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Антитероризам и контратероризам, методи и средства на делување- случај Европа 

 

 

АПСТРАКТ 

 

 

 Тероризмот во денешно време стана голем меѓународен проблем и како таков постојано 

се шири во различни облици на делување, кои што за жал претставуваат огромна опасност по 

интегритетот и суверенитетот на една држава, како и по демократијата, слободата и човековите 

права. Во последните децении доаѓа до голем пораст на терористички напади, поради што се 

поставува прашањето колку една држава во светот е спремна и има на располагање средства за 

успешна проактивна и реактивна одбрана. Поради тоа, целта на овој магистерски труд 

претставува преку феноменолошките карактеристики на тероризмот, да се проучат појавните 

облици и форми на оваа негативна појава, со цел да се биде чекор напред во сузбивање и 

целосно оневозможување на понатамошно делување. Трудот ќе биде поставен низ следните 

тези: Прво, како што беше споменато погоре, тероризмот претставува огромна закана по 

безбедноста на една држава низ целиот свет, каде што сторителите се повеќе ги усовршуваат 

методите на делување и развиваат нови со што е невозможно да им се влезе во трага. Второ, 

со подобрување на методите и средствата на антитероризмот и контратероризмот, да се дојде 

до намалување на делувањето на организираниот криминал преку тоа и изворите на 

финансирање на тероризмот, како би се намалиле терористичките напади и можностите од 

случување на такви напади, што би придонесло кон подобар живот и сигурност на граѓаните 

ширум светот. Трето, да се анализираат досегашните мерки на безбеднот и меѓународна 

соработка во борба против тероризмот, и да се најдат слабите точки, поради што доколку не се 

подобрат мерките на антитероризам и контратероризам во иднина, би имале голем проблем во 

справување и сузбивање на тероризмот. 

 

 

Клучни зборови: тероризам, организиран криминал, финансирање на тероризам, 

антитероризам, контратероризам, мерки на безбедност, сузбивање на тероризмот. 
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ABSTRACT 

 

 

 Terrorism has now become a major international problem and as such it is constantly spreading 

in various forms of action, which unfortunately pose a huge danger to the integrity and sovereignty 

of a state, as well as democracy, freedom and human rights. There has been a sharp increase in terrorist 

attacks in recent decades, prompting the question of how much a country in the world is ready and 

has the resources available for successful proactive and reactive defense. Therefore, the purpose of 

this master's thesis is through the phenomenological characteristics of terrorism, to study the 

emerging forms and forms of this negative phenomenon, in order to be a step forward in suppression 

and completely disabling further action. The paper will be based on the following theses: Firstly, as 

mentioned above, terrorism constitutes a huge threat to the security of a country around the world, 

where perpetrators are increasingly refining methods of action and developing new ones that are 

impossible to access in a trail. Secondly, by improving the methods and means of antiterrorism and 

counterterrorism, reduce organized crime and thereby the sources of financing of terrorism, in order 

to reduce the terrorist attacks and the opportunities for the occurrence of such attacks, which would 

contribute to better life and security of citizens around the world. Thirdly, analyze past security 

measures and international cooperation in the fight against terrorism, and find weak points, so that if 

antiterrorism and counterterrorism measures are not improved in the future, they would have a major 

problem in dealing with and combating terrorism. 

 

 

Key words: terrorism, organized crime, terrorism financing, antiterrorism, counterterrorism, security 

measures, the suppression of terrorism. 
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ВОВЕД 

 

 Денешниот свет во кој што живееме преку процесот на глобализација, го подобрува 

начинот на живеење на луѓето во него, има бројни поволности и напредокот на технологијата 

се карактеризира со многу одлики кои што од една страна се добри, го олеснуваат начинот на 

комуникација и му помагаат на човекот побрзо и подобро да се снајде во заедницата, меѓутоа 

од друга страна, цел овој процес на глобализација и напредок на техниката има и свои 

негативни страни. Сведоци сме на бројни ,,борбиˮ кои модерното општество ги наложува како 

што се јазот помеѓу развиените и неразвиените земји, богатството и сиромаштијата, зависта и 

желбата за стекнување на голема имотна сопственост преку ,,фотељатаˮ на одредена функција 

во државата.   

 

 Гледано од безбедносен аспект, сето ова им погодува на криминалните групи да се 

организираат и да воведуваат нови форми на делување непознати за безбедносните системи, 

што секогаш би биле чекор напред пред нив. Колку што развојот на техниката го олеснува 

животот, толку и го уништува светот. Понатака, голема закана претставува организираниот 

криминал и корупција, како што кажавме погоре, развојот на техниката и процесот на 

глобализација му погодуваат на овој криминалитет, преку олеснатата комуникација и 

извршување низ целиот свет, тука може да се спомне и сајбер- тероризмот, и компјутерскиот 

криминал, каде што сторителот може да се наоѓа во една држава, кривичното дело да биде 

извршено во втора држава, а жртвата да биде во трета држава. 

 

  Во последните години сведоци сме на разни терористички напади предводени од 

терористички организации кои се во огромен пораст како глобална појава, која што го засега 

целиот свет. Целта е различна, сеење страв, земање заложници и барање од одредена власт да 

изврши конкретна наредба, во замена за заложниците, пренесување порака и други разни 

мотиви. Последиците на овој вид на закана се катастрофални, посебно во последните децении, 

бидејќи тероризмот зазема се поголем замав низ целиот свет, а со тоа доаѓа до зголемен број 

на цивилни жртви како и се доведуваат во прашање територијалниот интергритет и 

суверенитет на државите ширум светот, тука посебно ќе биде обрнато внимание на 

случувањата во државите на Европската унија, со што тие се принудени да дадат одговор на 

оваа закана со користење на антитерористички и контратерористички методи и средства. 

 

 



 

2 

 

  Европа моментално се соочува со нова форма на меѓународен тероризам. Јасната 

намера, стратегијата на Исламската држава да изнесе посебни форми на напад на меѓународна 

сцена со посебен фокус на Европа, како и растечката бројка на терористи, ја доведува Европа 

и нејзините држави членки пред нов предизвик. Државите во Европа се справуваат против овој 

вид на закана, преку позитивните закони во своето законодавство, меѓународна соработка, 

формираат институции за борбра против тероризмот како проактивно и реактивно делување и 

негово сузбивање.  Сметам дека тероризмот претставува моментално најголема закана за 

светот, затоа што во последно време се повеќе земји на Европа се погодени од терористички 

акт и никогаш не се знае која земја ќе биде погодена следна и колкав број на жртви ќе има. 

 

 Но, како што се усовршуваат криминалните групи, така и безбедносните системи, ги 

пратат овие техники и го следат секој чекор на криминалните групи, преку своите начини на 

дознавање и разузнавање, како би биле секогаш во паралела со нив и би делувале проактивно. 

Понатака, во овој труд ќе бидат елаборирани антитерористичките и контратерористичките 

методи и средства на делување на државите во Европа, кои што се најзначајни во успешната 

борба против тероризмот и неговото сузбивање. Сите позитивни закони и законски акти кои 

што се донесени од страна на државите и меѓународната соработка како предуслов за 

успрешната борба против овој вид на закана од глобални размери. 
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1.1. Формулација на проблем 

 

 Овој магистерски труд е насочен кон антитерористичките и контратерористичките 

методи   и средства на делување од страна на безбедносните служби, посебно случаите во 

Европа затоа што во изминатиот период, многу држави членки беа мета на терористички акти. 

 

 Контратерористичките активности и операции се користат за да се неутрализираат 

терористите, нивните организации и мрежи, со цел да се оневозможат во користење насилство, 

сеење страв и изнудување на властите и општеството за остварување на своите цели. 

Принципите на заеднички операции важат за контратерористичките активности и операции, 

но од посебно значење се легитимитетот и објективноста. Легитимните операции на 

контратероризмот ја зајакнуваат поддршката на целите и активностите на истиот и помагаат 

да се изолираат терористите од јавноста. Јасно дефинираните цели овозможуваат ефективна 

соработка и обединета сила која се фокусира на овие операции да ги користат ретките ресурси 

ефикасно1. 

 

  Први на линија во борбата против тероризмот се главните институции на Европската 

унија: Европскиот совет, Европската комисија и Европскиот парламент, каде што Европскиот 

совет им помага на државите членки да се справат со корупцијата и со тероризмот и да 

спроведат неопходни реформи во правосудниот систем. Групата на експерти по уставно право, 

позната како Венецијанска комисија, дава правни совети на многу земји ширум светот2. 

 

 Понатака, формиран е комитет на експерти за оценка на мерките против перење пари и 

финансирање на тероризам (MONEYVAL), како и формирано блиско партнерство со ЕУ, а 

соработува и со Обединетите нации, Организацијата за безбедност и соработка во Европа и со 

многу други земји во светот3. Европската комисија пак, се справува со оваа закана преку 

Европскиот безбедносниот план усвоен во април 2015, а во февруари 2016 Акцискиот план за 

борба против финансирањето на тероризам, со кои би се создала основа за идна безбедносна 

унија во рамките на ЕУ, преку усвојување на нови мерки за борба против финансирање 

тероризам4. Исто така, пратениците на Европскиот парламент усвоија нови безбедносни мерки 

кои ќе третираат заминување на странски борци во конфликтните зони како терористичка 

 
1http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp3_26.pdf (joint publication 3-26, counterterrorism, 24 october 2014, p.8. 
2https://edoc.coe.int/en/index.php?controller=get-file&freeid=5742 (превземено на 30.11.2017) 
3Ибид. 
4http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetail?title=&id=36d4f97a-e865-44af-a0c7-79f1538ff36d (превземено на 

30.11.2017) 

http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp3_26.pdf
https://edoc.coe.int/en/index.php?controller=get-file&freeid=5742
https://edoc.coe.int/en/index.php?controller=get-file&freeid=5742
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetail?title=&id=36d4f97a-e865-44af-a0c7-79f1538ff36d
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обука или јавно поттикнување на тероризам, со што ќе ги заострат казните за заминување или 

враќање на странските борци од конфликтните зони и помагање, финансирање и поддржување 

на такви акции. 

 

 После терористичките напади во Франција, Белгија и Германија, членките на ЕУ 

побараа поригорозни антитерористички закони со кои ќе бидат опфатени поголем број 

екстремистички акции5. Потоа разните агенции како Европол (Europol)6, ИнтЦен (IntCen)7 и 

Фронтекс (Frontex)8, чија задача е да се борат против тероризмот преку формирање планови за 

акција, официјални извештаи и истражувања од таа област. За да се обезбеди ефективен 

одговор на овој предизвик, Европол го формира Европскиот центар за контратероризам 

(ECTC- European Counter Terorism Centre), како би се зајакнал отпорот против тероризмот.  

Вториот круг би ги опфатил сите јавни расправи направени од клучни европски политичари и 

креатори на политиката, како што се: Високиот претставник за надворешна и безбедносна 

политика и Координаторот за контратероризам, преку јавни говори, печатени медиуми, 

интервјуа, радио и телевизија, со што придонесуваат на едукација на народот во врска со 

тероризмот, антитероризмот и контратероризмот. 

 

 Понатака треба да се спомнат и сите брифинг документи, интерно -институционални 

забелешки, е- мејлови, писма, веб страни, или со други зборови сите документи подготвени од 

вработените на Европската Унија, за нивните разни институции и агенции, кои се директно 

инволвирани во создавање на антитероризам и контратероризам на Европската Унија9. 

 

 Тероризмот и понатаму претставува голема закана за меѓународниот мир и безбедност 

и ги поткопува основните вредности на Обединетите нации. Освен катастрофалните човечки 

трошоци за тероризам, во смисла на изгубени или трајно изменети животи, терористичките 

акти имаат за цел да ги дестабилизираат владите и да го поткопаат економскиот и социјалниот 

развој. Обраќањето кон оваа закана е многу потешко, со оглед на сложеноста и постојаното 

развивање на природата на терористичката активност. 

 

 Мотивите, финансирањето, методите на напад и изборот на целта постојано се менуваат. 

 
5http://aktuelno.mk/европскиот-парламент-усвои-нови-мерк/ (превземено на 30.11.2017) 
6Европска полициска агенција за криминалистичко разузнавање и борба против интернационален организиран 

криминал и тероризам. 
7Разузнавачко тело на ЕУ, дел од Европската служба за надворешно делување (EEAS) 
8Европска агенција за гранична и крајбрежна стража 
9Beall- Baker C., The european union's fight against terrorism- discourse, policies, identity, Manchester, 2016, p.47, 

превземено од: https://books.google.mk 

http://aktuelno.mk/европскиот-парламент-усвои-нови-мерк/
http://aktuelno.mk/европскиот-парламент-усвои-нови-мерк/
http://aktuelno.mk/европскиот-парламент-усвои-нови-мерк/
https://books.google.mk/
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Терористичките акти честопати ги прекршуваат националните граници; еден чин на тероризам 

може да вклучи активности и актери од многу земји. Со оглед на оваа сложеност, силната 

координација и соработка во рамките на националните влади и меѓу државите и организациите 

на регионално и меѓународно ниво е од суштинско значење за ефикасна борба против 

тероризмот, за споделување на најдобрите практики и научени лекции и за помош во 

истражувањето и гонењето на случаите на тероризам10. 

 

 Како одговор на оваа закана, постепено повеќе од пет децении работа, меѓународната 

заедница има развиено заедничка универзална правна рамка против тероризмот. Оваа рамка се 

состои од 19 универзални правни инструменти против тероризмот, заедно со релевантните 

резолуции на Советот за безбедност на Обединетите нации. Спроведувањето на овие 

конвенции, протоколи и резолуции е информирано од насоките дадени од Глобалната 

стратегија за борба против тероризмот на ООН, заедно со резолуциите на Генералното 

собрание на Обединетите нации. Филијалата за спречување на тероризам (ТПБ) на 

Канцеларијата за дрога и криминал на Обединетите нации (УНОДЦ) има специфична улога во 

овие меѓународни напори. Повеќе од една деценија, ТПБ е клучниот ентитет на Обединетите 

нации кој обезбедува правна помош за борба против тероризмот на земјите-членки. Како што 

е назначено од Генералното собрание на Обединетите нации, ТПБ работи да им помогне на 

земјите-членки, по барање, со ратификацијата, законодавната инкорпорација и 

спроведувањето на универзалната правна рамка против тероризмот11. 

 

 Во рамките на системот на Обединетите нации, УНОДЦ поседува значајни 

компаративни предности за нудење сеопфатен одговор на тероризмот. Особено, тој комбинира 

низа експертиза во областите на спречување на криминалот и кривичната правда, владеење на 

правото, контрола на дрога, транснационален организиран криминал, перење пари, корупција 

и поврзана меѓународна соработка во кривични прашања со оперативен капацитет на ниво на 

терен12. 

