во самата трговија. Оттука произлегува уште еден заклучок за 

мотивите на соработката помеѓу терористичките организации и организираните 

криминални групи, а кои се согледуваат во финансиско помагање на 

терористичките организации и физичката заштита на организираните криминални 

групи.  

Потребата од снабдување со оружје, првенствено заради вршењето обука на 

терористите, а потоа и самозаштита или вршење терористички акти, е главната 

причина за инволвираноста на терористичките организации во нелегалната 

трговија со оружје. 

Еден доста интересен заклучок кој упатува на поврзаноста на тероризмот и 

организираниот криминал е вршењето на корумтивни активности од страна на 

терористите. Извештајот на ОН дава информации дека, станува збор за 

корумпирање на локалните и државните власти од страна на терористичките 

организации, во повеќето земји не се евидентирани случаи на оваа нелегална 

активност. Чести се случаите на корумпирање на политичките власти кога станува 
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збор за извршување на кривични дела од економска област, но не и за тероризам. 

Но, земајќи го предвид државното функционирање на одредени земји и бројноста и 

моќта на терористичките организации кои оперираат на тоа тло, во некои земји од 

Блискиот Исток и тоа не е исклучено. 

Се поставува прашањето дали организираните криминални групи преземаат 

терористички активности? Постојат малку документи кои ќе ја потврдат оваа теза. 

Кога овие групи преземаат терористички активности, тоа е обично тактика. 

Тие се инволвирани во т.н. политички тероризам за да ги дестабилизираат 

локалните и државните институции. Организираните криминални групи ќе 

користат терористички активности односно напади против државата за да ја 

спречат истрагата, за да ги оневозможат активностите на безбедносните сили или 

за да создадат состојба во која ќе се олеснат криминалните активности. 

Со развојот на технологијата, несомнено се зголеми ризикот од присуство и 

можна употреба на оружје за масовно уништување од страна на терористичките 

организации. Состојбите и анализите покажуваат дека по распадот на Советскиот 

Сојуз се зголеми трговијата со овој вид на оружје. Свеста кај јавноста и 

безбедносните служби дека и ова постанува една од можностите и избор на 

терористите ја зголеми нападот на јапонскиот култ Aum Shinrikyo со гасот Сарин 

во токиското метро и поставувањето на радиолошки распрскувачки материјал             

( цезиум – 137 ) во московскиот “Измаиловски Парк” 25.  

Организираниот криминал и тероризмот се често перцепирани како два 

ралични вида на криминал. Организираниот криминал општо кажано, главно е 

фокусиран на економски профит и воспоставување на нелегален дистрибутивен 

пазар, додека тероризмот се мисли дека, главно, е мотивиран од идеолошки цели и 

желба за политичка промена, што е и суштинска разлика помеѓу двете појави. 

                                                 
25 Sonia Ben Quagrham – Gormley, WMD – related trafficking, terrorism and organized crime in the 
Former Soviet union, Moscow, стр. 11; 
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“Во однос на врските помеѓу припадниците на некои терористички 

организации со припадници на организираниот криминал, некои автори наведуваат 

дека тероризмот е само еден појавен облик на организираниот криминалитет”.26 

Таквото сваќање не е втемелно, иако постојат одредени заеднички елементи 

тероризмот не е дел од организираниот криминал во традиционална смисла. Факт е 

дека постојат бројни разлики помеѓу терористичките и останати организирани 

криминални организации. Разликата е во: целта, методи и начини на делување.  

Може да се заклучи дека постои интеракција помеѓу терористичките 

организации и организираниот криминал, во прв ред наркотероризмот. 

Терористичките организации добиваат огромна сума на пари и нивна интеракција 

ги отвара патиштата на организираните криминални организации. Може да се каже 

дека помеѓу терористичките организации и организираните криминални 

организации постои некој вид природно сојузништво. Со оглед на тоа што 

организираните криминални организации се служаат со корупција, со цел нивно 

инфилтрирање во врвот на државата, тоа им нагодува на терористичките 

организации за деструктивно влијание на политиката. Од друга страна, 

организираните криминални организации ги користат терористичките дејствија со 

кои што се создава “вакум власт”, негирање на правната држава предизвикувајќи 

локална и регионална нестабилност.  

За поврзаноста помеѓу тероризмот и организираниот криминал се повеќе се 

зборува после откривањето на наркотероризмот во 1980 година, кога трговијата со 

дрога е, исто така, употребена за подобрување и авансирање на политичките цели 

на некои влади и терористички организации. “Терористите се среќни кога можат да 

ја искористат секоја можност за својата активност да ја наречат “политичка”, 

напишал Р.Ехренфелд,27 додека на лицата инволвирани во трговија со дрога 

секогаш се гледа како на чист криминал. Кога ќе се спојат двете, терористичките 

организации имаат бенефит од трговијата со дрога, а лицата инволвирани во 
                                                 
26 Еден од аргументите дека тероризмот може да се подведе под организиран криминал е 
Конвенцијата за транснационален организиран криминал ( Конвенцијата од Палермо ) на 
терористички казнени дела. Но тероризмот во таа Конвенција не е предвиден како посебно казнено 
дело ( тука со делувањето во одредени организирани криминални здруженија, перење пари стекнати 
со казнени дела, корупција и спречување на правото ). Одредбите на таа конвенција можат да бидат 
применети и на казнени дела со елементи на тероризам;   
27 www.undcp.org/terrosm; 
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трговија со дрога кои имаат воспоставена коалиција со терористите стануваат се 

поопасни и позастрашувачки и добиваат моќ во политичкото одлучување. 

Дејствата генерирани од организираниот криминал им овозможува на 

терористичките групи стабилен прилив на средства, со што напорите за 

елеминирање на трговијата со дрога и намалувањето на нејзината злоупотреба 

преставуваат критични стратегии во глобалната борба против тероризмот. Станува 

се потешко и потешко јасно да се разликуваат терористичките групи и единиците 

на организираниот криминал, бидејќи нивните тактики растечки се поврзуваат. 

“Три недели после терористичкиот напад на кулите близначки во САД, 

Советот за безбедност на Обединетите Нации на 28 Септември инплементира 

општа антитерористичка резолуција ( SC res. 1373 )”28 во која стојат коментари што 

алармираат блиска врска помеѓу интернационалниот тероризам и 

транснационалниот организиран криминал, пред се трговија со дрога, оружје 

нелегални движења на нуклеарни, хемиски, биолошки и други потенцијални 

смртоносни материјали29. 

Специфичноста на тероризмот како облик на организираниот криминалитет 

е тоа што тој остварува одредени врски со поедини држави и нивни органи, но не за 

изведување на терористички активности на просторите на таа земја, туку на 

тероторија на друга држава. Со што се остваруваат одредени, пред се, политички 

цели, а тероризмот добива интернационален карактер. 

“Тероризмот како облик на организиран криминалитет може да има 

економски, правни или некои други интереси, но секој тероризам е политички 

обоен, што подразбира и одредени политички интереси”.30 

 

 

 

 

 

                                                 
28 www.un.org/News/Press/docs 
29 A. Anzik, Medzunarodni terorisem – varnostni izziv in dileme, Teorija in praksa, Ljubljana,3-2002, 
стр.343; 
30 Др. Митко Бошковиќ, Организовани криминалитет, Полицијска академија, Београд, 1988, стр.56. 
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2. Карактеристики на современиот тероризам во светот 

 

 Потребата за дефинирањето на современиот тероризам произлегува од 

фактот дека е неопходно да се дефинира соодветното однесување кое не е 

прифатливо и кое се смета за противзаконско од страна на системот на 

криминалистичкото, односно кривичното право на секоја држава. 

 ,,Тероризмот во суштина претставува криминална повреда на скоро секој 

национален или меѓународен правен кодекс.”31 

 За да се дефинираат карактеристиките на современиот тероризам пред се е 

потребно да се анализира неговата структура, неговата содржина. 

 Неговите теоретски компоненти всушност и го дефинираат и го 

претставуваат во реални димензии, ја создаваат неговата реална слика за неговото 

постоење. 

 Современиот тероризам се карактеризира со неколку особини, од коишто 

највлијателни се следниве: 

- ,,таинственост 

- конспиративност 

- селективност 

- криминална поврзаност 

- ефективност 

- насоченост кон сопствено истакнување во јавноста” 32 

  Во зависност од карактеристиките, се појавуваат и целите на современиот 

тероризам. 

 Тероризмот мошне брзо го менува својот карактер, но и 

своите цели, кои се многу конкретни, јасни и веќе добиваат глобални 

димензии. Тој е,,флуиден непријател” , но со јасно поставени цели 

кои секојдневно предизвикуваат шок, ужас, бес, страв, желба за 

одмазда и крв, и нов психолошки и безбедносен амбиент во кој 

луѓето во светот почнуваат да се чувствуваат како да се во војна. 

                                                 
31 Котовчевски, Современ тероризам, стр.24 
32 Злате Димовски и Ице Илијевски, Меѓународен тероризам, стр. 116 
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Една од главните причини за брзо проширување на овој современ 

феномен како смртоносен вирус насекаде во  светот е фактот дека 

тероризмот се покажа како  ефтин, ниско ризичен метод кој мошне 

брзо донесува многу корисни резултати во борбата на разните групи 

и режими.33 

  Во литературата за тероризмот и терористичките напади, Ал-

Каида се дефинира како меѓународен сојуз на исламски 

терористички-милитарни организации и се смета дека е основан во 

1988 година од страна на Осама бин Ладен и други ветерани од 

Советско-авганистанската војна.34 

 Се смета дека Ал-Каида напаѓала цивилни и воени цели во разни земји, а 

најспецифичен напад кој оставил најголеми траги се смета нападот од 11 

Септември 2001 година на Светскиот трговски центар во САД. 

 Оваа акција предизвикала реакција и затоа владата на САД отворила воена и 

разузнавачка кампања против Ал-Каида, заедно со оние држави, групи, и 

индивидуи кои и даваат закрила или/и воена, финансиска, и стратешка поддршка, 

сокриени под името „Војна против теророт“. 

  Тероризмот на Ал-Каида се смета дека е поттикнат од политички причини 

кои предизвикуваат ставање на крај на странските влијанија во муслиманскиот свет 

и создавање на нов Исламски калифат. 

  Како создадена терористичка организација Ал-Каида е 

прогласена од:  Советот за безбедност на ОН, Генералниот секретар 

на НАТО, Комисијата на ЕУ, Владата на САД, Владата на 

Австралија, Министерството за јавна безбедност на Канада,  Русија, и  

други земји и меѓународни организации.35 

 Карактеристичните терористички техники вклучуваат 

употреба на самоубиствени напади и истовремено бомбардирање на 

различни цели. Активностите кои  се припишуваат на Ал-Каида може 

                                                 
33 Ibid, стр. 118; 
34 https://www.cia.gov/news-information/cia-the-war-on-terrorism/index.html 
35 http://www.un.org/terrorism; 

http://www.un.org/terrorism
https://www.cia.gov/news-information/cia-the-war-on-terrorism/index.html
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да вклучуваат членови, но и бројни поединци кои биле на разни 

терористички тренинзи но формално не припаѓаат на организацијата. 

После 11. Септември и почетокот на Војната против теророт, се 

мисли дека водството на Ал-Каида е географски изолирано, што 

предизвика појава на децентрализирано лидерство на регионални 

групи кои го користат името на Ал-Каида.36 

  Ал-Каида работи на таен начин и плановите е речиси невозможно 

навремено да се откријат. Главните карактеристика на оваа современа организација 

се наведени како тајност и полу-автономни ќелии поради кои големината на 

одговорноста на оваа терористичка организација за поединечни напади е тешко да 

се определат. 

Терористичките напади од 11 Септември 2001 претставувуваат 

организирани терористички напади на неколку видни цели 

во  САД  организирани од Ал-Каеда. Терористичката група се 

состоела од вкупно 19 учесници од арапските земји, од кои повеќето 

биле од Саудиска Арабија. Тие, управувајќи четири киднапирани 

патнички авиони полни со гориво, се урнале во кулите-близначки 

на Светскиот трговски центар во Њујорк и во зградата на  Пентагон 

близу  Вашингтон. Како резултат на пожарот што настанал од 

авионското гориво, дошло до структурни оштетувања на кулите во 

Њујорк, после што и двете кули се урнале, по нив и две соседни 

згради, а уште три згради биле тешко оштетени.37 

  “Терористичките напади од страна на  терористичката организација Ал-

каида во однос на оштетните побарувања од осигурителните компании достигнале 

вкупен износ од 20,7 милијарди УСД, а акциите на њујоршката берза изгубиле во 

вредност 1,2 трилиони долари”.38 

  Политичките ефекти биле што повеќето земји донеле нова легислатива за 

борба против тероризмот, а САД заедно со своите сојузници објавиле војна против 

теророт. Во оваа војна, преземени се широки воени, полициски и разузнавачки 

                                                 
36 http://www.fbi.gov/about-us/investigate/terrorism 
37 http://www.fbi.gov/about-us/investigate/terrorism 
38 http://americanhistory.about.com/od/terroris1/p/wtc_September11.htm 

http://americanhistory.about.com/od/terroris1/p/wtc_September11.htm
http://www.fbi.gov/about-us/investigate/terrorism
http://www.fbi.gov/about-us/investigate/terrorism
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мерки за апсење и уништување на познатите терористички групи ширум светот, 

како и воено освојување на земји кои го поддржувале тероризмот - како 

Авганистан и Ирак. 

   Во однос на терористите, групата се состоела од 6 организатори, меѓу кои 

биле и четирите пилоти. Сите грабнувачи биле добро образувани возрасни мажи. 

Во групата 15 биле од Саудиска Арабија, двајца од Обединети Арапски Емирати, 

еден од Египет и еден од Либан. Постојат сомневања дека во нападите требало да 

учествуваат вкупно 27 терористи, но дека некои од нив не успеале да влезат во 

САД. 

  По терористичките напади во Њу Јорк не само што САД се променил туку и 

целиот свет, сите други земји. Развиените земји почнале да обрнуваат многу 

поголемо внимание и да трошат повеќе средства на безбедноста и борбата против 

тероризмот. Во многу земји се донела нова легислатива за борба против 

тероризмот и започнала тотална трансформација во однос на потребната 

безбедност. 

 Се појавува проценката дека станува збор за напор исламскиот меч да се 

насочи кон православната цивилизација, но сепак судејќи според настаните кои се 

одвиваа(т) (посебно терористичкиот акт на муслиманските милитанти врз Њујорк и 

Вашингтон од 11. Септември 2001 год.), на глобален начин таквото пренасочување 

не успеа. Причината за тоа е едноставна  и може да се каже и автентична. Имено, 

идеолозите на исламскиот џихад (,,света војна”) се раководат од проценката дека 

западната цивилизација е нивна основна пречка во создавањето на светска 

исламска држава, а дека словенската православна заедница, од повеќе причини ја 

сметаат за веќе поразена (слаба економска моќ, разединетост и толерантност, 

распаѓањето на СССР, како најголема светска држава и можноста за дезинтеграција 

на Русија). 
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IV Глава 

 

1. Цели на современиот тероризам 

 

Целите на тероризмот се директно поврзани со крајниот ефект кој треба да 

постигне одредено дејство, односно да го реализира во практиката она кое било 

испланирано и замислено. 