 

 

 Бидејќи тероризмот претставува директна закана по безбедноста на граѓаните од 

земјите членки на НАТО, и на меѓународната стабилност и просперитет, како глобална закана 

којашто не познава граници, националност или религија, НАТО, во борбата против оваа закана 

 
10

   https://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/index.html (превземено на 06.12.2017) 

11Ибид. 
12Ибид. 

https://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/index.html
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се фокусира на подобрување на свеста за тероризмот, развива способност подготвено да се 

одговори, и да се воспостави врска со другите земји на интернационално ниво. Како примери 

на антитероризам и контратероризам се13: 

 

1. Упатствата на НАТО за борба против тероризмот ги фокусираат напорите на Алијансата 

во три главни области: свесност, способност и ангажираност. 

2. НАТО развива нови способности и технологии за справување со заканата од тероризмот 

и за управување со последиците од терористичкиот напад. 

3. НАТО соработува со партнери и меѓународни организации за да го искористи целосниот 

потенцијал на секој учесник ангажиран во глобалните напори за борба против тероризмот. 

4. НАТО ја поддржува Глобалната коалиција за да го победи ИСИЛ преку обезбедување 

податоци на АВАКС (AWACS) на НАТО за подобрување на состојбата на свеста за оваа појава. 

5. НАТО создаде нов регионален центар за Југ, кој се наоѓа во Командата на здружените 

сили на НАТО во Неапол. Таа е фокусна точка за зголемување на разбирањето на Алијансата 

за предизвиците кои произлегуваат од регионот и нејзината способност да одговори на нив. 

6. НАТО ја зајакнува својата улога во борбата против тероризмот со: членството на НАТО 

во Глобалната коалиција за да го победи ИСИЛ, нова Хибридна филијала и ќелија за 

разузнавање на тероризмот во седиштето на НАТО и назначување координатор за 

надгледување на напорите на НАТО во борбата против тероризмот. 

 

 Посебен интерес на авторот во истражувањето е овој труд да навлезе во сржта на 

антитероризмот и контратероризмот, преку методите и средствата кои што се користат, со 

анализа на досега случени настани во Европа, со цел да се направи една јасна слика, за досега 

превземените мерки и колку тие се покажале како ефективни и ефикасни, и што треба да се 

превземе понатака, за да се искорени во целост оваа негативна појава. 

 

 

 

 

 

            1.2 Резултати од претходни истражувања 

  

 Објавени се многу научни трудови кои што се занимаваат со оваа проблематика, 

 
13https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_77646.htm (превземено на 29.11.2017) 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_77646.htm
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посебно во сегашно време каде што оваа појава зазема се поголем замав. При изработка на овој 

магистерски труд ќе се користи литературата од објавени научни трудови како од странски така 

и од домашни автори, кои што ги даваат дефинициите за тероризмот и продлабочено ја 

објаснуваат оваа појава, понатака ќе се служам со објавени терористички акти коишто се 

случени на територијата на Европа и објавени статистички податоци за жртвите при овие 

напади, како и бројот на осомничени и уапсени криминалци, коишто се објавени во извештајот 

за работа на Европол, понатака ќе се направи анализа на стратешки документи на државите во  

Европа против тероризмот и справувањето со него, ќе се направи паралела меѓу жртвите на 

тероризмот денес и во минатите години, со цел да се увиди дали контратерористичките и 

антитерористичките дејствија одат во добра насока кон задушување на тероризмот, доколку 

пак се покаже спротивното, што би било неопходно да се превземе и  да се надогради системот 

за     подобрување на одговорот против тероризмот. Ќе се направи студија на случај за 

конкретни терористички акти и нивните последици и жртви, и ќе се даде мислење за 

спремноста и одговорот од страна  на властите на државите погодени од нив. 

 

 Значи целта на  овој магистерски труд е да се фокусира на две прашања коишто се од 

особена важност, а тоа се, антитероризмот и контратероризмот, методите и средствата на 

делување, конкретен случај државите во Европа. 

 

1.3. Определување на предметот на истражување    

 

1.3.1 Теоретско определување на предметот на истражување 

  

 Антитероризмот и контратероризмот се применуваат за проактивна и реактивна борба 

против нападите на државите од страна на терористичките групи. Преку нив се 

идентификуваат сите средства и методи кои што треба да бидат употребени со цел да се делува 

одредена терористичка појава да не се случи, или доколку е веќе случена успешно да се спречи. 

Предметот на истражување на овој труд е мултикомплексен и терминолошки навлегува во 

подрачјата на повеќе научни дисциплини. 

 

 

 

 Антитероризмот e составен дел од безбедносниот систем на сите држави во Европа. 

Општата дефиниција за овој поим е дадена од здружение на експерти за антитероризам која 
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вели дека антитероризмот е превенција или намалување на тероризам14. Под антитероризам се 

подразбира одбрамбени мерки кои се користат за да се намали ранливоста на лица и имот од 

терористички напад, со вклучување на ограничен одговор и задржување од страна на 

локалните воени сили15. 

 

 Друга дефиниција за антитероризмот е дека тој се дефинира како ,, спротивставени 

воени операции создадени да спречат, задржат и реагираат на тероризмот‘‘16. 

 

 Од друга страна пак, дефинициите за контратероризмот се различни, општата 

дефиниција го дефинира поимот како сите владини, политички и дипломатски активности 

коишто се наменети за да ги спречат терористичките акти или да се стави крај на делувањето 

на терористичките групи17. Друга дефиниција вели дека контратероризмот е збир на ,,операции 

кои вклучуваат одбрамбени мерки со цел да се превенира, задржи, спречи и одговори на 

тероризмот‘‘18. Понатака Одделот за контратероризам на Федералното истражно биро на САД, 

контратероризмот го дефинира како ,,здружени технички и оперативни активности составени 

од отворено, офанзивно и директно дејствување против сите видови терористички дејства, 

организации и последици кои настануваат од нивното дејствување19. 

 

 Од досега анализираните дефиниции на антитероризмот и контратероризмот како 

поими неопходно е да направиме споредба меѓу нив со цел подобро да се разјаснат поимите и 

нивното значење. Антитероризмот како таков претставува склоп на сите одбрамбени мерки 

што една држава ги презема, за подобрување на безбедносната политика односно создавање на 

држава која што би била имуна на терористички напад. Тука би ги вклучиле сите податоци кои 

ги собираат разузнавачките служби за терористичките групи, како и постојано истражување и 

мерење на ризикот од појава на можен терористички напад. 

 

 Понатака опфаќа детално планирање, тренирање, обука на кадрите во оваа област, law 

enforcement агенциите, физичкото обезбедување и подобрување на информатичката 

технологија, додека пак, контратероризмот, претставува збир од сите операции кои што 

вклучуваат мерки за да се спречи и неутрализира одреден терористички напад. Целта на 

 
14https://www.thefreedictionary.com/antiterrorism 
15    Ибид 
16Кронин Курт О., Лудс М. Џ., Напад на тероризмот- елементи на грандиозна стратегија, Нампрес, Скопје, 2009 

год. стр. 191 
17https://www.thefreedictionary.com/counterterrorism 
18Ибид 
19Димовски, З., Илијевски, И., Меѓународен тероризам, Скопје, 2011 год. стр. 235   

https://www.thefreedictionary.com/antiterrorism
https://www.thefreedictionary.com/counterterrorism
https://www.thefreedictionary.com/counterterrorism
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контратероризмот е да се избегне нареден напрад на тероризмот и ширење страв меѓу 

граѓаните на една држава20. 

 

 Компарацијата е направена со цел да се даде една општа слика на методите и средствата 

со кои што антитероризмот и контратероризмот се служат, поточно институциите кои што ги 

вршат овие активности. Значи постојат голем број на нормативни акти, како и методи и 

средства кои што ќе бидат предмет на анализа на ова истражување. Анализата на државите во 

Европа и нејзините одбрамбени полититки во поглед на тероризмот треба да даде одговор на 

прашањето дали методите и средствата кои што ги употребуваат против тероризмот, односно 

нивните антитерористички и контратерористички дејствија, се ефикасни и што треба да се 

превземе за да се подобри сигурноста. 

  

1.3.2 Појмовно- категоријален апарат 

 

     За потребите на оваа теза, од значење ќе бидат следните поими: 

 

 Тероризам- како терористички акт се смета секоја организирана и поединечна 

незаконска употреба на сила изразена со примена на оружје (биолошко, хемиско, радиолошко, 

нуклеарно) или закана со употреба на сила против луѓе или имот, заради принудување или 

заплашување како средство за постигнување политичка, етничка, религиозна или идеолошка 

цел21. 

 

 Терористичка организација- Тој што создава група, банда или друга злосторничка 

организација за извршување на кривични дела: убиство, телесно повредување, грабнување на 

лица, уништување на јавни објекти, транспортни системи, објекти на инфраструктура, 

информациони системи и други објекти во општа употреба, грабнување на авиони или други 

средства за јавен транспорт, произвидство, поседување или трговија со нуклеарно оружје, 

биолошки, хемиски и други видови оружја и опасни материи, пуштање на опасни 

радиоактивни, отровни и други опасни супстанции или предизвикување на пожар или 

експлозија, уништување на постројки за снабдување на вода, енергија или други основни 

природни извори, со намера загрозување на животот и телото и создавање чувство на 

несигурност или страв кај граѓаните22. 

 
20https://www.linkedin.com/pulse/anti-terrorism-v-counter-terrorism-tony-blackmon  (превземено на 29.11.2017) 
21Димовски З., Тероризам, Графотранс, Скопје, 2007, стр.10 
22http://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Krivichen-zakonik-integralen-prechisten-tekst.pdf чл. 394-а од 

https://www.linkedin.com/pulse/anti-terrorism-v-counter-terrorism-tony-blackmon
http://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Krivichen-zakonik-integralen-prechisten-tekst.pdf
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 Меѓународен тероризам- тој што со намера да наштети на странска држава или 

меѓународна организација ќе изврши грабнување на некое лице или некое друго насилство, ќе 

предизвика експлозија или пожар или со некое друго општоопасно дејствие или со 

општоопасни средства ќе предизвика опасност за животот на луѓето и за имотот од значителна 

вредност23. 

 

 Финансирање на тероризам- обезбедување или собирање на пари или друг имот, на 

кој било начин директно или индиректно, со намера тие да бидат употребени или искористени 

целосно или делумно заради извршување на кривични дела од областа на тероризмот. 

 

 Перење пари- најопшто би можело да се дефинира како постапка за прикривање на 

постоење, илегалност на изворите и употреба на приходите кои се резултат на криминална 

активност, т.е нивна легализација. Измамата е центарот на целата постапка на перењето пари 

преку лажното прикажување на надлежните институции на потеклото на имотот како законит 

и негово користење како законски стекнати приходи24. 

 

 Организиран криминал- претставува добро организирана криминална организација, 

со строга хиерархија, дисциплина, одговорност, лојалност и поделба на задачите. Целта е 

остварување на што поголем профит и легализација на незаконито стекнатиот имот со продор 

во структурите на власт или со користењето на воспоставените врски со органите на власт, 

државните органи, влијателните лица во политиката и слично25. 

 

 Насилство - примена на сила врз некого против неговата волја и против неговите права; 

Дејствување, постапка против природниот ред и општоприфатениот, установен начин на 

однесување; Притисок беззаконие26. 

 

 

 
КЗ на РМ т.1 (превземено на 29.11.2017) 

23http://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Krivichen-zakonik-integralen-prechisten-tekst.pdf чл. 419 од 

КЗ на РМ т.1 (превземено на 29.11.2017) 
24Николоска С., Перење пари- криминолошки, криминалистички и кривично-правни аспекти, Скопје, 2015, стр. 

18 
25Николовски М., Поврзаноста и влијанието на организираниот криминал, тероризмот и политиката, Графотекс, 

Скопје, 2008, стр.109 
26

Толковен речник на македонскиот јазик, Институт за македонски јазик "Крсте Мисирков", том III, стр.288 

 

http://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Krivichen-zakonik-integralen-prechisten-tekst.pdf
http://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Krivichen-zakonik-integralen-prechisten-tekst.pdf
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 Терористички инцидент претставува незаконско дело кое поддржува одредена верска, 

политичка и идеолошка цел и вклучува употреба на сила или закана за употреба на сила, 

насочени кон поединци или сопственост со намера да принуди една  влада или општество на 

нешто. 

 

 Агенции за спроведување на законот (law enforcement agencies)- се сите агенции кои 

што го спроведуваат законот. Тука спаѓаат специјални, локални или државни полиции, 

федерални агенции како ФБИ и ДЕА, понатака, поимот, се користи за опишување на 

меѓународни организации како Европол и Интерпол27. 

 

 Борба против тероризмот- дејства што се превземаат за спротивставување на 

тероризмот  во целиот спектар на заканата. 

 

 Контратероризам 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 дејства, организации и последици кои настануваат од нивното дејствување28. 

 

 Антитероризам претставува дејствување со дефанзивна тактика од страна на сите 

предвидени органи и субјекти, кои се занимаваат со тероризмот, што подразбира собирање 

податоци, финансиски дејства, противкриминални активности, меѓудржавна соработка, 

постојана готовност, навремена подготовка, сеопфатност, заштита на силите, опремување и 

поддршка и надоградување и усовршување29. 

 

1.3.3 Операционално определување на предметот на истражување 

 

 Според Европол30, исламистичките терористички напади во Европската Унија се 

зголемени од 4 во 2014 год, до 17 во 2015 год, додека бројот на убиени луѓе се зголемил од 4 

 
27https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_law_enforcement_agencies#Europe 
28

Димовски З.: Илијевски И., Меѓународен тероризам, Скопје, 2011, стр. 235 

29
Димовски З.: Илијевски И., Меѓународен тероризам, Скопје, 2011, стр. 239-241 

30    Официјален интернет сајт на Европол: www.europol.europa.eu 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_law_enforcement_agencies#Europe
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_law_enforcement_agencies#Europe
http://www.europol.europa.eu/
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на 15031. Во 2016 год., вкупно 135 луѓе беа убиени во 10 исламистички напади во ЕУ32. 

Франција доживеа 8 напади помеѓу декември 2014 год. и јули 2016 год., вклучувајќи го нападот 

во јануари 2015 год. во околината на Париз позната како Île- de- France, понатака нападите во 

Париз во 2015 год. и во јули 2016 год. нападот со камион во Ница. Понатака, Обединетото 

кралство доживеа 3 големи напади извршени во рок од 4 месеци, на почеток од 2017 год. 

(нападот на Весминстерската палата, бомбардирањето на арената во Манчестер во мај и во 

јуни нападот на Лондонскиот мост). Други мети на напад во Европа ги вклучуваат Белгија, 

Германија, Русија и Шпанија. Трансконтиненталниот град Истанбул истотака доживеа две 

бомбардирања и престрелки, вклучувајќи во јануари 2016 год., јуни 2016 год. и јануари 2017 

год. 