Секоја терористичка организација има свои цели која ги поставува сама или 

пак им ги наметнува владата. Така, воената мисла на САД ги има поставено 

следните цели: 

1. признавање – на почетокот целта е признавање на нивната 

кауза во национални и меѓународни рамки, привлекување на 

кадар, воспоставување фондови или демонстрирање на сила. 

2. присилување – обид на принуда на поединци, групи или пак 

влади со цел поставување на бомби во квартови и банки, 

уништување на имоти и друго. 

3. заплашување – обид за спречување на поединци или групи од 

одредено дејствување при што се намалува ефикасноста на 

безбедносните сили. 

4. провокација- претставува провоцирање и изнудување жестока 

реакција на безбедносните сили при што се напаѓаат 

симболите на власта со што се изразува ранливоста во 

општеството. 

 

Целите се поделени и на краткорочни и долгорочни цели. 

 

●Краткорочни цели 

1. Добивање, светско, национално или локално признание за нивната 

цел; 

2. Предизвикување на несигурни потези од владата за јавно 

обвинување; 
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3. Компромитирање на владини,  воени или безбедносни сили; 

4. Добивање финансиски средства и опрема; 

5. Обелоденување на владината неспособност да ги штите граѓаните; 

6. Пречки или уништување на средства за комуникации; 

7. Демонстрација на сила и закана за кредибилитет; 

8. Спречување или одложување на избори; 

9. Предизвикување на штрајкови и прекин на работа; 

10. Попоречување на странски инвестиции; 

11. Ослободување на затвореници;39 

 

●Долгорочни цели 

“1. Предизвикување драматични промени во државното уредување, 

револуција, граѓанска војна или војна помеѓу народите; 

2. Уривање на постоечката инфраструктура и поддршка на 

бунтовниците; 

3. Влијание врз донесувањето на одлуки на локално, национални и 

меѓународно ниво; 

4. Добивање политичко признание за некоја етничка или национална 

група”; 40 

  Целите на тероризмот се секогаш политички обоени и можат да бидат 

различни, почнувајќи од изнудување на одредени отстапки, преку промена на дел 

од внатрешната и надворешната политика па се до јасно манифестирана желба за 

соборување на поредокот односно освојување на власта.  

  Условно политичките цели на терористичката активност можеме да ги 

групираме во непосредни и посредни. Непосредни цели се давање публицитет на 

своите дела и идеи, потоа нанесување штета на меѓународниот углед на една земја, 

предизвикување принуди, разни изненадувања, обезбедување на симпатии на 

одредени слоеви и маси, вршење притисок врз оние кои ја подржуваат 

антитерористичката активност. 

                                                 
39
Котовчевски, Современ тероризам, стр. 279; 

40 Ibid стр.279; 
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  Посредни цели можат да бидат конкретни (преземање и консолидирање на 

политичка власт во одредено општество) или неодредени ( покренување светска 

револуција во интерпретација на оние терористички групи чии цели ги 

надминуваат националните граници, а кои ги нарекуваат анархисти), а такви се 

Црвените бригади, Црвената армија, Раф, Директна акција и други.  

  Меѓународниот тероризам како историска категорија претставува екстремен 

метод на насилство со кое се организира група или здружение, организација или 

држава односно нејзин орган, кои имаат своја идеологија, цел и план, 

континуирано се обидуваат преку најкраток пат да ги остварат своите цели, и тоа 

преку напади на претставници на власта, симболи на државата, но и неселектирање 

на жртви, а примарна цел е да се предизвика застрашување. 

  Денес не постои општо прифатена дефиниција за меѓународниот тероризам, 

а нема ниту согласност за неговата појава. Се наметнува констатацијата дека 

причините и условите за појавата на меѓународниот тероризам се општо 

специфични и разновидни за одредени региони и земји, времиња и околности во 

кои се појавуваат. 

   Со тоа се покажа целокупната сложеност и разликите во интерпретирањата 

на причините за тероризам, а особено разновидни се толкувањата за причините на 

најновиот бран меѓународен тероризам. Тезата што ја лансираат Соединетите 

Американски Држави се сведува на тоа дека овој вид на насилство води директно 

потекло од Блискиот Исток и е во функција на палестинското прашање и 

исламскиот фундаментализам. 

  За реакционите сили на десницата меѓународниот тероризам е составен дел 

на разните мировни движења. Според одредени согледувања во меѓународната 

заедница причините за појава на меѓународниот тероризам се поделени на 

внатрешни и надворешни причини. Внатрешните причини се резултат на 

општествено- политичката и економската состојба во одредена земја, каде што се 

репродуцира тероризмот. Тие можат да се манифестираат: 

1. Во услови на терор од страна на државата чиј режим е најчесто диктаторски, 

на кој терор најчесто се одговара со против удар ( режимите во Латинско- 

американските земји). 
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2. Во криза на системот и неговите вредности иако се постигнува успех во 

економскиот развој ( развиените земји на запад ) при што поради низа 

околности и значајни политички, економски и општествени процеси се 

јавува тероризам. 

3. Од името на револуцијата, со цел да се воспостави тероризам како облик на 

владеење ( германскиот национален социјализам и фашизмот во Италијa ). 

  Надворешните причини за појавата на тероризмот се производ на 

политиката и техничко- технолошкиот развој. 

Како побитни фактори односно  причини,  за појавата на експанзијата на 

меѓународниот тероризам во светски рамки како внатрешни така и надворешни 

можеме да ги наброиме следниве: релативниот неуспех на руралната герила на 

Латинско- американските земји, народноослободителните движења во извесни 

случаеви, кршење на основните правила на човекот, толерантна политичка клима, 

промените во вкупната стопанска ситуација што доведе до миграциони движења и 

концентрирање на странски работници од кои некои им обезбедуваат засолништа, 

помош и поддршка на терористите, ерозија на постојаните институции на власта, 

национализмот и шовинизмот, сепаратистичките и етничките групи кои сакаат 

поголема автономија и сопствена земја, техничко-технолошкиот развој како 

процес, улогата на средствата за масовно комуницирање односно големиот 

публицитет на секоја изведена терористичка акција. 

  Без оглед на тоа дали станува збор за краткорочна или долгорочна цел, со 

примена на терористичките цели се нарушува мирот на општествата, а со тоа 

животите на луѓето стануваат небезбедни, условите макотрпни, а пак сето тоа се 

случува поради одредени интереси на високи функционери, влади и слично. 

 Тука, се согледува потребата од итно интервенирање и анализирање на 

можните индикатори за појавата на тероризмот. 

 

 

 

 

 



 31

2. Поделба на тероризмот 

 

 Примарната поделба на тероризмот е внатрешен и меѓународен тероризам. 

  Внатрешниот тероризам се манифестира со насилство мотивирано за 

остварување на определени политички цели кои ги реализираат: 

- автономни недржавни учесници во рамките на сопствената земја 

- официјални или неофицијални државни органи против своите 

граѓани. 

  Меѓународниот тероризам денес се помасовно се појавува и станува 

меѓународен проблем со негативни импликации. 

 Меѓународниот тероризам настанува на два карактеристични начини: 

  Прво, во ситуација кога во изведувањето на терористичкиот акт директно 

или индиректно, намерно или ненамерно се вовлечени односно инволвирани две 

или повеќе држави, било преку своите граѓани и добра, коишто можат да бидат 

субјекти или објекти на терористичкиот напад. 

 Второ, во ситуација кога со терористички акт се загрозуваат одредени 

добра коишто подлежат на определена меѓународна заштита. 

 Потоа тероризмот се дели на масовен и индивидуален, а во однос на тоа 

дали жртвата е однапред определена или пак не се дели на селективен и 

неселективен. 

 

Табела број 1 – Категоризација на тероризмот 

 

 

 

 ДА НЕ 

Владин (државен) ДА Меѓудржавен Државен 

Контролиран 

(управуван) НЕ 

Меѓународен Домашен 

 

Извор: Прилагодено според Котовчевски, Современ тероризам, стр.120 

Повеќе нации инволвирани во тероризам 
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 Тероризмот може да биде разгледуван и преку следните видови: 

1. држава против држава (меѓудржавен тероризам) кога една држава на 

прикриен или отворен начин применува терор над друга држава 

2. држава против недржавен субјект кога одредени структури на актуелната 

власт има за цел да се одбранат од своите политички противници и да ја 

сочуваат власта. 

3. недржавни субјекти против државата кога тероризмот е спроведен од 

недржавни организации, групи или поединци кои применуваат определени 

методи на политичка борба против својата или некоја странска држава. 

4. недржавни субјекти против други недржавни субјекти (хоризонтален 

тероризам)  кога актерите се пресметуваат меѓусебно во борбата за 

освојување на власта и за стекнување на надмоќ. 

5. националистички тероризам кога се изведува од страна на национални 

организации кои се борат за политичка независност. 

6. религиозен тероризам кој го спроведуваат одредени  верски заслепени 

групи за постигнување на радикални промени. 

7. превратнички или идеолошки тероризам кога актери се определени 

радикални групи кои се борат за воспоставување на фундаментални 

политички промени, економски и политички промени. 

8. емигрантски тероризам кој е спроведуван од претставници на определени 

екстремно незадоволни групи од статусот и состојбите со општествените 

односи во земјата. 

 

3. Феноменолошки карактеристики на тероризмот 

 

  Феноменолошките карактеристики на тероризмот ги објаснуваат 

појавните облици, структурата, структурните промени и неговата динамика.   

По нападот од 11 Септември 2001 година, кои предупреди на некои 

нови околности во феноменологијата на Тероризмот – начинот на 

напад, бројот на жртви и безобзирноста. Некои сметат дека сите тие 



 33

напади се доказ за изменетиот карактер на тероризмот кој станува 

потполно неосетлив на секаква репресија и кој опасноста по 

животите на главно недолжни луѓе, ја направи многу поголема 

отколку што некогаш била. Други пак, веруваат дека и покрај 

промената во методологијата, начинот, средствата за напад, бројот на 

жртви и сл, не може да се зборува за промена на супстанцијата 

односно карактерот на тероризмот, туку само за делумно нова 

феноменологија на тероризмот, т.е. за измислено сваќање на јавноста 

за појавата и опасностите од тероризмот во современиот свет.41 

 Терористите, во современиот свет, водејќи се од начелата на 

случаен избор и брутална спектакуларност, прибегнуваат кон 

изведување на терористички напади кои како последица ќе имаат 

уништување на објекти или средства кои ја симболизираат моќта на 

државата, и притоа ќе предизвика смрт на огромен број на луѓе. На 

тој начин, својот традиционален принцип “зад нас ужас, а пред нас 

паника”, го издигнуваат на највисоко можно ниво.42 

 
Табела број 2  - Терористички дејствија 2012 

 
Р.Бр. Дата Мртви Повредени Локација Детали 
1. 18.07.12 7 32 Бургас, 

Бугарија 
Бомбаш самоубиец 
детонира бомба во 
автобус полн со туристи 

2. 18.06.12 3 12 Адем, 
Јемен 

Бомбаш самоубиец уби 
командант на воените 
сили, во Јемен 

3. 19.05.12 1 5 Бриндиси, 
Италија 

68 годишен продавач, 
активирал три бомби во 
училишниот двор. 

4. 27.04.12 1 27 Днепротески, 
Украина 

4 експлози, експлодира во 
градот истовремено во 
различни места 

5. 11.03.12 14 / Још, 
Нигерија 

Автомобил-бомба 
експлодира пред црква во 
центарот на градот 

6. 01.013.12 0 16 Истамбул, Експлозија во близина на 
                                                 
41Lagueur, W, The new Terrorism – Fanatismand the Arms of Mass Destruction, London, 1998, стр.3-4;   
42 Мијалковски, М, Тероризам против људске безбједности, Дефектологија, Бања Лука, 2009, стр44;  
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Турција владеачката партија 
7. 01.02.12 5 20 Тумако, 

Колумбија 
Моторцикл полн со 
експлозив бил активиран 
пред полициска станица 
во Тумако 

8. 12.01.12 9 46 Кабул, 
Авганистан 

Бомбаш-самоубиец на 
моторцикл се разнесе 
пред зградата на 
парламентот 

9. 01.01.12 2 9 Котал, 
Пакистан 

Бомба експлодира пред 
куќа на еден племенски 
старешина 

Извор: List of terrorist  incidents, 2012, www.infoplease.com/ipa  

 

4. Организациска структура на терористичките организации 

 

 Организациската структура на терористичките организации, според 

разузнавачки сознанија, секогаш е во функција на целите на организацијата, 

односно го претставува најцелисходниот, механизам, кој во зависност од целите, 

се служи со селективен и неселективен напад. 

 Активноста на организациите се одвива според програмски документи, во 

кои идеологот, создавачот и организаторот на терористичките акции посочува 

цели кои треба да се постигнат со нивната активност. 

 Исто така, во степенот на вооруженоста постојат разлики меѓу 

терористичките организации, додека едни го немаат во доволна мера или 

воопшто го немаат, други го имаат во големи количини. 

 Финансирањето на терористичките организации се сведува главно на 

самофинансирање. 

 

2. Терористички организации во светот 

 

Денес, се смета дека во повеќе делови од светот постојат и 

дејствуваат над 100 терористички организации. Иако дел од нив 

дејствуваат на пропаганден план, најголемиот број се мошне активни 

и постојано се обидуваат  да го привлечат медиумското влијание. 



 35

Резултат на тоа е зголемениот број терористички акти, но и се 

позастрашувачки ефекти од тие акти.43 

  Денес во светот малубројни се земјите во кои не се манифестирал тероризам 

со меѓународен елемент.  

 Во Европа позначајни терористички организации се: “Црвената армија” од 

Германија, ИРА – Северна Ирска, ЕТА – Шпанија и други. 

  Во Латинска Америка постојат различни терористички организации кои се 

продукт на специфичните состојби на овој континент: АЛН“- Бразил, 

“Монтонеросите“- Аргентина, “ЕМ- 19“- Колумбија, “Сандеро Луминосо“- Перу 

итн. Во Северна Америка најпознат е Фронтот за ослободување на Квибек- Канада. 

  На блискиот исток: Исламските екстремисти, екстремните Палестински 

терористички организации, ционостичкиот тероризам од страна на Израел, 

проиранскиот Хезболах, тероризмот на Сиките во Индија, Алкаеда- Авганистан, 

Чеченските терористички организации итн. 

На Балканот познати се следните паравојни терористички организации:  

- Србија - паравојната организација на озогласениот Аркан позната под името 

“Араканови тигри” во период на распаѓањето на Југославија 1991 година: 

- Косово – UCK односно ОВК (ослободителна војска на Косово) 1999 година: 

-Босна и Херцоговина – Авганистанските мухаџедини кои војуваа против 

безбедносните сили во период на распаѓањето на Југославија1991 година; 

Република Македонија – ОНА (ослободителна народна армија ) воениот конфликт 

од 2001 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Злате Димовски и Ице Илијевски, Меѓународен тероризам, стр. 123 



 36

V Глава 

 

1. Политички инструменти против меѓународниот тероризам 

 

  Со цел да се воспостави превенција во меѓународниот тероризам се 

појавуваат политички инструменти. 