 

 Нападите се случија во земјите кои учествуваат во воените здружени сили (Operation 

Inherent Resolve) за интервенција против ИСИЛ. Примери на поединечни заложби против 

ИСИЛ ги вклучуваат француската операција Шамал (Opération Chammal) и германската 

(Operation Counter Daesh). Русија истотака, изврши напади врз ИСИЛ. Многу напади од страна 

на ИСИЛ се верува дека биле делумно мотивирани од одмазда кон воената интервенција 

против неа. Како и да е, дури и неутралните држави како Шведска и Финска беа нападнати. Во 

главно, тоа беа напади врз цивилното население во урбани средини. Ова доведе до зголемување 

на безбедноста низ цела Европа, вклучувајќи домашни воени распоредувања во земјите 

вклучувајќи ги Франција (Operation Sentinelle), Белгија, Италија и Обединетото кралство 

(Operation Temperer). После бомбардирањето на арената во Манчестер во 2017 год., 

британските власти и МИ5 открија дека имале 500 истраги во тек за 3000 џихадистички 

екстремисти како потенцијални терористи, со понатамошни 20000 безбедносно интересни 

дела извршени во минатото, вклучувајќи ги нападите на Манчестер и Вестминстер33. 

 

 Со оглед дека тероризмот зазема се поголем замав, проширувајќи го својот домен на 

делување во скоро сите држави во светот, во рамките на операционалното определување на 

предметот на ова истражување ќе се анализираат заканите и огромните последици кои 

настануваат како резултат на тероризмот. Посебно внимание ќе се обрне на 

антитерористичките и контратерористичките методи и средства на делување, кои како такви 

 
31EU Terrorism Situation and Trend Report (TE- SAT) 2016 p. 22- 28 превземено од: 

 https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-

te-sat-2016 
32EU Terrorism Situation and Trend Report (TE- SAT) 2017 p. 22-28 превземено од: 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2017 
33https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_terrorism_in_Europe_(2014-present)#Counter-terrorism_operations 

(превземено на 28.11.2017) 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2016
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2016
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2016
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2016
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2017
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2017
https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_terrorism_in_Europe_(2014–present)#Counter-terrorism_operations
https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_terrorism_in_Europe_(2014–present)#Counter-terrorism_operations
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ги преземаат сите држави во светот, преку формирање на разни органи, тела, институции и 

меѓудржавни соработки, со посебен осврт кон државите во Европа. 

 

 Како индикатори за утврдување на антитерористичките и контратерористичките методи 

и средства на делување ќе ги наведам следните: 

 

− воспоставување на дипломатија која што ќе биде насочена кон политичката волја да има 

,,нултаʼʼ  толеранција кон тероризмот од било која нација 

− преземање мерки за зацврстување на меѓународните и националните 

контратерористички закони, зголемен фонд за тренинг и обука, подобрување на техничката 

опрема, во крајни случаи и употреба на воена сила 

− меѓународните и национални закони да поставуваат рамка за соработка и преземање 

активности против тероризмот 

− да се воведат поригорозни казни и безбедносни мерки за извршителите на кривичното 

дело тероризам и сите негови облици 

− постојано да се надоградуваат разузнавачките служби со контратерористички 

информации за терористичките организации, групи, банди, одделни терористи како и 

терористи лидери, со цел безбедносните служби да бидат во тек со планирањето и 

функционирањето на една терористичка организација и нејзините цели 

− подобрување на методите и средствата на делување на антитероризмот и 

контратероризмот ќе придонесат кон намалување на бројот на терористички акти. 

− добра информираност и обученост на безбедносните работници за потребата од 

антитерористички и контратерористички дејствија значи подигнување на свеста потребата од 

проактивно и реактивно делување. 

− проширување на безбедносниот систем со нови инкриминирани кривични дела од 

областа на тероризмот, значи подобрување на суверенитетот и интегритетот на државите во 

Европа. 

− воспоставување на нови специјализирани агенции од страна на државите во Европа е 

предуслов за подобрување на безбедноста на државата и намалување на тероризмот. 

− по спроведените антитерористички и контратерористички дејствија се мери нивната 

ефикасност и ефективност. Тоа значи дека добиените резултати придонесуваат кон 

согледување на одбрамбената состојба на една држава во поглед на тероризмот и безбедноста. 

− камен темелник на сите овие напори, национални и интернационални, мора да биде 

владеење на правото и негова имплементација преку криминално- правниот пристап. Само со 
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искористување на криминално- правниот систем поддржан од тајните служби, и по потреба 

војската, може да се дојде до соодветен баланс помеѓу спротивставување на тероризмот и мал 

компромис за правата, вредностите и принципите кои либерално демократските влади 

настојуваат да ги сочуваат34. 

 

 1.3.4 Дисциплинарно одредување на предметот 

 

  Предметот на истражување е интердисциплинарен што значи дека е дел на повеќе науки 

затоа што е појава за која се потребни познавања и мислења од стручни лица од повеќе области 

и научни дисциплини. Овој предмет се проучува во рамки на следните научни дисциплини: 

социологија, криминалистичка психологија, криминологија, кривично право, кривично- 

процесно право, криминалистика и асфалиологија, меѓутоа може да се јави како предмет на 

проучување на други науки и научни дисциплини, при што ќе се примени методолошки 

пристап за истражување на оваа појава преку истражување, анализа на добиените податоци, 

споредба и користење на веќе објавени статистички податоци и нивно анализирање. 

 

 Проучувањето на предметот преку социологијата ни дава одредени податоци во однос 

на тоа какво е влијанието на општеството врз личностите за тие да посегнат по вршење на 

кривични дела од областа на тероризмот, слично на ова научната дисциплина криминалистичка 

психологија се занимава со психата на еден криминалец и се труди да навлезе длабоко во 

свеста, со цел да се открие причината која влијае на една единка да се однесува противправно. 

Криминологијата пак, како научна дисциплина ги проучува феноменолошките карактеристики 

на појавата како што се појавни облици, форми, структурата  и обемот на тероризмот, додека 

преку етиолошките карактеристики се проучуваат поединечните фактори, услови и причини 

кои му погодуваат на тероризмот. Кривичното право преку инкриминираните кривични дела 

од областа на тероризмот ни ги расчленува во Кривичниот законик: чл. 313 Терористичко 

загрозување на уставниот поредок и безбедноста; чл. 394 Злосторничко здружување; 394-а 

Терористичка организација; чл. 394-б Тероризам; чл. 394-в Финансирање на тероризам; чл. 395 

Изработување и набавување оружје и средства наменети за извршување на кривично дело; чл. 

429 Меѓународен тероризам.  Кривичното- процесно право, ни дава преглед на постапката на 

процесуирани дела како и статистични податоци колку дела од областа на предметот на 

интерес се завршени со правосилна судска пресуда, и колку се обвинети, ослободени, жртви 

 
34

 Кронин Курт О., Лудс М. Џ., Напад на тероризмот- елементи на грандиозна стратегија, Нампрес, Скопје, 2009 

год., стр. 158 
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итн. 

 

 Криминалистиката се однесува на методите, техниките и средствата на откривање, 

докажување и разјаснување на делата од областа на тероризмот, додека асфалиологијата 

претставува наука за безбедноста чија цел е анализа на заканите по глобалната безбедност и 

стратегијата за успешно сузбивање на тероризмот. Во трудот ќе бидат анализирани 

интернационални норми и стандарди против тероризмот на Обединетите нации, Советот на 

Европа, ОБСЕ и други документи на државите членки на ЕУ. 

 

 1.3.5 Временско и просторно одредување на предметот 

  

 Временскиот период на истражувањето ќе ја опфати временската рамка од 2014 до 2017 

година, затоа што за време на овој период се случија доста терористички напади на тлото на 

Европа, така што ќе бидат соодветно анализирани и споредени со цел да се даде еден заклучок 

дали антитерористичките и контратерористичките методи и дејствија се покажале ефикасни и 

ефективни и што треба да се превземе понатака за целосно намалување на тероризмот и 

откоренување на изворите на финансирање на извршителите. 

 

 Просторното одредување на предметот на истражување се однесува на територијата на 

Европа, поточно државите на таа територија вклучувајќи го и Балканскиот полуостров, но ќе 

биде направена и споредба меѓу антитерористичките и контратерористичките методи и 

средства на овие држави со некои држави надвор од Европа. 

 

 1.4. Цели на истражувањето 

 

 Со овој труд ќе се исполнат неколку цели. Со истражувањето на овој предмет и 

добиените резултати од него ќе се придонесе до унапредување на научната теорија во врска со 

прашањата од оваа област и појаснување на одредени поими кои до сега не се во целост 

објаснети. Практичната цел на овој труд е информирање на пошироката јавност за 

функционирањето на безбедносните системи на земјите во Европа, колку се важни 

антитерористичките и контратерористичките дејствија, поттикнување на свеста на обичните 

граѓани да се вклучат во борбата против тероризмот, преку соработка и доверба во 

институциите. Понатака, целите на овој труд се: 

 

− да се дефинираат поимите тероризам, антитероризам и контратероризам како и други 
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неопходни поими директно поврзани со нив; 

− да се дефинираат методите и средствата на делување на предметот на истражување; 

− да се направи краток преглед на антитерористичките и контратерористичките методи и 

дејства на државите во Европа; 

− да се подигне свеста за потребата од зголемен научен потенцијал за истражување на 

безбедносните ризици во Европа и светот; 

− да се анализираат разликите на безбедносните системи на земјите во Европа; 

− да се објасни работата на безбедносните органи, нивната поврзаност со законите и како 

влијаат врз секојдневниот живот; 

− да се анализираат случени терористички акти, како се справиле државите со нив, и што 

треба да се направи во иднина за подобро реагирање на можен напад; 

− да се анализираат позитивните и негативните страни од делувањето на антитероризмот 

и контратероризмот. 

 

1.5. Хипотетичка рамка- Хипотези 

 

 Во хипотетската рамка ќе бидат презентирани хипотезите како основни мисловни 

претпоставки за предметот кој ќе биде цел на истражување и кои што соодветствуваат на 

операционалното определување на предметот и целта на истражувањето, значи хипотетската 

рамка ќе ја сочинуваат една општа хипотеза и пет посебни хипотези. 

 

 Општа хипотеза: 

 

− Со употреба и постојано надоградување на антитерористичките и 

контратерористичките методи и дејствија да се намали ризикот од случување на терористички 

напад во иднина. 

 

 За докажување на оваа хипотеза ќе се анализираат веќе случени терористички напади и 

што е превземено за справување со нив, преку компаративна анализа на податоци, потребни за 

ова истражување и докажување на општата хипотеза. 

 

 Посебни хипотези: 

 

− Тероризмот претставува глобална закана по сите држави во светот; 
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− Меѓудржавна и меѓуинституционална соработка претставува предуслов за успешно 

превенирање и справување со тероризмот 

− Подобрување на антитерористичките и контратерористичките методи и дејствија, со 

надоградување на ресурсите и опремата 

− Откривање на изворите на финансирање на тероризмот со цел оневозможување на 

понатамошно финансирање 

− Формирање на подобри национални стратегии против оваа појава со цел успешно 

справување 

 

1.6. Начин на истражување 

 

 Согласно со хипотетичката рамка, предметот и целта на истражување ќе бидат 

применети следните истражувачки методи и техники за собирање, обработка и интерпретација 

на податоците и добиените сознанија: 

 

1. Статистички методи 

 

 Статистичките методи ќе се користат за статистичка обработка на податоци кои се 

добиени како резултат на случени терористички напади. Ќе се анализираат бројките на жртви 

од овие напади, како и бројот на откриени и осудени терористички групи и сторители.   

 

 Како верификаторен документ ќе ги користам годишните извештаи на Европскиот 

центар за контратероризам (ECTC- European Counter Terorism Centre) при Европол за 

ситуацијата на тероризмот во Европската унија. 

 

 Податоците и резултатите од статистичката обработка на податоците ќе бидат 

прикажани табеларно и графички. 

 

2. Правен (догматски) метод 

 

 Со примена на правниот метод ќе се изврши анализа на постоечката законска регулатива 

на земјите членки на ЕУ, која се однесува на мерките кои се превземаат за спречување на 

тероризмот. 
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3. Case study  метод 

 

 Преку користење на Case study методот ќе се анализираат поединечни случени 

терористички акти во државите на Европа. Податоците ќе бидат земени од досегашните 

извештаи на Европскиот центар за контратероризам (ECTC- European Counter Terorism Centre) 

при Европол за ситуацијата на тероризмот во Европската унија. 

 

 Исто така ќе бидат анализирани терористичките групи и организации одговорни за 

некои од нападите. 

 

4. Анализа на содржина на документи 

 

 За целите на ова истражување ќе се изврши анализа на содржината на следниве 

документи: 

 

− Анализа на документи и извештаи издадени од Европол и Европскиот центар за 

контратероризам; 

− Анализа на документи и извештаи издадени од НАТО; 

− Анализа на документи издадени од Обединетите нации; 

− Анализа на документи од Советот на Европа; 

− Анализа на документи издадени од ОБСЕ; 

− Анализа на стратешки документи на Фронтекс; 

− Анализа на конвенции против тероризам и анализа на препораките на ФАТФ. 

 

1.7. Научна и општествена оправданост 

 

 Научното и општественото значење на ова истражување тргнува од самите очекувања 

на конкретната тема. Истражувањето на методите и средствата на делување на антитероризмот 

и контратероризмот, посебно во државите на Европа каде што овој проблем веќе станува се 

почесто предмет на расправа меѓу експертите од оваа област, поради големиот број на 

терористички акти кои се случуваат и современите методи и техники кои терористичките 

групи ги користат за да деструктивно делуваат, е така поставено, што преку анализа на 

антитерористички и контратерористички дејствија на конкретни случаи на терористички акти, 
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да се даде одговор дали веќе преземените дејствија против тероризмот, се доволни и што треба 

друго да се преземе доколку тие се покажале како незадоволувачки или неуспешни. 

 

 Тука гледаме дека темата која ќе биде истражувана продира длабоко во прашањето на 

безбедноста, поттикнува нови начини на кои треба да се истражува тероризмот, сознајниот 

процес, како и добивање и користење на битните сознанија. Научната оправданост на 

истражувањето се состои во фактот што мултидисциплинарниот пристап во истражувањето ќе 

придонесе кон добивање на нови теоретски и емпириски сознанија, кои ќе можат да бидат 

искористени во научната практика. Добиените научни знаења, ќе бидат искористени за 

подобрување на борбата против тероризмот и криминалот воопшто. 

 

 Општествената оправданост на ова истражување се гледа во веќе постоечките услови, 

можности и преземање дејствија на припадниците на безбедносните структури во креирање на 

одржливи методи и средства со кои тие се справуваат со тероризмот и меѓународниот 

криминал и зајакнување на општата безбедност и благосостојба. Од друга страна ќе овозможи 

основа за формирање на нови методи, дејствија, нормативни акти и подобрување на 

стратегијата за безбедност и одбрана на секоја држава посебно. 