 Најзначајни од нив се: 

- дипломатија 

- разузнавање 

- воена сила 

 

2. Дипломатија 

 

  Заканата од Ал Каеда значително се промени од нападите на 11 

Септември, потенцијрајќи на улогата на дипломатијата да ја порази 

реконституираната и променетата организација која се појави од уништените 

кампови во Авганистан. 

 Мрежата на Ал Каеда, иако доста разрушена, останува да биде основна 

терористичка закана за американските интереси во светот. За разлика од 

хиерархиските и восокоструктуирани групи (како што се Перуанскиот сјаен пат 

или Турската работна група на Курдистан), во кои со заробување на нивните 

лидери се доведе организацијата речиси до колапс, лесно структуираната дифузна 

апаратура за централна команда на Ал Каеда се уште постои. Ал Каеда се 

карактеризира со најдобра мрежа. Централното лидерство на групата обезбедува 

фондови, ги води и ги усовршува во споредните ограноци, оперативните 

концепти се развиваат од вертикална и хоризонтална линија. 

 ,,Малите локални ограноци се доста независни и планираат и извршуваат 

терористички напади, со лесно координирање на централното лидерство.”44 

                                                 
44 Одри Курт Кронин и Џејмс М. Лудс, Напад на тероризмот, Нампрес,Скопје, 2009, стр.99 
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 Централната улога на дипломатијата во една стратегија за 

контратероризам произлегува од фактот дека меѓународниот тероризам по 

дефиниција претставува политички акт. 

 Ефективната дипломатија ќе биде исклучително важна за 

постигнување меѓународен консензус кој ќе го третира тероризмот 

како криминален акт и ќе го трансформира тој консензус во 

конкретни активности кои се на врвот на листата за приоритет на 

сите држави. Дипломатите потоа ќе мора да постават активни, но 

заеднични задачи што ќе ги поразат локалните терористички 

организации. Во таквите задачи ќе влезат и мерките за зацврстување 

на меѓународните и националните контратерористички закони; 

зголемен фонд за тренинг и опрема, експлоатација на 

интелигенцијата и други програми; потоа  апликации за принудни 

мерки како што се санкциите и ретката, но важна опција, употребата 

на воена сила.45 

 Традиционалните елементи против тероризмот се користеле и во минатото 

кој покажа добри резултати, но денес уште повеќе се зголемува појавата на 

тероризмот, превентивните мерки треба да продолжат со уште пожестока 

динамика. 

 

3. Разузнавање 

 

  Основниот проблем што тероризмот го поседува за разузнавањето е 

едноставен. Група на заговорници формираат едно сценарио, а само неколку од 

заговорниците знаат за намерите, иако е присутна можната помош од други лица. 

 Планот не се доверува никому и останува во строга тајност. Заговорниците 

внимаваат да не откријат било какви материјали кои би ги предале нивните намери. 

Тие не купуваат, не набавуваат ниту пак градат нешто што би изгледано 

сомнително. 

                                                 
45 Ibid, стр.103 
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  Живеат и се движат сосема нормално и тука се појавува тешкотијата на 

дознавањето на постоечкиот план помеѓу групата на заговорници. 

 Најситната точка на разузнавачката цел е индивидуално терористичко 

сценарио, а недостига големината и потписот на многу други цели, од програми за 

нуклеарно оружје до политичка нестабилност. 

 Контратерористичката улога што разузнувањето најчесто се очекува да ја 

изврши е да ги открие деталите на терористичките заговори, така што тие би 

можеле да бидат изнесени или пак, планираните цели можат да бидат заштитени со 

релоцирање, зголемување на безбедноста или откажување на настани. 

 Разузнавачките служби добиваат информации од секаков вид на извори. 

 ,,Најголемиот придонес којшто разузнавањето всушност го прави за 

контратероризмот е собирањето на информации за индивидуални терористи, 

терористички лидери, ќелии и групи кои се користат да се раскинат терористичките 

организации.”46 

 Постојано треба да се инвестира во разузнавачките служби бидејќи светот 

во кој разузнавањето би функционирало без пречки, би претставувало свет во кој 

повеќе би немало тероризам. Сепак, до оваа гранична точка не може да се дојде 

бидејќи не постои организација во светот која е без недостаток во своите проценки, 

особено кога станува збор за масовна појава каква што е тероризмот. 

 

4. Воена сила 

 

  Специјална војна претставува збир на организирани и координирани 

политички, економски, психолошки- пропаганди, а често и воени акции, мерки и 

постапки кои ги презема една или повеќе држави против други земји( група 

држави) народноослободителни или револуционерни движења, пред се поради 

наметнување на хегемонија, мешање во постоечките политички, економски и 

општествени односи, остварувања на одредени цели и интереси. 

  Преку специјалната војна пред се се остваруваат целите и интересите на 

големите сили во светот. Целите на големите сили пред се се одредуваат од страна 

                                                 
46 Ibid, стр. 117 
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на највисоките државни раководства, врз основа на проценките од моменталната 

меѓународна ситуација. За остварување на зацртаните цели големите сили (држави) 

ангажираат разузнавачки и други служби и институции, потоа разни здруженија и 

организации, а по потреба и вооружени сили. 

  Терористичките дејства претставуваат битен облик на специјална војна. 

Терминот тероризам покрива мноштво различни и контрадикторни толкувања. 

Денес доминираат три типа и тоа: анархистичкиот, неофашистичкиот и државниот 

тероризам. Без оглед на тоа како се декларира, секој вид на тероризам ги загрозува 

демократските процеси и објективно им оди по рака на десничарско- 

реакционерните сили. 

  Социјалната структура на терористите исто така е различна и во истата 

влегуваат личности од сите слоеви. Кога зборуваме за личноста на терористот, не 

можеме да ги прифатиме теориите според кои тие се главно ментално растроени 

личности, криминалци, садисти, односно неморални личности. Тоа би било 

апсурдно, затоа што досегашните откриени водачи, идеолози и членови на некои 

терористички организации, биле претежно млади образовани луѓе со инзворедни 

интелектуални способности, па дури и со највисок степен на универзитетска 

диплома. 

Воените операции во сегашната војна против тероризмот се насочени во широк 

спектар на потенцијално насилство, иако спектарот не е континуиран. 

Терористичкото насилство е обемно и тактичко, а поради тоа воените сили се 

соочуваат со навистина тежок предизвик. Затоа е потребно воената сила да се 

селектира и регрутира сосема претпазливо и тоа да биде од страна на експертски 

служби бидејќи станува збор за одбрана на мирот на општествата. 

 

VI Глава 

 

1. Меѓународни конвенции за тероризмот 

Со цел да се обезбедат приговори за мир и безбедност во државите, видливи се 

неколку значајни конвенции поврзани со препознавањето, сузбивањето и 

финансирањето на тероризмот. 
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- Конвенција за сузбивање на незаконска заплена на авион 

- Конвенција за физичка заштита на нуклеарен материјал 

- Меѓународна конвенција за сузбивање и финансирање на тероризмот 

 

2. Конвенција за сузбивање на незаконска заплена на авион 

 

Видливи се случаи на преземање акти кои претставуваат употреба на 

насилство или друга интервенција  која има за цел уништување или оштетување на 

авионот. 

 Ваквиот тип на недозволени однесувања често се подведува 

под формулата на недозволени акти против безбедноста на 

цивилното воздухопловство, а кај нас познато како дело на 

загрозување на  безбедноста на воздушниот сообраќај (член 303 од 

КЗ на РМ). Инкриминацијата на спомнатото дело има свој основ во 

преземената обврска на нашата земја со потпишување на 

Монтреалската конвенција за спречување на незаконски акти 

насочени против безбедноста на цивилното воздухопловство од 1971 

година.47 

 Сепак, во сегашната форма кривичното дело загрозување на безбедноста во 

воздушниот сообраќај, не ги опфаќа само оние казнени дејности предвидени со 

Монтреалската конвенција, туку и низа други дејствија со кои се доведува во 

опасност безбедноста на летот на воздухоплов, што е во согласност со обврските на 

нашата земја за регулирање на безбедноста на воздушната пловидба. 

 

3. Конвенција за физичка заштита на нуклеарен материјал 

 

  Целите на оваа конвенција се постигнување и одржување ширум светот на 

ефективна физичка заштита на нуклеарен материјал кој се употребува во 

мирновременски цели и на нуклеарни постројки кои се употребуваат во 

мировременски цели; спречување на кривичните дела кои се однесуваат на таков 

                                                 
47 Злате Димовски и Ице Илијевски, Меѓународен тероризам, стр.82 
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материјал и постројки ширум светот; како и олеснување на соработката помеѓу 

земјите членки во таа насока. 

  Оваа конвенција се применува на нуклеарен материјал кој се употребува, 

складира и транспортира за мирновременски цели, како и на нуклеарни постројки 

кои се употребуваат за мирновременски цели. 

  Одговорноста за воспоставување, спроведување и одржување на режимот на 

физичка заштита во земјата членка е целосно на таа земја. 

  Независно од обврските изречно превземени од земјите членки врз основа 

на оваа конвенција,  ништо во оваа конвенција нема да се толкува на начин кој 

влијае на суверените права на земјата. 

  Ништо во оваа конвенција нема да влијае на другите права, обврски и 

одговорности на земјите членки според меѓународното право, особено на целите и 

принципите на Повелбата на Обединетите Нации и меѓународното хуманитарно 

право. 

  Ништо во оваа конвенција не се толкува како законско овластување за 

употреба или закана за употреба на сила на нуклеарен материјал или нуклеарни 

постројки кои се употребуваат за мирновременски цели. 

   Оваа конвенција не се однесува на нуклеарен материјал кој се употребува 

или се задржува во воени цели или на нуклеарна постројка која содржи таков 

материјал. 

   Во конвенцијата е наведено дека секоја земја членка ќе 

воспостави, примени и одржува соодветен  режим на физичка 

заштита применлив на нуклеарен материјал и нуклеарни постројки 

кои се во нејзина надлежност, со цел: 

 

а) заштита од кражба и друго незаконско одземање на нуклеарен 

материјал при употреба, складирање и транспорт; 

б) обезбедување примена на итни и севкупни мерки за лоцирање  , каде 

е соодветно, враќање на изгубен или украден нуклеарен материјал;  

в) заштита на нуклеарен материјал и нуклеарни постројки од саботажа; 

и 
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г) намалување или минимизирање на радиолошките последици од 

саботажа.48 

 

Исто така е наведено дека секоја земја членка: 

 

а) ќе воспостави и одржува законодавна и регулаторна рамка за 

регулирање на физичката заштита; 

б) ќе воспостави или определи надлежен државен орган или државни 

органи одговорни за спроведување на законодавната и регулаторната 

рамка; и 

в) ќе превземе други соодветни мерки неопходни за физичка заштита на 

нуклеарен материјал и нуклеарни постројки.49 

 

4. Меѓународна конвенција за сузбивање на финансирање на тероризмот 

 

  Во рамките на значењето на оваа Конвенција ако едно лице извршува дело 

со било какви средства,  директно или индиректно,  незаконски и свесно, 

обезбедува или собира средства со намера тие да бидат употребени или со знаење 

дека тие ќе бидат искористени, целосно или делумно, со намера да се изведе:  

  a)  Дејствието што претставува кривично дело е дефиниран во еден од 

меѓународните договори наведени во Анексот; или 

  b)  Секое друго дејствие со намера да се предизвика смрт или тешка телесна 

повреда на цивилно лице или на било кое друго лице кое не учествува активно во 

непријателствата во оружен конфликт,  кога целта на ваквото дејствување,  според 

природата или контекстот е да се заплаши населението или да се принуди некоја 

влада или меѓународна организација да стори или да се откаже од сторување на 

некое дејство. 

  Секоја земја членка, во согласност со нејзините домашни правни принципи,  

презема неопходни мерки за да овозможи едно правно лице,  што се наоѓа на 

                                                 
48 http://treaties.un.org/Pages/DB.aspx?path=DB/studies/page2_en.xml; 
49 http://treaties.un.org/Pages/DB.aspx?path=DB/studies/page2_en.xml; 

http://treaties.un.org/Pages/DB.aspx?path
http://treaties.un.org/Pages/DB.aspx?path
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нејзината територија или што е организирано според нејзините закони,  да биде 

повикано на одговорност кога лицето одговорно за управување или контрола на тоа 

правно лице во тоа својство извршило противзаконско дело.   

Ваквата одговорност може да биде кривична, граѓанска или управна. 

  Секоја земја членка ќе преземе такви мерки што може да 

бидат потребни, вклучувајќи, кога е соодветно,  домашното 

законодавство за да обезбеди дека криминалните активности во 

рамките на обемот на оваа Конвенција под никакви околности да не 

може да се оправдаат поради нивната политичка,  филозофска 

идеолошка,  расна,  етничка,  религиозна или друга слична природа.50 

  Целта на конвенцијата е преку одземање на изворите на финансирање да се 

елиминира тероризмот. 

 

 

VII Глава 

 

1. Борба против тероризмот во светот 

 

  Експанзијата на насилство од сите видови, во поново време 

предизвикува аларм за опасност дури и од нуклеарен тероризам. 

Бранот на злото - Меѓународниот тероризам започна во 1968 година, 

односно по низата значајни настани што беа карактеристични за тој 

период ( поразот на Арапите во војната со Израел), создавањето на 

селските герила во Латинска Америка. Кога во затворската ќелија во 

1977година, лидерите на “Фракцијата црвена армија” Урлике 

Мајнхов и Андреас Бадер извршија самоубиство, четири години 

подоцна “Црвените бригади” беа практично уништени. За 

западноевропските земји настапи затишје и уверување дека 

тероризмот конечно е задушен или во најмала мерка обезглавен. 

                                                 
50 Меѓународна конвенција за спречување на финансирање на тероризмот (www.usppft.gov.mk) 



 44

  Меѓутоа се покажа дека и покрај сите удари што му се 

задаваат, тероризмот опстојува и се повеќе јакне. Сведоци сме на 

повторно насилство и провокации. Повторна реафирмација за овој 

феномен почна спроти католичките празници во 1984 година кога 

Италијанските неофашисти предизвикаа експлозија на воз во тунел 

при што загинаа 17 лица, а повеќе од сто беа ранети. Во 1985 година 

во Атина летна во воздух ноќен клуб во кој беа ранети 79 лица од кои 

39 американски војници стационирани во најблиската воена база. Во 

едно Париско предградие беше убиен еден висок воен Француски 

функционер во Министерството за одбрана, а одговорноста за ова 

убиство ја презеде организацијата “Директна акција”.51 

  На 11 септември 2001 година беше урнат главниот центар во Њујорк во кој 

загинаа околу 3100 цивили. За овој напад одговорноста ја презеде Бин Ладен. 