 

2 ДЕЛ: ТЕРОРИЗАМ 

 

2.1 Поим на тероризмот и историски развиток 

 

 Стравот секогаш имал големо влијание врз луѓето. Човекот во почетокот се плашел од 

непознатото, од разните појави и промени на природата за кои сеуште немал објаснување. 

Меѓутоа борбата за опстанок и напредок била голема, така што припадниците на првобитното 

општество почнуваат да се приспособуваат на новите состојби и дарови на природата. 

Почнуваат да разликуваат што е добро,а што е лошо, почнуваат да веруваат во Богови и 

почнуваат да го приспособуваат начинот на живот во согласност со земјата и ресурсите што ги 

имаат на располагање. Меѓутоа со понатамошниот развој на светот и поделбата на луѓето во 

социјални нивоа довело до промена на карактеристиката на стравот. Поради сите овие работи 

дошло до ситуација, одредени индивидуи да поседуваат парче земја во однос на други и со тоа 

одредена моќ во општеството. Понатака, моќта довела до користење на стравот како средство 

да се добие посакуваното, со што власта започнала да го тероризира потчинетото население. 

 

 Зборот terror како поим се јавува уште во првобитните општества. На англиски значи 
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,,страв, ужас, застрашување‟. Се верува дека првата империја која што се користела со 

тероризирање на населението била онаа на Саргон во Месопотамија, XXIV век пред н.е. 

Теророт продолжува да се манифестира во понатамошните општествени уредувања, како 

опасна закана, начин или средство за потчинување, што е случај со Тамерлан, кој што го 

користел теророт за да ги присили народите да се предадат и без опсада35.Една од првите 

појави на тероризам се смета онаа на Зелотите36 кои што претставувале група, која ја 

практикувала техниката на терор во Палестина, во првиот век после Исус37. Понатака, 

спомнати се Асасините кои како терористичка група се воделе од борбата за политичка моќ, 

убивајќи личности политички моќни и значајни, но го користеле теророт и за психолошки цели 

и за мета ги земале меѓудругите и крстоносците38. Се смета дека овој тероризам е поблизок со 

модерниот тероризам отколку со тираницидот39. Понатака за време на Француската револуција 

1789 година, се среќаваме со така наречениот револуционарен терор на јакобинците спрема 

противниците на револуцијата, со цел да им се влее страв, така што во 1794 година се донесува 

Закон со кој јакобинската власт добила овластувања за лишување од слобода, додека 

револуционерниот суд не користел бранители, сведоци и жалби, а единствена казна била 

смртната. 

 

 Во првите 50 дена од својата работа, револуционерниот суд донел 1380 смртни пресуди. 

Во 11 век пак, била создадена политичко- верска група (секта) наречена Хашишини, чиј 

основач и водач бил Хасан ибн ал Сабах (Старец од планината), која применувала 

терористички методи во борбата против многу посилните и помоќните арапски владетели и 

против Селџуците40. Понатака се среќаваме со друг облик на тероризам наречен Султанизам, 

кој што значи систематско убивање на сите можни легитимни владареви ривали. Особено е 

изразен во доцниот период на Римското царство, но називот го добива поради големата 

експанзија во Отоманската империја (примерот со султанот Мехмед трети, после стапувањето 

на престолот, во 1595, ги убива своите браќа и полубраќа, вкупно на број 19. Вакви инциденти 

се среќаваат и во Византиското царство, меѓутоа и владетелите на помалите кралства го 

применувале овој вид на терор. Понатака, низ историјата се споменуваат и теророт наречен 

Народна волја што претставувало движење на дел од младината во царска Русија, во втората 

половина на 19 век, чии што припадници сметале дека терористичкиот акт требало да биде од 

 
35Шалијан Ж., Блин А.: Историја на тероризмот- од антиката до Ал каеда, Табернакул, 2009 год., стр. 9-10. 
36Сикарии (sicarius) – оној што убива со широк меч со кусо сечиво (дага). 
37Ибид стр. 61. 
38Ибид стр. 68. 
39Убиство на владетел кој што владеел со тирански методи и го угнетувал населението. 
40Претходници на отоманските турци, надојдени од Иран, некогашна Персија, во 11 век, се населуваат на 

Блискиот исток, и со Селџучкото царство владеат до крајот на14 и почетокот на 15 век. 
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морални причини насочен кон владетелите поради своите недемократски постапки. За време 

на втората половина на 19 век и преодот од 19 во 20 век се спомнуваат анархизмот и 

нихилизмот. 

 

 Нихилизмот претставува филозофско движење и припадниците на ова движење не 

веруваат во ништо, не признаваат никаков авторитет, ги негираат сите признати вредности, за 

нив не постои ништо. Нихилизмот води кон политички радикализам, додека пак анархистите 

повикуваат на револуција кој ќе ја укине целата власт и ќе создаде општество кое се темели на 

доброволна кооперација меѓу слободните поединци41. За време на двете светски војни, 

тероризмот наречен тероризам на екстремната десница (фашистите и нацистите), насочен бил 

против секоја влада што не била фашистичка, односно нацистичка. Овој тероризам е познат 

како црн терор за разлика од тероризмот на анархистичко- нихилистичките групи, што е познат 

како црвен терор. 

 

 Од овој период до денес, теророт го предизвикуваат надворешни групи чие влијание е 

повеќе психолошко, но до одредена мера и финансиски и безбедносно загрозувачки. Со 

развојот на општествата се појавуваат и одредени групи кои дејствуваат врз основа на страв и 

предизвикуваат терор кај населението со цел да влијаат врз власта.    

 

Тероризмот како еден од облиците на насилство претставува прастар феномен, феномен 

стар колку и човековата историја.Според податоците на Францускиот институт за 

полемологија, тероризмот во 1968година учествувал со 18%  во севкупното насилство во 

светот,  а во 1973 година дури 46%.Во периодот од 1977-1979 во Европа биле извршени 225 

терористички операции од кои 91% биле успешни акции за терористите.Од 1970 до 1980 се 

проценува дека биле изведени 5525 терористички акции насекаде во светот.42 

Најновата етапа во развојот на тероризмот, претставува  глобална закана и го отвара 

патот за создавање на нова “Империја на насилство” односно светот го внесува во новото 

“Царство на стравот и ужасот”. За големината и јачината на терористичките организации 

илустративно говорат и извршените 73 785 терористички инциденти од 1970 до 1997 година. 

Создавањето на се поголем број меѓународни терористички организации и сериозноста на 

тероризмот како нуклеарна, биолошка и хемиска закана претставува Ахилова петa на нашата 

цивилизација т.е. смртна опасност за иднината на човештвото. Глобалните закани во целост 

 
41Шалијан Ж., Блин А.: Историја на тероризмот- од антиката до Ал каеда, Табернакул, 2009 год., стр. 156-157. 
42Современ тероризам од Митко Котовчевски, 2003 година Скопје, стр.157 
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претставуваат закани на новото време, односно сериозна опасност за меѓународниот мир и 

безбедност. 

Низ историјата тероризмот според динамиката на неговиот развој можеме да го 

поделиме во неколку етапи:43 

1. Етапа на експанзија (1960 - 1981), неговиот најголем бум во седумдесеттите 

години 

2. Етапа на повлекување во илегала (1982 – 1984), кога “демократијата го возвраќа 

ударот” 

3. Етапа на оживување, меѓусебно поврзување, спонзорирање и 

интернационализација на негово делување (1985 – 1990) 

4. Најнова етапа – етапа на глобализација на тероризмот (1990 - денес) 

 2.2 Дефинирање на тероризмот 

 Современите дефиниции на тероризмот, коишто се дадени од врвни експерти во оваа 

област, се со цел што поблиску да се приближи, објасни и разбере оваа негативна појава, која 

што постои и не е искоренета до ден денес, туку како "камелеон" го менува својот облик во 

текот на вековите. Почнувајќи од тероризирање на населението во класните општества па се 

до денес преку развој на технологијата, терористите употребуваат разни оружја со цел да се 

добие некаква цел, било да е од политичка, религиозна или идеолошка природа. 

 

 Повеќе автори коишто се занимаваат со оваа проблематика дале придонес во 

дефинирањето на тероризмот. 

 

Според професор д-р Злате Димовски, како терористички акт се смета секоја 

организирана и поединечна незаконска употреба на сила изразена со примена на оружје 

(биолошко, хемиско, радиолошко, нуклеарно ) или закана со употреба на сила против луѓе или 

имот, заради принудување или заплашување како средство за постигнување политичка, 

етничка, религиозна или идеолошка цел‟44. 

 

Според Брајан Џенкинс тероизмот се состои од нелегимитимна употреба на сила за 

постигнување политичка цел кога невини луѓе служат како мета. Овај автор,тероризмот го 

дефинира како насилство за остварување на определен ефект, насилство кое најчесто не е 

 
43Национална безбедност од Митко Котовчевски, 2011 Скопје, стр.417 
44Димовски, З., Илијевски, И., Меѓународен тероризам, Скопје, 2011 год. стр. 17 
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примарно а понекогаш воопшто не е насочено за постигнување физички ефект на актуелната 

цел. Насилството повеќе е насочено за предизвикување влијание врз аудиториумот. Значи 

ефектот примарно се постигнува со драматичното влијание,односно со пораките кои се 

наменети за поширокиот аудиториум, а не со самото насилство.45 

 

Според Волтер Леквер, тероризмот е однапред смислено, намерно систематско 

убивање, заканување и заплашување со цел да се предизвика страв кај невините луѓе за да се 

оствари политичка или тактика предност и е вообичаено да се влијае врз јавноста. 

 

Џемс М. Поланд го определува тероризмот како противзаконска употреба на насилство 

и закани против лица и имот за реализирање на политички и социјални цели. Обично се 

настојува да се заплаши владата, поединци или групи или да се измени нивното однесување и 

политика. 

 

Според други дефиниции,тероризмот претставува против законска употреба на сила и 

насилство против лица, против сопственоста со цел да се заплаши или да се принуди власта, 

цивилното население или некој дел од него за да се постигне определени политички или 

социјални цели во период што ќе следи. 

 

Исто така определени автори тероризмот го дефинираат како плански акт на насилство 

што го превземаат определени општествени групи со цел да ја зачуваат или да ја освојат власта, 

односно под тероризам се подразбира оној терор кој во својата суштина содржи социјално - 

психолошка или политичка компонента. 

 

Претходно презентирните дефиниции за тероризам кој се превземени од наведените 

автори имаат заеднички компоненти според кои тероризмот претставува нелегална, примена 

на закана за употреба на сила односно извршување на закани и убиства , сеење на страв од 

страна на поединци, групи или организации насочени против невиното население, 

сопственоста и Владата со цел да се промени политичкиот курс и да се остварат нивните 

политички и социјални цели. 

 

Владата на САД уште од 1983 година употребува дефиниции кои во суштина се 

детерминирани од следните елементи: 

 
45Современ тероризам од Митко Котовчевски , дефинирање на тероризмот, стр.26 Скопје 2003 година 
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 -Поимот тероризам претставува промислено, политички мотивирана насилство 

извршено против не воена цел од страна на организации или тајни агенти - насилство кое е 

наменето да влијае врз јавноста. 

 

 -Поимот меѓународен тероризам подразбира тероризам во кои се вклучени граѓаните 

или територијата на повеќе од една земја. 

 

 -Поимот терористичка група значи било која група која се занимава со тероризам или 

која има повеќе подгрупи. 

 

 Според нивните важечки дефиниции еден акт може да биде квалификуван како 

тероризам ако ги исполнува следните критериуми: 

 

1. Aктот да биде незаконски 

2. Да содржи закана за употреба на наилство или сила 

3. Насилството или силата да бидат насочени против лица или сопственост 

4. Aктот да биде наменет за принуда на владата и општеството 

5. Да подржува политички идеолошки и верски цели. 

 

Според дефиницијата на Министерстрвото за одбрана на САД тероризмот претставува 

"калкулирана употреба на насилство или опасност од насилство за да се предизвика страв со 

намера да ги принуди или застраши владите во реализација на целите кои се политички 

идеолошки или верски“. 

 

2.3 Основни цели на тероризмот 

 

 Секој терористички акт е солидно планиран и рационално определен со цел да се 

постигне нешто несекојдневно, но мошне ефектно. Вообичаено тој е програмиран за да 

постигне една или истовремено повеќе од презентираните цели.46 

 

 -Добивање на општо, светско, национално и локално признавање на нивната цел 

 
46Сознанијата за динамиката на тероризмот се користени од статијата Осврт на тероризмот издадена од 

државниот секретаријат на САД (канцеларија за антитерористчка подршка), август - септември 1996. 
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 -Да предизвика што поголема реакција од страна на власта и да создаде атмосфера 

на наклонетост спрема терористите 

 -Да ги напаѓа, ослободува и понижува владините сили на безбедност намалувајќи ја 

нивната ефикасност 

 -Грабежи со цел добивање пари, оружје и опрема. 

 -Уништување на тактички и симболични цели. 

 -Одврајќање на странски инвестиции и програми за помош. 

 -Остварување на влијание врз решенијата на владата законодавството или за време на 

изборите. 

 -Одмазда 

 

 За тероризмот е значајно да се потенцира дека неговата ефективност не е содржана само 

во терористичкиот акт туку и во реакцијата на јавноста и на владата.  