Основно обележје на тероризмот е неговата континуираност односно 

непрекинатост.  

Тероризмот претставува метод на политичка борба заради заедничко 

управување на власта, но истовремено и метод за борба против моменталната 

власт, што значи дека тероризмот како средство на политичка борба подеднакво го 

користат и оние што се на власт, но и потчинетите. На овој начин, меѓународниот 

тероризам претставува средство за остварување на блоковската политика, при што 

не престануваат обвиненијата меѓу големите сили. 

  Објекти на нападот, односно жртви на терористите можат да бидат разни 

политички личности, функционери, судии и јавни обвинители, високи воени и 

дипломатски претставници, банки, полициски станици, претставништа, складишта 

и други јавни објекти. Кога се избираат жртвите, односно објектите се врши 

таканаречен селективен терор. Овие напади терористите ги вршат со атентати, 

грабнувања или земање на заложници, киднапирање на авиони, уривања со 

експлозии, подметнување пожари и други диверзии. 

    

                                                 
51 http://www.slideshare.net/neebitno/65-terorizam-i-antiterorizam 

http://www.slideshare.net/neebitno/65-terorizam-i-antiterorizam
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Во најново време со појавата и примената на најсовремените борбени 

средства последиците од постоењето на овој вид на тероризам се несразмерно 

поголеми во споредба од порано. Стравувањето од меѓународниот тероризам денес 

е унапредено до таа мерка што се очекува и примена и на нуклеарните борбени 

средства со помал интензитет само за да се остварат поставените цели, не 

обрнувајќи внимание на поголемиот број човечки жртви и материјални штети. 

  Покрај постоењето на несогласување околу дефинирањето на тероризамот, 

меѓународната заедница сепак успева да усогласи некои категории на насилство да 

се сметаат за меѓународен тероризам ( Хашката, Монтреалската, Њујоршката 

конвенција), како и другите политичко правни инструменти изготвени во ООН        

( декларации ), дирекно или индирекно зборуваат за тероризмот како глобален 

проблем и негово елиминирање односно сузбивање. 

  Соочени со предизвиците и ескалацијата на меѓународниот тероризам 

државите настојуваат да го спречат и начелно сите се согласуваат за неопходноста 

за безкомпромисна борба против меѓународниот тероризмот.  

  Меѓутоа идеолошката и блоковската конфронтација оневозможуваат да се 

спроведат таквите декларативни заложби пред се и поради тоа што одредени земји 

преку тероризмот остваруваат сопствени цели. 

  Но, сепак постојат познати антитерористички единици во 

светот кои успешно изведуваат операции против тероризмот како на 

пример западно германската антитерористичка “ ГСГ-9”; “САС”; и “ 

СБС” во Велика Британија; единиците на “НОСК”-Италија; 

египетската антитерористичка единица” САИКА”; “ Зелените 

баретки” и” Ренџерите” како и “ДЕЛТА” одредите во САД; Руските 

специјални антитерористички единици “СПЕНЦАЗ”. Поранешниот 

шеф на Американската дипломатија Џорџ Шулц создаде доктрина за 

борба против тероризмот според која секоја терористичка акција 

мора да биде одмаздена.52 

 Значајни акции против тероризмот во светот се контра-тероризмот и анти-

тероризмот. 

                                                 
52 http://www.slideshare.net/neebitno/65-terorizam-i-antiterorizam; 

http://www.slideshare.net/neebitno/65-terorizam-i-antiterorizam
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2. Контра- тероризам  

 

   Контратероризмот , според дефиницијата дадена од страна на 

одделот за контратероризам на Федералното истражно биро на САД, 

претставува здружени технички и оперативни активности составени од 

отворено, офанзивно и директно дејствување против сите видови 

терористички дејствија, организации и последици кои настануваат од 

нивното дејствување53. 

  Во однос на оваа дефиниција треба да се напомене дека таа престставува 

целосен приказ за тоа како треба да биде сфатен контратероризмот, а во 

стратегиските прегледи на голем број на земји кои се занимаваат со оваа 

проблематика, контратероризмот е дефиниран како офанзивно дејствување против 

терористичките организации и нивните активности. 

 Контратероризмот опфаќа голем дел потструктивни сегменти кои се 

меѓусебно поврзани во корелација, како според својата примена и намена, така и 

според силите и средствата кои се користат при извршувањето. 

  Тоа значи дека целите, карактеристиките и реализацијата на 

контратерористичката борба како целина се зависни меѓу себе и поради тоа мора да 

бидат презентирани во соодветни ограничувања со цел да се добие посакуваната 

претстава за контратероризмот. 

 Покрај дејствувањето на разузнавачко-безбедносните структури, 

контратероризмот како збир на дејства и активности се во надлежност, главно на 

воените и делови од полициските сили и единици во одредена држава.  

 Бидејќи контратероризмот има офанзивен карактер, потребно е секоја 

држава, а во одредени држави како САД, Велика Британија, Германија, Израел, 

Франција и Руската федерација да има формирани, професионални и 

                                                 
53 Злате Димовски и Ице Илијевски, Меѓународен тероризам, стр. 235 
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специјализирани, добро опремени и мотивирани сили, наменети за директна борба 

и справување со тероризмот и последиците од него. 

  Од аспект на контратероризмот како поважни единици може да се издвојат 

следните: 

1. високо професионални, обучени сили за дејство со терористички 

организации и нивни активности 

2. опремени со најсовремена опрема за брзо и ефикасно дејствување со 

посебно внимание на спречување на колатерални штети 

3. способни за брзо распоредување и мобилност 

4. поддршка во смисол на логистички план и обезбедување на отстапување од 

конвенционални сили 

5. висок приоритет и овластувања во состав на утврдени норми за работа 

6. одржување на највисок степен на борбена готовност 

7. постојано дополнување на персоналот со свежи и млади сили 

8. висок степен на тајност и заштита на песоналот и неговата околина 

9. целосна поддршка на разузнавачки и информациски план од други 

безбедносно-разузнавачки институции 

10. конкретно дефинирање на условите и задачите на кои можат да се 

ангажираат со цел да се спречи погрешно и несоодветно ангажирање 

 

3. Анти-тероризам 

 

  Антитероризмот претставува проширување на контратерористички метод, 

кој произлезе од потребата за дејствување и со дефанзивна тактика од страна на 

сите органи и субјекти кои се занимаваат со оваа проблематика. 

 Целите коишто е потребно да се опфатат со антитероризмот се следните: 

- Собирање податоци што претставува активност која е основна задача 

на сите разузнавачки организации, кои со соодветна примена на 

разузнавачкиот циклус и обработка на податоците, изработуваат 

разузнавачки производи. 
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- Финансиски дејства што претставува активност на директно 

спречување, блокирање или поништување на финансии 

- Противкриминални активности со кои државата треба да дејствува 

против криминалот и тактичко и стратегиско управување со 

нуклеарното оружје 

- Меѓудржавна соработка која има за цел да се постигне поголема 

активност во борбата против тероризмот. 

 

4. Тероризмот денес и утре 

 

   Современиот тероризам во актуелната меѓународна сцена се отсликува во 

неколку трендови кои помеѓу себе се разликуваат, но во исто време и длабоко се 

испреплетуваат, најчесто со непредвидлив- неизвесен исход. Реставрацијата на 

тероризмот од верски императив и тероризмот којшто има поддршка од некои 

држави од почетокот на осумдесетите години на минатиот век , предизвика 

длабоки промени во природата, побудите  во неговите способности. 