 

 Постојат пет главни групи што се значајна цел на терористичките напади: 47 

– Владата 

 Владата,нејзините вработени и сопственоста претставува значајња цел првенствено од 

следните причин: 

 Политичка промена - да се присилат членовите на владата да го променат својот 

политчки став или да постапат по одредено барање 

 Незадоволство на граѓаните - да се намалат способностите на владата да обезбеди 

определени услуги како струја, телефони и др.  кое за возврат ќе предизвика незадоволство 

меѓу народот 

 Испраќање пораки - да се испрати порака до народот дека тие немаат ништо против 

него, туку само против луѓето поврзани со владината структура 

 Барања на терористите - терористите често пати бараат ослободување на другите што 

се во затвор 

 Промена на политиката - да се изнуди промена во политикта, било внатрешна или 

надворешна 

– Полицијата/  војската 

 Полицијата и војската претставуваат главно средство на владата за создавање на 

тероризмот поради што пртставуваат цел и често пати се одбираат како цел на терористите од 

 
47 Hostage hegoitiations Participiat Guide, Terrorist methods of operation, Програма за помош на антитероризмот, 

министерство за надворешни работи на САД 
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следните причини: 

  Јачина на полицијата/војската - да му се покаже на населението дека 

полицијата/војската се слаби и не се способни да ги заштитат луѓето 

 Насилната прекумерна реакција - прекумерната реакција на делот на 

полицијата/војската со цел на луѓето да им е демонстрира злоупотреба од страна на владата 

   Напади на инфраструктурата - напаѓање на ифраструктурите на полицијата/војската го 

намалуваат бројот на офанзивните патроли за обезбедувње, формирани за да ги заштитуваат 

граѓаните и го зголемуваат бројот на дефанзивните патроли за обезбедување 

 Одмазда - како одмазда за успешни полицијата/војската операции против нивните 

организации 

– Деловните активности 

 Невини членови од јавност често пати се избираат како цели за терористички дела некои 

причини се следните: 

 Специфични цели - целта е одредена деловна активност, објект, авион, автобус, итн. без 

кориснци внатре што терористите сакаат да ги уништат 

 Дловни активности како цел - деловните активности се цел на терористите заради 

нивната поврзаност со владата или посебен вид на деловна работа 

 Присвојување на пари - банките и други деловни активности се цел како средство за 

присвојување на пари и опрема за остварување на терористичките цели 

– Јавноста 

Случаен избор - случајниот избор создава повеќе страв меѓу населението отколку 

одредена цел 

 Поединци - инцидентите со киднапирање и заложници се вршат како средство за 

зголемување на публицитетот за пари од населението на деловни активности и поединци 

 Очекување од јавноста - јавноста и верува и очекува од владата да обезбеди заштита а 

кога владата не може тоа да го стори резултатот може да биде крајно поразувачки 

 Сочувство од населението - поголемо сочувство се искажува кон некоја невина жртва 

отколку кон некој кој е негативно поврзан со терористичката група заради тоа јавноста може 

да доведе до зголемено барање до владата со цел таа да попушти пред барањата на тероритите 

– Медиумите 

        Медиумското покривање на терористите - најголем број напади се вршат за да се добијат 

"подршка" од медиумите така што верзијата на терористите за инцидентот и неговата заднина 

ќе се објави за подгревање на јавното мислење 

 Профитабилност - сопствениците и раководителите на медиумите се заинтересирани да 

го продаваат својот производ заради профит 
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 Влијанието на медиумите - за најголем број граѓани на светската заедница за 

работењето на нивните влади се рзбира само преку очите на медиумите 

 Преувеличување на медиумите - медиумите можат да претвораат некој 

незабележителен настан во случај од меѓунаодна важност со еден удар на пенкало или 

преносна слика. 

 

2.4 Елементи на тероризмот 

 

Анализирајќи ги веќе постоечките дефиниции за тероризмот елаборирани од повеќе автори 

можеме да извлечеме неколку елементи кои што се заеднички за сите и се провторуваат, со што 

се дава една јасна слика за тоа што претставува тероризмот, и како да се искорени и сузбие. 

Навлегувајќи длабоко во материјата, и анализирајќи парче по парче доаѓаме до една целина. 

Како појдовна точка за определување на поимот претставува дејствието што одредена група 

или банда треба да го изврши за тоа да се смета како незаконски извршено дејствие. Понатака 

тоа да биде тајно, организирано и бандата да биде составена со повеќе од двајца членови, тука 

спаѓаат и оние лица кои го помагаат тоа дејствие на било кој начин, го поттикнуваат, 

финансираат, му ставаат на располагање средства за извршување или пак го олеснуваат и ги 

отстрануваат сите препреки за неговото извршување, со што доаѓаме до систематската 

примена на насилството. 

 

 Друг елемент кој се јавува при анализата е дека дејствието се извршува со употреба на 

насилство и оружје, со цел или намера да се заплаши цивилното население, со што се објаснува 

психолошкиот ефект и предизвикување на интензивен страв, да се предизвика немир и 

одредена порака да се достави до политичката власт на една држава, проследено со земањето 

заложници и уцени како и голем број на жртви  со што доаѓаме до политичката природа на 

теоризмот. 

 

 Од горе наведените елементи и карактеристики на тероризмот доаѓаме до сознание дека 

оваа негативна појава е насочена кон уништување на веќе поставени национални интереси на 

една држава со цел дестабилизација и исполнување на своите цели преку уцена на одредена 

Влада да постапи според дадените инструкции, и закана по животот на земените заложници. 
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2.5 Терористички организации 

 

 Тука ќе стане збор за најпознатите терористички организации кои оставиле трага низ 

историјата на државите во светот48. 

 

1. ETA-Euskedi Ta Askatasune (ЕТА) - баскиска националистичка и сепаратистичка 

организација. 

2. ANO- Abu Nidal Organisation (АНО) - основни принципи на оваа терористичка 

организација се уништување на Израел и секоја земја која го подржува Израел. 

3. ASG-Abu Sayaf Group (АСГ) – главната цел е формирање на автономна исламска 

република на островот Минданао. 

4. Al Qaеda (АЛ Каеда) основач Осама Бин Ладен – оваа група се бори за спречување на 

секакви влијанија врз арапските земји 

5. GIA-Groupe Islamique Armee (ГИА) – да се создаде исламска држава во Алжир на секој 

можен начин,па и со употреба на сила. 

6. IAA-Islamic Army of Aden (ИАА) – се бори против владата во Јемен. 

7. LTTE-Liberation Tigers of Tamil Elam (ЛТТЕ) – тамилските тигри се борат за посебен 

тамилски регион во Шри Ланка. 

8. PKK- Kurdistan Workers' Party (ПКК)– се бори за оддвојување на југоисточна Турција и 

создавање курдска држава. 

9. MeK – Иранска терористичка група која има за цел да воспостави 

демократска,социјалистичка,исламска република во Иран. 

10.  JeM-Jaish e Mohammed – бараат ослободување на Кашмир од Индија и целосно 

уништување на Америка и Индија . 

11. Abu Nidal и Црвената Армиска Фракција(RAF). 

 

 

 

 

 

 

 
48Современ тероризам од Митко Котовчевски, 2003година Скопје, стр.325-326 
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2.6 Современи форми на тероризмот 

 

Слика бр. 1 Облици на тероризмот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1 Државен тероризам 

 

Својствен за диктаторските режими и може да се врши на сопствената територија на земјата 

и нејзините граѓани и на територијата на странски држави. Државата преку свои 

специјализирани органи се јавува како извршител на збир од активности што ги сочинуваат 

терористичките дејствија, кои опфаќаат разни форми на поддршка на терористичките 

организации преку нивно финансирање, испорака на оружје, обука на припадниците на 

терористичката организација, материјално и техничко опремување, обезбедување на лажни 

лични документи, обезбедување и заштита од кривично гонење и сл. 

Државниот тероризам може да биде таен, каде што државата директно, но не отворено 

учествува со свои припадници во терористичките акции, како и тероризам поддржуван од 
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самата држава. Во овој случај државата е нарачател на терористичките акции, учествува во нив 

преку терористички групи за остварување на свои цели, но не е неопходно да биде директен , 

активен учесник. 

 Концептот на државен тероризам треба да се разликува од концептот на спонзориран 

тероризам , кој се однесува на работењето на терористички организации кои се финансиски и 

логистички потпогнати од властите на заинтересираната држава. Одредени акциии на 

државните структури, каде што методите и ефектите не се разликуваат од оние коишто се 

традиционално содржани во тероризмот,претставуваат државен тероризам . Ова се однесуваат 

на бомбашките напади, саботажи, атентати и киднапирања кои се во спротивност со 

применливите правни стандарди на земјата, како и одредбите на меѓународното право. 

Државата во свои раце го има монополот на силата и за да ги спроведе своите идеи и замисли 

ги тероризира граѓаните, особено оние што не го прифаќаат таквиот начин на реализирање на 

задачите. Врз нив применува насилство, ги заплашува и предизвикува несигурност. Тие немаат 

доверба во институциите на државата, ги сметаат како туѓи и неспособни и внимаваат да не 

дојдат во конфликтни состојби со нив, плашејќи се од нивните репресалии49. 

 

 Како пример на државен тероризам на тоталитарните општествени системи може да се 

спомене Советскиот сојуз во времето на Сталин, нацистичка Германија, Камбоџа за време на 

владеењето на ,,Црвените кмери“ и др. Тоталитарниот режим настојува да воведе целосно 

едноумие во општеството и на тоа да ги подведе своите граѓани. Тоа може да го постигне само 

со примена на радикални мерки и терор на тајната полиција која кршејќи ги законите 

применува сопствени сурови методи за да влее страв кај недолжните граѓани. Изборот на 

жртвите е потполно непредвидлив. Повеќе истражувачи на тоталитаризмот истакнуваат дека 

во Советскиот сојуз и во Германија за време на нацизмот, режимот на најбрутален начин ги 

елиминирал своите противници, а потоа кога не постоела никаква опасност од нив, тајната 

полиција ја насочил кон потенционалните противници и кон недолжните граѓани по случаен 

избор.50 Актот на насилство во рамките на државниот тероризам државите го правдаат како 

репресија со која треба да се потиснат противниците на власта со намера да се зачува мурот и 

поредокот во општеството. 

  Своите цели државата ги одбира селективно, но многу прецизно со цел мерките што ги 

превзема против нив со репресивен карактер да служат како пример за останатите граѓани, со 

што си обезбедува легитимитет за преземените дејствија, прикажувајќи ги како штетни за 

 
49Современ тероризам од Митко Котовчевски, 2003 година Скопје, стр.159 
50Ryan Alan : State and private; Red and White, in:Violence, Terrorisam and Justice, Canbrigde University Press, 

Cambridge, 1965: 169-170 
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државата и државната власт. ,,Од своето постоење, Израел често се служел со тероризам во 

конфликтите со Палестинците и соседните арапски земји. Во одговорот на второто 

палестинско востание (интифада) Израел, покрај другото, посегнал и по државниот тероризам. 

(Израелските соседи од своја страна му давале покровителство на палестинскиот тероризам 

против Израел). Во октомври 2000 година, начинот на кој израелските полицајци ги задушиле 

демонстрациите на палестинците што живеат внатре во израелските граници како формално 

полноправни граѓани, пукајќи на нив со гумена и др. муниција при што убиле 13 граѓани, може 

да се толкува како случај на државен тероризам. Овој случај покажува дека подготвеноста за 

примена на тероризмот во странство, може да поттикне и напад  на сопствените граѓани.51 

2.6.2 Меѓународен тероризам 

 

 Тероризмот со меѓународно значење своите зачетоци ги има уште во далечната 1930 

година, кога беше извршено првото грабнување на авион, за денес да прерасне во глобална 

закана и сериозен акт на современата цивилизација. Современиот меѓународен тероризам не 

се однесува само на едно изолирано општество, односно не е насочен само против интересите 

на една држава. Неговата деструктивна моќ подеднакво ја чуствува целокупната меѓународна 

заедница. Меѓународниот тероризам претставува збир на активности забранети со 

меѓународното право, насочени против поединци, групи, држави и нејзини институции. 

Меѓународните конвенции го прават инкриминирано терористичкото однесување. Тоа ги 

обврзува сите земји, користејќи ги средствата на правната држава да се борат против сите 

видови на тероризам.52 

 Луѓето се почесто стануваат жртви на современото зло, бидејќи меѓународниот 

тероризам ги кршши сите конвенции за заштита на човековите права и слободи во национални 

и меѓународни рамки и во голема мера ја загрозува нивната индивидуална и хумана безбедност. 

Непосредните терористички активности државите ги остваруваат со дирекна акција на своите 

припадници на специјализирани организации, преку разузнавачките служби или пак преку 

терористички групи што за конкретните причини ги формира на својата територија, на 

територијата на некоја сосема друга земја или пак во земјата против која се насочени 

терористичките дејствија. Поттикнувањето и спонзорирањето на веќе постоечки терористички 

групи е резултат на индиректно или посредно терористичко дејствување на државите. Тие им 

пружат на терористичките групи финансиска и логистичка поддршка, го обучуваат нивните 

 
51Primorac Igor ,,Drzavni terorizam I protivterorizam” , Politicka misao, Vol XXXIX, br.3 Zagreb 2002:65-66. 
52Преземено од: 

http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0 

%B0%D0%BC 
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припадници, им испорачуваат оружје и техничка опрема, обезбедуваат оригинални или лажни 

лични документи за припадниците на терористичките групи, засолништа па дури и заштита од 

кривично гонење. 

 Денес, САД водат посебни списоци на државите што го спонзорираат меѓународниот 

тероризам. Според нивните критериуми, сите групи и организации за кои е карактеристичен 

овој вид на тероризам, спаѓаат во категорија на тероризам под спонзорство на државата, а 

нивните припадници се карактеризирани како ,,владини агенти“. Во почетокот, меѓународниот 

тероризам се однесувал само на актите со странски елементи, а покасно терминот меѓународен 

тероризам се проширил и се применува во сите случаи кадешто се работи за напад на некое 

добро што е заштитено со меѓународното право. Тоа значи дека за меѓународен тероризам 

може да се говори секогаш кога цел на напад е странска држава, односно нејзиниот политички 

режим, поодделни државни или политички органи, општествени групи и поединци во неа.53 

 Меѓународниот тероризам, повеќето автори го делат на транснационален и 

меѓудржавен, а поааѓаат од аналитички проценки и мерки на кои крајна цел им е да го расветлат 

дејствувањето на тероризмот во меѓународните односи. Поради тоа меѓународниот тероризам 

го врзуваат за државата. Преку своите разузнавачки служби на државата, кои се јавуаат како 

организатори, го комбинираат со други тајни субверзивни методи на дејствување, за 

загризување на субјекти на меѓународен план. Тоа го прават за остварување на своите интерси, 

преку разни терористички групи и организации, паравоени и параполициски структури и др. 

субјекти што имаат субверзивен карактер. Транснационалниот тероризам во суштина 

претставува меѓународен тероризам што го спроведуваат недржавни самостојни субјекти, без 

разлика на тоа дали акциите се помогнати од некои наклонети влади што во тоа ги гледаат 

своите интереси или пак воопшто не се помогнати. 

 Актите на транснационалниот тероризам се опфатени недржавни субјекти, поединци и 

самостојни општествени групи како извршители. Тие при извршувањето на терористичките 

дејствија, имат извесна меѓусебна соработка со такви групи од повеќе земји. ,,Според тоа 

транснационалниот тероризам претставува примена или закана за примена на насилство кое 

им служи на политичките цели на поединци или групи, кога таквата акција има за цел да влијае 

на ставовите и однесувањето на групата што е цел на напад, која е поширока од непосредните 

жртви и кога поради државјанството или странските врски на извршителите, местото на 

извршување, природата на човечките и институционалните жртви или механизми, нејзините 

дејствија ги надминуваат националните рамки“.54 

 

 
53Димитријевиќ Војин ,,Тероризам“ Београд 1982:187. 
54Finger Aleksander ,,Terrorism interdisciplinary perspectives” New York 1987. 
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2.6.3 Отворен и прикриен тероризам 

 

  Отворениот тероризам претставува поим за конвенционален и неконвенционален 

тероризам кој се применува од страна на политичките, екстремистичките, верските и 

криминалните терористички организации, самостојно или под покровителство на некоја 

заинтересирана влада. Главна цел на ваквото терористичко однесување е привлекување на 

внимание на други терористички групи што се поистоветуваат со конкретното дејствување и 

своите политички или криминални цели, кои пак се совпаѓаат со целите на некоја 

заинтересирана држава што се јавува како ментор. Прикриениот тероризам е форма што ја 

планираат и изведуваат одделни држави во рамките на нивната стратегија против друга држава 

со учество на сопствени специјални сили или преку некои терористички организации. 

Дејствијата се превземаат во апсолутна тајност бидејќи целта на овие дејствиа е да се ослаби 

државата што е цел на напад. По превземените акции следат други појавни форми на 

конвенционална и неконвенционална војна55. 

              Посебна значајна карактеристика за оваа форма на тероризмот е користењето на 

средства и методи кои незабележани можат да се применат, да се маскираат меѓу 

традиционалните и обичајни етнички норми на однесувања во одредени средини. Исто така се 

користат приликите на застарената опрема и технологија на индустриските капацитети за да 

се предизвикаат хаварии, а преку нив еколошки катастрофи. Друг пример може да биде 

искористувањето на лошата организираност во обезбедување на ресурсите на државата и 

нанесување штети по здравјето на луѓето, животните, растенијата и сл. со предизвикување на 

разни болести, кои и така ендемски се јавуваат во тие средини и луѓето се свесни за нивната 

појава, како што се: колера, кравјо лудило и др., кај животните, разни заболувања кај луѓето, 

(грип, сипаници и др.), во некои случаи дури во облик на пандемија, како и појава на многу 

болести и штетници кај растенијата. 

 

  2.6.4 Еколошки тероризам 

  

           Еколошкиот тероризам се уште не ги зафатил сите простори на земјината топка, но од 

почетокот на XXI век постанал најизразена опасна форма на терористичко дејствување, за 

 
55

Симеуновић Д.: Тероризам, Београд, 2009, стр.100 
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човештвото. Во денешно време се уште претставува нетипична форма, но не би можел да се 

исклучи фактот дека во наредниот период терористите нема да посегнат по животната средина 

со примена на активности типични за еколошкиот тероризам56. 

 

 2.6.5 Нуклеарен тероризам 

 

          Под поимот нуклеарен тероризам се подразбира закана за употреба или употреба на 

нуклеарни направи или радиоактивни материјали за предизвикување на масовни убиства и 

штети. Нуклеарното оружје им овозможува на терористите значајни предности во остварување 

на политичките цели, но и за привлекување на големо внимание на светските медиуми и 

јавноста. Самата можност за нуклеарен тероризам во светот предизвикува огромна 

загриженост поради помислата на огромните последици од 11 примената на ваквите 

неконвенционални средства, што се вбројуваат во редот на средства за масовно уништување. 

Терористичките групи не мора секогаш да вклучуваат нуклеарно оружје во своите напади, кое 

е тешко достапно и е потребна посебна скапа и современа технологија за негово 

производство57. 

              Затоа најчесто се говори за употреба на нуклеарни материјали што можат да се 

употребат во нападите. Нуклеарниот тероризам се манифестира со помош на висока и скапа 

технологија. Постои мала веројатност терористичките групи да набават нуклеарни материјали, 

бидејќи се добро обезбедени и чувани. Тие се скапи и опасни за ракување без посебни знаења 

и стручност и затоа е тешко нивното набавување и чување. Посебно е тешко да остане во 

тајност поседувањето на нуклеарни средства. 

 

 2.6.6 Хемиски тероризам 

 

            Хемискиот тероризам денеска е се повеќе застапен во светот, без разлика што од 

неконвенционалните видови за него помалку се зборува од нуклеарниот тероризам. 

Тероризмот со хемикалии е многу полесен за извршување и многу полесно се доаѓа до 

материјали за терористички активности. Денеска во светот постои оправдан страв дека 

терористите можат да посегнат по оружје за масовно уништување, во кое спаѓа и хемиското 

оружје. Ова оружје е доста ефтино за разлика од други видови и можае лесно да го набават и 

сромашните терористички организации. Хемиските материјали се достапни и доколку се 

 
56Гачиновиќ Р., Еколошки тероризам, Издание 2011, стр. 254-264 
57https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_terrorism#:~:text=In%20legal%20terms%2C%20nuclear%20terrorism,to%20c

ompel%20a%20natural%20or посетено на 05.01.2021 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_terrorism#:~:text=In%20legal%20terms%2C%20nuclear%20terrorism,to%20compel%20a%20natural%20or
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_terrorism#:~:text=In%20legal%20terms%2C%20nuclear%20terrorism,to%20compel%20a%20natural%20or
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добро спакувани, без посебен напор лесно се транспортира. Се смета дека хемиските 

супстанции може брзо да ги сентитизира секој подобро обучен и вешт хемиски техничар, 

доколку располага со потребни технички средства и опрема58. 

 

 2.6.7 Биолошки тероризам 

 

            Поимот биолошки и токсичен тероризам опфаќа употреба и ширење, различни видови 

на биолошко оружје, биолошки агенси и токсини во популациски средини, густо населени 

области, поради предизвикување голем број на жртви и уништување на моралот на граѓаните. 

За изведување на воени дејствија не може да се употребува биолошко оружје на одделни 

објекти или потесни подрачја. Впрочем тоа е осмислено и главна цел му е да предизвика 

масовно уништување или масовни заболувања . 

      Биолошкиот и хемискиот тероризам се суштински поврзани, но се смета дека биолошкиот 

е многу поопасен од хемискиот тероризам. Предноста на биолошкото оружје, пред хемиското, 

се состои во неговата незабележителност во самиот почеток. Веднаш со самата употреба не 

привлекува внимание и не може да го открие нити најсовремената технологија. Потребно е да 

помине извесно бреме, да настанат одредени последици па дури тогаш да се забележи дека 

нешто се случува на одредено подрачје. Предноста се состои во тоа што е потребно мал број 

на биолози и малку средства, кои би користеле технологија што е секаде распространета и се 

користи за разни цивилни цели, потребни за животот на граѓаните. Јапонската секта „Aum-

Shinrykio“ (сега со ново име Alef), која повеќе пати е споменета поради нападите со хемиско 

оружје во подземната железница во Токио, изградила сопствена лабораторија за производство 

на биолошко оружје во која се обидела да го созаде вирусот ,,ебола“. За среќа нивната 

лабораторија што се наоѓала во подножјето на планината Фуџи била откриена од јапонската 

полиција, уништена и бил запленет цел арсенал на хемиско и биолошко оружје.59 

 

 

 2.6.8 Џихадистички тероризам 

 

 Џихадистичките терористички акти се оние што се извршени на начин што ја отфрла 

демократијата врз религиозни основи и ја користи историската споредба со крстоносните војни 

 
58Срђан З. Рутић, Хемиски Тероризам, Војно дело, 2016 стр, 290-303 
59Превземено од: http://en.wikipedia.org/wiki/Aum_Shinrikyo 
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на средниот век да ги опише тековните ситуации, во кои истото се верува дека сунитскиот 

ислам се соочува со „крстоносен сојуз“ составен од шиити, христијани и евреи60. 

 

 2.6.9 Десничарски тероризам 

 

 Десничарските терористички организации сакаат да го променат целиот политички, 

социјален и економски систем на екстремист десен модел. Основен концепт во десничарскиот 

екстремизам е супремацизам или идеја дека одредена група на луѓе споделување на заеднички 

елемент (нација, раса, култура, итн.) е супериорен во однос на сите други луѓе. Гледајќи се во 

а врвна позиција, конкретната група смета дека е нејзино природно право да владее над 

остатокот од населението. Расистичко однесување, авторитаризам, ксенофобија и 

непријателство кон имиграцијата најчесто се среќаваат кај екстремистите од десницата. 

Десничарскиот тероризам се однесува на употребата на терористичко насилство од 

десничарски групи. Варијанти на екстремистичките групи на десницата се неонацистичките, 

неофашистичките и ултранационалистички формации61. 

 

 2.6.10 Левичарски тероризам 

 

 Левичарските терористички групи бараат да го заменат целиот политички, социјален и 

економски систем на држава од воведување комунистичка или социјалистичка структура и a 

општество без класи. Нивната идеологија е често марксистичко-ленинистичка. А 

подкатегорија на левичарскиот екстремизам е анархистички тероризам кој промовира 

револуционерна, анти-капиталистичка и антиавторитарна агенда. Примери на левичарски 

терористички групи се италијанската бригада Росе (Црвените бригади) и грчката 

Револуционерна организација 17 ноември62. 

 

 2.7 Етно национализам и сепаратизам 

 

 Етно-националистички и сепаратистички терористички групи се мотивирани од 

национализам, етничка припадност или религија. Сепаратистичките групи се обидуваат да 

измислат држава за себе од поголема земја или да додадат територија од друга земја. Левите 

 
60https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_terrorism_in_Europe#:~:text=In%202016%2C%20a%20total%20of,the%20pre

vious%20year%2C%20to%20718 посетено на 05.01.2021 
61https://www.dw.com/hr/desni%C4%8Darski-ekstremizam-nova-dimenzija-terora/a-52465952 посетено на 

05.01.2021 
62https://terorizamblog.wordpress.com/klasifikacija-terorizma/ посетено на 05.01.2021 

https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_terrorism_in_Europe#:~:text=In%202016%2C%20a%20total%20of,the%20previous%20year%2C%20to%20718
https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_terrorism_in_Europe#:~:text=In%202016%2C%20a%20total%20of,the%20previous%20year%2C%20to%20718
https://www.dw.com/hr/desničarski-ekstremizam-nova-dimenzija-terora/a-52465952
https://terorizamblog.wordpress.com/klasifikacija-terorizma/
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или десничарски идеолошки елементи не се невообичаени кај овие типови на групи. Ирците 

Републиканска армија (ИРА), баскиската ЕТА и курдските организации на ПКК спаѓаат во оваа 

категорија. Екстремистичките групи имаат за цел да променат специфична политика или 

практика, за разлика од заменувањето на целиот политички, социјален и економски систем во 

едно општество. Групите од оваа категорија, најчесто се залагаат за права на животните, 

заштита на животната средина, анти-абортус кампањи и сл. Примери на групи во оваа 

категорија се фронт за ослободување на земјата (ЕЛФ) и ослободување на животни  (АЛФ)63. 

 

2.8.Антитероризам 

Во литературата може да се најдат различни толкувања на активноста наречена „Анти-

тероризам“. За овој тип на активност се користат два збора антитероризам (англиски * an * ti 

* [`aentij] -prefih) -против, спротивно);. Според таа логика, антитероризмот е збир на 

одбранбени мерки кои се преземаат за заштита на лица и имот, или како познавање, 

запознавање со терористичките закани и преземени мерки за намалување на нивното влијание, 

овој термин се однесува на одбранбени мерки за заштита од тероризам или борба против 

тероризмот на своја територија. Во научната терминологија, се користи и терминот контра 

тероризам (контра II [`kauntÀ (r)] - контранапад, контра IV adv - спротивно, контра V v tr 

одбивање; до напад одбиваат напад. 

 Така, термините за борба против тероризмот / контратеророт / контранапад најмногу се 

однесуваат на навредливи мерки насочени кон спречување на модерен тероризам надвор од 

територијата на сопствената земја, кои обично ги применуваат големите сили како САД, Русија 

и Велика Британија. За земјите кои прогласуваат антитерористичка стратегија, т.е. борбата 

против тероризмот на нејзина територија е соодветен термин антитероризам, кој комбинира 

превентивни, репресивни и борбени мерки на државните органи за заштита. 

Меѓутоа, во академските и административните дефиниции не постои конзистентност или јасна 

разлика помеѓу поимите антитероризам / контра тероризам. 

Така на пр. Дејвид Витакер (диџеј Витакер) во принципите, програмите, приодите што ги става 

во контекст на терминот против тероризмот (принципи, програми, пристапи за борба против 

тероризмот) и извадоци од плановите и програмите на ОН, ЕУ .. вклучува и одбранбени како 

што се разузнавање, контрола, креирање бази на податоци, домашни и меѓународни 

законодавни активности или дипломатски и економски-социјални мерки. 

 
63Крстич М., Тероризам со сепаратистички претензии, Војно дело, 2018, вол. 70, бр. 6, стр. 349-362 
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 Исто така, Ричард Такра, во својот речник за тероризам, паралелно ги анализира 

антитероризмот и антитероризмот, набудувајќи ги едни од други неразделно и не прави разлика 

меѓу нив. 

 Сепак, овие услови мора да се фундаментално различни, бидејќи не сите земји можат да ги 

применат. Анти-тероризмот е прифатлив за сите, а антитероризмот за оние најсилните и 

најмоќните земји во светот кои, поради својата воена и економска моќ, не се де факто под 

контрола на Организацијата на ОН. 

Одбрана од тероризам, т.е. „Анти-тероризам“ се состои од одбранбени мерки и акции, кои 

имаат за цел да го подигнат нивото на заштита на поединци и имот од терористички 

активности. Се состои од примена на безбедносни мерки и почитување на законот во одбраната 

на објектите, извидување, надзор и разузнавање, со цел навремено предупредување за 

опасност и разбирање на опасноста од тероризам. 

 Анти-тероризмот е активност која ги обединува сите дејствија што ги применуваат државните 

институции и меѓународните организации во борбата против тероризмот. Така, 

„Антитероризмот е збир на мерки, активности и процедури спроведени од Организацијата на 

ОН и државните институции на нејзина територија . 

 

2.8.1. Државни антитерористички мерки 

Државите и нивните институции имаат најодговорна задача да ја заштитат сопствените граѓани 

и институции од секаков вид насилство, особено современиот тероризам, кој во минатото 

опасно ја загрози цивилизацијата, така што безбедносните предизвици во 21 век ќе бидат 

поизразени од кога било досега. 

Познато е дека тероризмот не може да се искорени, но за барем да се држи под контрола, сите 

субјекти на меѓународните односи мора да дадат свој придонес. 

Обединетите нации мора да претрпат трансформација и во наредниот период да ги исполнат 

обврските за кои постојат. Државите мора да се придржуваат кон меѓународните правни 

инструменти, кои самите ги имаат ратификувано и кои се усвоени од ОН. Почитувајќи го 

меѓународното право и сопствените правни прописи, државите мора да применуваат 

превентивни, репресивни и борбени мерки во борбата против модерниот тероризам. 

 

2.8.2. Превентивни антитерористички мерки 

Превенцијата вклучува ублажување или ублажување на симптомите (директна или индиректна 

превенција). Отстранувањето на причината може да се смета за општа превенција. 