  Подоцнежната појава на професионалната субкултура на терористичкото 

оружје за изнајмување, збогатено и зајакнато со нараснувањето на терористи 

поединци – со мала или без никаква поврзаност со постоечките терористичките 

групи ја отворија новата терористичка страница на деведесетите години на 

минатиот век. Исто така, неизбежно и мошне значајно во овој контекст е да и 

посветиме поголемо внимание на долго игнорираната врска на нуклеарната 

рамнотежа т.н рамнотежа на стравот, најактуелна во почетниот период на 

Студената војна, помеѓу теророт и модерниот тероризам.  

Во поново време почнаа да се остваруваат одредени прогнози за конечно 

спојување на овие два елементи што доведе до тоа терористите да почнат да крадат 

или прават сопствено нуклеарно, хемиско и биолошко оружје и компјутерски 

вируси и на тој начин истовремено да држат милиони луѓе како заложници. За таа 

цел, треба да го разгледаме можниот парадокс – дали нуклеарниот пат односно 

позиција, на држави донесе гаранција за мир или војна базирана врз стравот од 

масовни нуклеарни одмазди од конвенционалниот меѓународен тероризам. 
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  Заклучок 

  

 Тероризмот постои уште од многу одамна, уште од праисторијата, а до ден 

денес е развиен во еден современ облик. 

 Со цел да се сознае тероризмот како масовен уништувач на општествата 

направени се компаративни прегледи на кривичните законодавства помеѓу Италија,  

Франција, Велика Британија, САД и Република Македонија но она што е 

карактеристично за сите нив е тоа што сите овие земји ја имаат воочено опасноста 

на тероризмот и изнаоѓаат најразновидни начини за да го елиминираат или во 

најмала мера, да го спречат неговото дејство. 

Континуираните промени во националната законска регулатива во 

Република Македонија се во прилог на адаптирање на законодаството според 

меѓународните договори и успешност во справувањето со современите форми на 

тероризам, што во последниот период добиваат се повеќе на интензитет. 

Нормативната поставеност на законските акти на Република Македонија 

јасно говори за намерата да се овозможи и осигури учество на Република 

Македонија во меѓународната соработка во борбата против тероризмот, а со тоа и 

прилагодување на македонското законодаство кон предизвиците на современите 

форми на тероризам во Република Македонија и исполнување на еден од 

предусловите за влез на Република Македонија во Европското семејство. 

Во согласност со меѓународната- правна регулатива за сузбивање на 

тероризмот, кривичното законодаство на Република Македонија ги санкционира 

тероризмот и дејствијата поврзани со тероризмот како кривични дела. Посебно 

значајно место во Кривичниот Законик во глава: Кривични дела против државата 

зема, кривичното дело Тероризам односно Терористичко загрозување на уставниот 

поредок и безбедноста – чл.313. 

Извршувањето на кривичното дело тероризам е со цел предизвикување 

страв и неспојкоство кај граѓаните за сопствениот живот, интегритет, имотот 

воопшто за својата судбина. Намерата е да се загрози Уставниот поредок и 

безбедноста во Република Македонија. 
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Постои поврзаност во одредени сегменти помеѓу групите за организиран 

криминал и терористичките организации. Сличноста помеѓу оние кои извршуваат 

криминалитет и оние кои превземаат терористички акти е заедничкиот непријател 

т.е. државата во целост и нејзините институции за спречување на тој вид на 

криминалитет. И припадниците на организираните криминални групи  и 

терористичките организации делуваат во тајност, во подземјето, користат иста 

инфраструктура, поврзување со припадници на организираните криминални и 

терористички групи од соседството и пошироко, давајќи и на целокупната 

активност интернационален карактер. Транснационалниот организиран  криминал 

може да го употреби апаратот на моќта на политичкиот криминалитет за да ги 

овозможи нивните профитабилни активности. На терористите пак, им треба темел 

за да ги истуркаат нивните сопствени агенди. Сепак, можеме да кажеме дека 

помеѓу делувањето на организирани криминални и терористички групи постојат 

суштествени разлики. Пред се, тие се разликуваат според целта и методите и 

начините на делување за остварување на поставените цели.  

Целта на делување на терористичките организации е постигнување на 

политичка, идеолошка, верска, национална и сл, додека кај организираните 

криминални групи целта е профитот. Поаѓајки од различноста на целите, следуваат 

и различни методи и патишта за нивно остварување.  

 

Генералните причини за појавување на Тероризмот се : 

- објективни и субјективни причини 

- политички причини 

- општествени причини 

- економски причини 

- религиозни причини 

- идеолошки причини 

- геополитички причини 

- надворешни причини 
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Неговите карактеристики се: 

- таинственост 

- конспиративност 

- селективност 

- криминална поврзаност 

- ефективност 

- насоченост кон сопствено истакнување во јавноста 

Почитувањето на меѓунардно-правната легислатива во справување со 

териризмот и прилагодување на националните законодаства кон истото ќе 

преставува, се разбира солидна база за успешното спротиставување на тероризмот 

од пошироки размери. Од друга страна, тоа преставува неопходен услов за 

формирање на кодекс на норми од страна на меѓународната заедница за успешно 

справување со тероризмот, терористичките организации, државите кои го 

спонзорираат тероризмот и сузбивање на компаниите кои тргуваат со нив. 

Единствено на таков начин ќе се создадат услови за воспоставување на 

легислатива со која решително ќе се застане на патот на ова зло и ќе се дејствува 

превентивно. Успешното спротиставување на современите форми на тероризмот е 

детерминирано од јасно и прецизно дефинирање на инкриминираната појава, 

односно нејзина апликација во меѓународното и националното кривично 

законодаство.  

По сознавањето на причините, карактеристиките и видовите на тероризмот 

се обрнува внимание на инструментите за негово сузбивање кои се најчесто: 

дипломатија, разузнавање и воена сила. 

  Во однос на превенцијата значајни се и следните конвенции: Конвенција за 

сузбивање на незаконска заплена на авион , Конвенција за физичка заштита на 

нуклеарен материјал, Европска конвенција за сузбивање на тероризам, 

Меѓународна конвенција за сузбивање на тероризмот и Меѓународна конвенција за 

сузбивање и финансирање на тероризмот. 

Да напоменеме дека покрај овие Конвенции Република Македонија е 

потписничка и на следните конвенции: Конвенција за превенција и казнување на 

злосторства против лица под меѓународна заштита, вклучително и дипломатски 
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агентии, Меѓународна конвенција против земање заложници, Европска конвенција 

за екстрадиција, Европска конвенција за взаемна судска помош за казниви дела и 

сл. 

 Најзначаните елементи пак на борбата против тероризмот се 

контратероризмот и антитероризмот. 

Контратероризмот опфаќа голем дел потструктивни сегменти кои се 

меѓусебно поврзани во корелација, како според својата примена и намена, така и 

според силите и средствата кои се користат при извршувањето. Контратероризмот 

подразбира примена на нападни-офанзивни мерки превземени со цел да го 

попречат и да одговорат на сите терористички закани. Основна цел на голем број 

на национални програми за борба против тероризмот преставува неутрализација на 

терористичките групи, односно онеспособување на изворите на потенцијални 

извори.  

  Антитероризмот претставува проширување на контратерористичкииот 

метод, кој произлезе од потребата за дејствување и со дефанзивна тактика од 

страна на сите предвидени органи и субјекти кои се занимаваат со оваа 

проблематика. Со Антитероризмот се превземат одбранбени мерки  со цел да се 

постигнат редуцирање на ранливоста на поединците и имотот на терористичките 

акти и дејствија. 

 За успешна реализација на борбата против тероризмот неопходно е 

континуирани и целосни синхронизирани напори на националните разузнавачки и 

контра-разузнавачки служби, но и целосна соработка на владите на современите 

држави во меѓународната заедница. 
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