Превенцијата треба: да ја отстрани поддршката од странство за терористите; истрага за улогата 

на медиумите и спречување на нивната употреба од страна на терористичките организации. 
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Терористичките активности би биле значително намалени доколку медиумите не ги пријават 

последиците од нивните постапки; едукативната работа со младите е многу важна, со цел да 

се спречи нивното вклучување во терористички организации, како и одвраќање со закана од 

строги кривични санкции. 

Превентивните мерки во борбата против модерниот тероризам се многу важна активност на 

едно демократско општество, кое е навистина посветено на трајно спротивставување на 

модерниот тероризам. Овие активности се најтешки, нивните резултати не се веднаш видливи, 

тие доаѓаат дури по долго време и затоа многумина изразуваат скептицизам кон демократска 

превенција во борбата против тероризмот. 

Демократската превенција влегува во мрачните вилаети на насилство, ги осветлува нивните 

длабоки димензии и создава услови за долгорочен процес на искоренување на насилната 

активност кај овие луѓе. Многу  важно е да се знае психолошкиот профил на терористот, 

неговите мотиви и да се разбие во неговата личност таканаречениот внатрешен мотив за 

извршување насилство. 

Целото општество мора да покаже решителност во борбата против модерниот тероризам, а не 

само армијата, полицијата и нивните безбедносни служби. Неопходно е да се интегрира 

безбедноста во политичкиот систем на земјата, со цел да се создадат поволни услови за 

ефикасно функционирање на сите фактори на државниот одбранбен систем. 

Основните предуслови за успешна заштита од современиот тероризам се: високо-

професионална и организирана служба за заштита; објективна (реална) проценка на опасност 

(т.е. закана), под услов терористичките организации да не смеат да се потценуваат или 

преценуваат; застапување за професионално и успешно извршување на нивните должности на 

работното место на граѓаните; доследната примена на законските прописи ќе го намали 

просторот за терористички активности, што е многу важен фактор во заштитата на 

општеството; развивање на демократска општествена свест во сите структури на земјата; 

континуирана активност за развој на безбедносната култура, што подразбира знаење и 

мотивација на поединецот лично и самоиницијативно, и преземање мерки и процедури за 

спречување терористички активности, континуирано преземање и подобрување на заштитните 

мерки во сите методи и средства што се користат од страна на терористите при извршување на 

нивните активности. 

Остварувањето на наведените предуслови не исклучува, туку, напротив, обврзува да преземе 

одредени конкретни мерки и процедури за одбрана и заштита во борбата против тероризмот. 

Тие се неопходни, и тие се поефикасни во однос на тоа што тргнуваат од наведените 

предуслови. Може да се каже дека добро организирана и сеопфатна самоодбрана функционира 
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ефикасно во функција на одвраќање на терористичките активности. Ова значи дека цивилното 

население и сите политички партии се ангажирани во сите задачи, во мир и војна. 

2.9. УЛОГАТА НА ИНФОРМИРАНИ СЛУЖБИ ВО ПРЕВЕНТИВНА 

АНТИТЕРОРИСТИЧКА АКЦИЈА 

Разузнавачката служба е специјална организација на државни органи, чија активност се 

рефлектира во собирање и проучување на податоци за други држави. Ги вклучува сите 

структури на општеството и сите општествени активности (политички, економски, воени, 

научни, технички и други) земји кон кои е насочена. 

Исто така, содржи разузнавачки активности, насочени кон откривање и сузбивање дејствија на 

странски разузнавачки служби кон сопствената земја. Поимот интелигенција не може да се 

поистовети со поимот шпионажа, кој е само дел од разузнавачката активност и, во најтесна 

смисла на зборот, подразбира поседување тајни информации со употреба на агенти (шпиони). 

Шпионажата се смета за дел од разузнавачката дејност што е криминализирана според 

меѓународното право или според законодавството на некои земји во мир. 

За време на развојот на човечката цивилизација, интелигенцијата беше предмет на бројни 

дискусии од истражувачи кои се обидоа да го објаснат овој феномен и да дадат научна 

дефиниција. Меѓутоа, во процесот на разгледување на улогата на разузнавачките служби во 

антитерористичките активности, науката мора барем на специфичен начин да учествува во 

едукацијата на персоналот за антитерористички активности, бидејќи научните методи сигурно 

ќе го збогатат значењето и содржината на разузнавањето службите воопшто и во 

антитерористичките активности особено. Бидејќи, информираните служби мора да бидат 

ангажирани во истражување на појавите, за да дојдат до нови сознанија, а методите на научно 

-истражувачката работа значително ќе помогнат во тоа. Особено што терористичките 

организации прават долгорочни тајни подготовки за акција која трае многу кратко со сите 

елементи на изненадување. Така, разузнавачката служба е општествено историска и класно 

условена специјализирана организација која, во рамките на својот делокруг на работа, 

спроведува тајна разузнавачка, контраразузнавачка и субверзивна содржина според виталните 

интереси на противниците, користејќи специфични методи или средства, со цел да постигне 

одредени политички интереси и заштита на внатрешната и надворешната безбедност. 

Разузнавачката и безбедносната активност во борбата против модерниот тероризам се 

манифестира преку јавна и тајна компонента, бидејќи терористите се обидуваат да покажат 

како владата е неспособна да ги заштити луѓето и имотот. 

Собирање разузнавачка информација и нејзина анализа е клучот за решавање на проблемот со 

тероризмот. 
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За нормално и ефикасно функционирање на разузнавачката работа во борбата против 

тероризмот, во голема мера придонесуваат општествените науки, кои ги проучуваат и на тој 

начин ги расветлуваат различните аспекти на терористичката активност, нивното однесување 

и карактеристики, што е посебен предмет од интерес на разузнавачките служби. Покрај тоа, 

методите на самите општествени науки успешно се користат во фундаментална работа на 

разузнавачките служби. 

Разузнавачките служби ги добиваат најважните податоци за тероризмот со примена на тајна 

методологија (собирање тајни податоци, прикриени методи за собирање податоци). Меѓутоа, 

значителен процент на интелигенција се добива преку употреба на легални извори, како што 

се медиумите, јавни собири, научни форуми и разни интервјуа со граѓани, особено оние 

вработени во државните институции. 

Разузнавачката разузнавачка работа е нужно покриена со тајност, така е истражувањето во оваа 

област е објективно тешко. Во разузнавачкиот процес, агенциската работа зазема важно место. 

Работата на агенцијата е исто така дел од владиниот разузнавачки систем. Може да се случи од 

странство и од земја која е предмет на разузнавачки напад во процесот на откривање 

терористички организации и групи на нејзина територија. Работата се изведува во строга 

тајност, за да не се предизвика нарушување на меѓународните односи, како што имаше 

примери во пракса. Ова дело се обидува да ги добие најважните тајни информации за 

терористичка организација, кои се чуваат многу внимателно, што предизвикува голема 

тешкотија за оние кои се директно вклучени во таков бизнис. Улогата на разузнавачките 

службеници е да стекнат сопственост на одредени квалитетни информации поврзани со 

спречувањето на тероризмот. Во борбата против модерниот тероризам, соработката на 

разузнавачките служби од неколку земји е многу важна. Постои еден вид соработка во рамките 

на клубот Берн, кој е форум за шефовите на безбедносните служби на земјите од Европската 

унија.14 Сличен форум наречен Меѓународен форум за тајни служби се одржа во 2001 година 

во Санкт Петербург, кога руските разузнавачки служби беше домаќин на стотици шефови на 

разузнавачки служби и претставници.слуги од 39 земји.64
 

 Меѓутоа, соработката помеѓу разузнавачките служби никогаш не е целосна и секогаш е 

ограничено од многу фактори. Некои од нив се различни интереси и перцепции за 

надворешната политика, различни позиции во меѓународните односи, правни ограничувања, 

страв дека размената на информации нема да ги загрози сопствените извори и методи, како и 

страв дека другата страна ќе ги злоупотреби податоците надвор од договор. Оние кои не 

веруваат во ваква соработка мислат, како што вели Ричард Олдрич, дека нема пријателски тајни 

 
64 Lefevre S. The Dificulties and Dilemmas of International Intelligence Cooperation, International Journal of 

Intelligence and Counterintelligence, 16, Taylor & Francis, 2003, p 530. 15 Kal 
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служби, само тајни служби на пријателска држава. ''  Како пример за неискрена соработка 

помеѓу разузнавачките служби, Миливоје Левков го наведува примерот на израелската 

разузнавачка служба МОСАД за време на планирањето на терористичкиот напад во Бејрут во 

1983 година, во кој Загинаа 241 маринци од осмиот баталјон. Според Левков, подружницата на 

оваа служба во тој град имала информации за начинот на кој ќе се изведе штрајкот и со какви 

превозни средства, но не ја знаела точната цел. Седиштето на МОСАД даде директива за 

информирање на американските служби воопшто, така што безбедносните мерки останаа на 

исто ниво како и пред предупредувањата, бидејќи има многу такви и слични предупредувања. 

 

2.9.1. Репресивни мерки за антитероризам 

 Покрај превентивните мерки насочени кон одвраќање на терористите од акција, државата 

презема и репресивни мерки, кои се однесуваат на примена на кривични, административни и 

други мерки против извршителите на терористички активности. Иако државната заштита мора 

с increasingly повеќе да се фокусира на превентивни активности, таа не може да се откаже од 

својата репресивна функција. Примената на казнените санкции е неопходно средство за 

заштита на општеството и поединците од социјално опасни однесувања, така што општеството 

не може да се откаже од криминалната функција на државните органи, ниту пак оваа функција 

може да се сведе на елементите на криминална превенција и ресоцијација, иако тие мора да 

стојат со нив.во комплементарен однос. Општеството е принудено да бара одговорност и да 

казнува, да применува кривични, административни и други казнени мерки, кои се објективни, 

репресивни, но исто така неопходни во конфликтите и условите во кои дејствуваат 

терористичките организации. 

При примена на сите мерки, важно е да се има јасна претстава за силата на терористичката 

организација и степенот на опасност од нејзините активности. 

Потценувањето, односно занемарувањето на негативните појави има штетни ефекти и 

последици. Доколку општеството не се бори против нив со соодветни (ефективни) мерки, тие 

стануваат почести, поинтензивни и со поголем притисок врз општеството, што може да 

предизвика флуктуации во јавното мислење и да ја ослабне отпорноста на општеството. За да 

може општеството навреме да ги спречи ваквите појави и тенденции, мора да инсистира на 

точна, емпириски идентификувана проценка на мерките кои се неопходни за нејзина заштита. 

Следува дека кога станува збор за општествено опасни однесувања и дејствија, за 

понатамошно развивање на инструменти за кривично право во рамките на својата политика, 

кои оправдано им служат на целите на заштита. Меѓу другото, неопходно е: надградба на 

правните прописи и усвојување соодветни меѓународни конвенции и усвојување нови; 

развивање на безбедносен систем, за да може да се елиминира опасноста од најтешките форми 
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на закана со помош на системот за заштита; примена на кривични санкции против сите 

учесници во терористички активности. Борбата против терористичките активности е 

постојана задача, а нејзиниот успех зависи од професионалноста на надлежните служби, 

економската стабилност, зајакнувањето на одбраната и заштитата, меѓународниот углед и 

воено-политичката позиција на земјата погодена од терористички активности. Соработката на 

граѓаните во процесот на идентификување на околностите и лицата кои можат да организираат 

терористички активности е многу важна. 

Државните органи, како директно одговорни за целокупната безбедност на земјата и граѓаните, 

мора да преземат најефикасни мерки за заштита од тероризам преку: проценка на можните 

носители на тероризам; навремена и реална проценка на силата и вистинската моќ на 

терористичката организација со цел да се подготват антитерористички мерки и активности; 

навремено презентирање на јавноста за целите и начинот на дејствување на терористичката 

организација кон цивилното население, така што таа ќе биде осудена и дискредитирана во 

светската и домашната јавност, како и ефективна превенција на едно „појавување“ на 

внатрешна и надворешен тероризам, но и меѓународна проценка .. Овие активности мора да се 

конкретизираат преку усвојување на нормативно-правни; политичко-дипломатски; 

безбедносно разузнавање; полициско-репресивно; техничко-технолошки, физички и борбени 

мерки. 

 Во рамките на реализацијата на концептот на самозаштита, два вида мерки доаѓаат до израз: 

социјално превентивни и репресивни, кои треба оптимално да се трансформираат во 

превоспитна функција. Ова се два неопходни, комплементарни и функционално поврзани 

сегменти на политиката и практиката на заштита од инкриминирани и други казниви дела. 

Нивната комплементарна врска предупредува дека апсолутизациите на кој било метод на 

дејствување не се дозволени. Социјалната превенција, земена здраво за готово, без примена на 

административни и казнени функции, сепак претставува неприфатливо решение од аспект на 

заштита, што е особено случај во времето на бранот терористички активности. Исто така, 

инсистирање на репресивно функцијата, во отсуство на превентивни активности, ќе доведе до 

потрага по единственото решение во репресијата, во сфаќањата и практиките од минатото, што 

исто така е неприфатливо. 

Во модерните демократски општества, треба да се очекува дека мерките за државна репресија 

с increasingly повеќе исчезнуваат, губејќи го општественото значење и оправданост, ако 

внатрешната сила на општеството се зајакне и како што станува пообединета и стабилна. 

Во такви општествени околности, терористичките активности се повеќе добиваат карактер на 

напад врз целото или скоро целото општество, кое ќе може, благодарение на својата хомогеност 
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и компактност, да ги реши или елиминира на безболен и поедноставен начин, со помош на 

модерно опремени и високо обучени и мотивирани единици.антитерористички акции. 

Покрај овие мерки, државата применува и „борбени антитерористички мерки“. На почетокот 

на 21 век, терористичките организации станаа сериозна закана за светскиот мир, така што 

борбените мерки на антитерористичките воени и полициски единици многу важна улога. Кога 

превентивните и репресивните мерки не даваат резултати, воените и полициските 

антитерористички единици преземаат акција, со цел навремено да се неутрализира 

терористичката група и граѓаните и државните институции што целта на терористичката 

организација ги заштитуваше навремено. 

 

 

2.9.2.  Меѓународни правни документи за санкционирање на анти тероризам   

Во 20 век, Обединетите нации усвоија голем број меѓународни документи (Конвенции, 

резолуции ...) за борба против меѓународниот тероризам. Овие важни документи не најдоа 

доволно поддршка во пракса, така што нивната имплементација никогаш не беше завршена. 

На Третата меѓународна конференција во Брисел во 1930 година и во рамките на Петтата 

комисија, беше проучено злосторство наречено тероризам. На Следната година, на Четвртата 

конференција во Париз, беше истакнато дека секој што користел бомби, мини, експлозивни 

направи, оган, огнено оружје или други убиствени или деструктивни средства во тероризирање 

на населението или против некое лице или неговиот имот, или кој провоцира или се обидува 

да провоцира, шири или се обидува да шири епидемија, инфекција на добиток или слично зло, 

или кој прекинува или се обидува да ја прекине јавната услуга или нејзиното извршување, кои 

се од општа корист, ќе се казни за кривично дело тероризам. 

По гробот на југословенскиот крал Александар I и Луј I и Луј Бортон, министер за надворешни 

работи на тогашната Франција во Марсеј на 9 октомври 1934 година, меѓународните 

антитерористички активности се интензивираа. Анегдотата од Марсеј беше повод да се 

започне со изготвување на меѓународна конвенција за тероризам во Лигата на народите. На 

седницата на Советот на Лигата на народите на 10 октомври 1934 година, беше донесена 

резолуција21 со која се осудува атентатот во Марсеј, а потоа се нагласува обврската на 

државите да не поддржуваат или толерираат какви било терористички активности на нивна 

територија. Во својата резолуција, Советот објави формирање на Комитет на експерти од 11 

члена би имал должност да подготви прелиминарна нацрт -меѓународна конвенција за 

сузбивање на тероризмот. Комитетот од единаесет експерти за прв пат се состана во мај 1935 

година, а потоа и во јануари 1936 година. 
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На 10 октомври 1936 година, 22.22 година, Советот на Лигата на народите донесе резолуција 

во која се нагласува дека секоја држава е должна да се воздржи од какво било мешање во 

политичкиот живот на друга држава. Поттикнат од гореспоменатата резолуција на Советот на 

Лигата на народите, Комитетот на единаесет експерти ги уреди текстовите на двата 

прелиминарни нацрти во април 1937 година, а Советот на Лигата на народите ја свика 

Меѓународната конференција на 1 ноември 1937 година во Geneенева. Меѓународна 

конференција посветена на тероризмот се одржа од 1 до 16 ноември 1937 година во Geneенева, 

на која учествуваа 35 земји. На 16 ноември 1937 година, конференцијата усвои две конвенции 

за потпис. Првата, која го осуди тероризмот, беше потпишана од 24 држави, а втората, за 

формирање на Меѓународниот кривичен суд за судење на сторителите на терористички 

активности, беше потпишана од 13 држави.23 Овие конвенции никогаш не стапија во сила 

затоа што никогаш не беа ратификувани   

Се претпоставува дека ратификацијата не се случила бидејќи концептот на тероризам во нив 

не е детално или прецизно дефиниран, туку и поради настаните што му претходеа на 

избувнувањето на Втората светска војна и го одвлекоа вниманието на земјите од борбата 

против тероризмот. и се разгледуваат  проблеми на меѓународниот тероризам, исполнување на 

задачата што му ја додели Генералното собрание на ОН во 1947 година. Комисијата за 

меѓународно право започна да подготвува кодекс за злосторства против мирот и безбедноста 

на човештвото. 

По засилувањето на тероризмот во Западна Европа, кон крајот на 1960 -тите, а особено по 

масакрот врз израелските спортисти на Олимпијадата во Минхен во 1972 година, ОН ги обнови 

своите активности насочени кон воспоставување меѓународни правни инструменти за борба 

против тероризмот: Конвенција за кривични дела и Некои други акти извршени во авиони 

усвоени во Токио на 14 септември 1963 година, стапија на сила во 1969 година, а до крајот на 

1986 година беше ратификувана од 127 држави, вклучувајќи ја и Југославија; Конвенцијата за 

сузбивање на незаконското киднапирање, усвоена во Хаг на 16 декември 1970 година, стапи на 

сила во 1971 година, а до крајот на 1986 година, таа беше ратификувана од 121 држава, 

вклучувајќи ја и Југославија; Американска конвенција за тероризам, усвоена во Вашингтон, 2 

февруари 1971 година; Конвенцијата за спречување и казнување на злосторства против 

меѓународно заштитени лица, вклучително и дипломатски агенти, беше усвоена во Newујорк 

на 14 декември 1973 година, стапи на сила во 1977 година и беше ратификувана од 71 држава 

на крајот на 1987 година, вклучувајќи ја и Југославија во 1978 година. Европската конвенција 

за сузбивање на тероризмот беше усвоена во Стразбур на 27 јануари 1977 година; 

Меѓународната конвенција против земање заложници беше усвоена во Newујорк на 17 

декември 1979 година, која стапи на сила во 1983 година и беше ратификувана од 45 држави 
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до крајот на 1987 година, вклучувајќи ја и Југославија во 1984 година; Меѓународната 

конвенција за спречување терористички бомбашки напади беше воспоставена во Newујорк на 

15 декември 1997 година; Меѓународната конвенција за сузбивање на финансирањето 

тероризам исто така беше усвоена во Newујорк на 9 декември 1999 година; Меѓународна 

конвенција за спречување на нуклеарен тероризам, бр. 59/290 беше усвоен во Њујорк на 14 

септември 2005 година. 

Покрај споменатите документи, Организацијата на ОН, со цел да придонесе за дефинитивно 

спротивставување на модерниот тероризам, ги носи и следните документи за тероризмот: рез. 

бр. 48/122 Човекови права и тероризам, 20 декември 1993 година; Рез. бр. 47/31 Преглед на 

мерките што треба да се преземат, 25 ноември 1992 година; Рез. Бр.46 / 51 Мерки за 

елиминирање на меѓународниот тероризам, 9 декември 1991 година; Рез. бр. 42/154 Преглед 

на мерките што треба да се преземат, 7 декември 1987 година; Исечете, не. 42/22 Декларација 

за зајакнување, 7 декември 1987 година; Рез. Бр. 38/130 Мерки за спречување меѓународен 

тероризам, 19 декември 1983 година; Рез. Број 36/109 Мерки за спречување меѓународен 

тероризам, 10 декември 1981 година. 

Советот за безбедност, исто така, усвои документи кои сугерираат поуспешна борба против 

меѓународниот тероризам, и тоа: Рез. бр. 1267/1999 Санкции воведени против Авганистан за 

давање азил на Бин Ладен, 15 октомври 1999 година; Рез. Бр. 1269/1999 година. Осуда за сите 

терористички акти, без оглед на мотивот, односно кога и кој и како е изведена. Резолуцијата ги 

повикува сите држави целосно да ги имплементираат антитерористичките конвенции што ги 

потпишаа и да преземат соодветни мерки - да „одбијат засолниште на оние што планираат, 

финансираат и вршат терористички дејствија, обезбедувајќи нивно апсење, гонење и 

екстрадиција“ .; Рез. Бр. 6559 Совет за безбедност на ОН - Остра осуда на терористичките 

напади во Најроби и Дар ес Салам 

7 август 1998 година и 13 август 1998 година; Рез. бр. 748 Превенција на меѓународен 

тероризам, 13 март 1992 година; Исечете, не. 638 инциденти со земање заложници, 31 јули 

1989 година. години; Рез. Број 635 Последици од терористички акти, 14 јуни 1989 година; Рез. 

Бр. 579 инциденти со земање заложници, 

18.12. 1985. Со Декларацијата 2131 од 21 декември 1965 година, Генералното собрание на ОН 

им нареди на државите да не се мешаат во внатрешните работи на другите држави: „Ниту една 

држава нема да организира, помага, охрабрува, финансира, поттикнува или толерира 

субверзивни, терористички акти“ или вооружени активности. насочени кон насилно 

соборување на режимот на друга држава, или мешање во граѓански конфликт во друга држава. 

“Таквата забрана укажува на можноста државата да биде носител на терористички активности 

-„ терористичка држава “. 
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Резолуцијата 1189 на Советот за безбедност на ОН од 13 август 1998 година, исто така, ги 

обврзува државите да се воздржат од организирање, поттикнување, помагање и поттикнување 

на терористички акти против друга држава. Советот за безбедност на ОН донесе и резолуција 

бр. 1373 од 28 септември 2001 година, според кој сите држави треба да соработуваат во борбата 

против тероризмот. 

 

 

2.10. ПРОБЛЕМИ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА АНТИТЕРОРИСТИЧКИ ПРАВНИ 

ДЕЛА 

Анализирајќи ја содржината на овие меѓународни правни документи, особено конвенциите и 

резолуциите, може да се заклучи дека главната карактеристика што го осветлува нивното 

значење „елемент на странство“ - отстранување на сторителот во странство; дека 

злосторството предизвикало ефекти во странство; дека жртвите се странски државјани итн. 

Овој спектар на елементи го ограничува бројот на држави што можат и треба да гонат 

сторители на терористички акти, а заштитата на заедничкото меѓународно добро се постигнува 

преку дејствување на засегнатите држави. 

Значајна карактеристика на овие конвенции е што тие даваат објективно дефиниции без 

вредност за одредени видови на кривични дела, кога мотивот на сторителот не е земен во 

предвид. На тој начин, конвенциите опфаќаат дејствија што можат да се извршат без вистински 

терористички мотиви (политички мотиви, односно animus terrorandi, што е важна, суштинска 

одредница на тероризмот). Ваквите нејасни дефиниции дополнително го замаглуваат 

проблемот со дефинирање на самата терористичка активност. На тој начин се создава можност 

за наменски, едностран пристап за дефинирање терористички акт, создавајќи опасност 

извршената терористичка активност да биде прогласена за кривично дело и обратно. 

Заедничките карактеристики на повеќето конвенции, усвоени и подготвени под 

покровителство на Обединетите нации и Меѓународната организација за цивилно 

воздухопловство, се високо нагласени. Тие сведуваат с to до целта дека егзекуторот сигурно 

доцни, но не и на униформа и задолжителна екстрадиција (принципот на aut dedere aut punire). 

На тој начин, на потписниците им остава можност да го зачуваат правото на азил и избегнување 

на резултати што би биле нефер или неостварливи за нивното јавно мислење. Со цел да се 

избегне засолниште за терористите, основите за кривична надлежност се прошируваат, 28, така 

што тие практично достигнуваат универзален карактер. 

Така, државите договорнички го решија прашањето за кривично гонење и казнување на 

сторителите со тоа што го задржаа дискреционото право да ја проценат природата на делото и 

сами да одлучат дали ќе го исполнат евентуалното барање за екстрадиција или сами ќе 
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покренат кривична постапка. Антитерористичките конвенции не убедливо им сугерираа на ОН 

да воспостават меѓународен суд надлежен за судење на сторителите на одредени видови 

терористички акти, така што надлежноста за кривично гонење останува во надлежност на 

државите, кои во многу случаи немаат интерес криминализирање терористичка активност. 

Иако општите карактеристики на антитерористичките конвенции склучени на глобално ниво 

укажуваат на одредени недостатоци (причините, мотивите, целите на терористичките акти не 

се нагласени), тие сепак дадоа одреден придонес во развојот на меѓународното право во 

областа на борбата против меѓународните тероризам. 

Меѓутоа, меѓународните правни антитерористички документи не се прецизни во обврзувањето 

на државите во борбата против меѓународниот тероризам на глобално ниво, што треба да се 

промени во наредниот период. Нарушениот безбедносен систем од страна на терористичките 

групи ги загрозува основните човекови права и слободи на граѓаните, што е спротивно на 

прокламираната политика и демократските аспирации на модерното општество. Анти-

терористичките конвенции се, покрај одредени недостатоци, израз на волја за надградба на 

националното кривично законодавство и зајакнување на меѓународната соработка за 

казнување на сторителите, како и за превентивни активности во спротивставување на 

терористичките активности во реална можна рамка. 

Меѓутоа, многу меѓународни правни акти и документи обично се донесуваат по терористички 

активности, па затоа тие се занимаваа со последиците, а не со причините и мотивите, како 

предуслови за дефинирање терористички акт и примена на соодветни, првенствено 

превентивни, а потоа и репресивни мерки против сторителите. насилство или оние кои се 

закануваат со насилство. И покрај многуте антитерористички правни документи, бројот на 

терористички напади во светот во 1995 година се зголеми за 37% во споредба со до 1994 

година, додека бројот на откриени или оневозможени терористи остана непроменет. 

Современиот тероризам е во постојана експанзија, без оглед на с organized поорганизираното 

противење на меѓународната заедница и мерките што се преземаат за борба против истиот. 

Според американскиот теоретичар Р. Куперман, интензитетот на тероризмот се зголемува за 

12-15% годишно. 

Постојната меѓународна правна рамка за контрола на тероризмот може да се критикува од 

неколку аспекти. Прво, се изразуваат тешкотии, во дефинирањето на поимот што всушност е 

предмет на криминализација преку дефиницијата за тероризам, бидејќи законот може да се 

искриви во двете насоки кога се поставува прашање од политички или неполитички карактер 

на овој чин. Општо прифатената дефиниција за тероризам во многу меѓународни форуми 

остана без резултати, како пример со извештајот на Соарес за Алжир, во кој се дискутира за 

ова нашироко, но без спецификации и квалификации, како во Меѓународната конвенција за 
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Алжир. во ОН, многу внимание беше посветено на изнаоѓање работна дефиниција за 

тероризмот, но прашањето за легитимноста и оправданоста на политичкото насилство спречи 

договор. Второ, проблемот со постојната правна рамка е што конвенциите го фаворизираат 

дејствувањето на националните тела и не дозволуваат екстериторијална јурисдикција. Во 

основа, ако една држава одлучи да не ги екстрадира лицата или групите обвинети за дела во 

друга држава на судството во таа држава, државата што ги бара не може да направи многу. На 

државата која одбива екстрадиција не и се закануваат конкретни последици. Трето, проблемот 

е што општата природа на конвенциите остава држави голема слобода нивното толкување и 

примена. Ова ја ослабува корисноста на текстот во однос на глобалната безбедност, што може 

да се поправи со воспоставување главни императиви. 

Четвртата проблематична област се правата. Конвенциите не ги штитат експлицитно 

сторителите со наведување на постапки, казни или постапки. Според тоа, политичките 

прекршоци во недемократска и репресивна средина може да се окарактеризираат како 

терористички акти. Иако самиот меѓународен поредок се повикува на експлицитно 

демократски принципи, квалификувањето на противниците на недемократските влади како 

терористи може лесно да значи заштита на тиранијата преку принципите на државниот 

суверенитет. 

Затоа, анализираните меѓународни правни документи во овој труд треба да претставуваат 

појдовна точка за правни, политички и морални предуслови за ефективно спротивставување 

на модерниот тероризам, но за жал тоа не е така, пред се поради: 

 а) идеолошката и политичката дилема нема сепак е фундаментално отсечен., пренесен од 

претходните времиња за оправдан, а со тоа и пожелен и корисен и неоправдан, а со тоа и штетен 

тероризам; 

б) Се уште не е развиена конзистентна и релевантна дефиниција за тероризмот што ќе ја 

минимизира или целосно ќе ја елиминира „ничија земја“ помеѓу тероризмот, герилските војни, 

диверзантските активности, вооружениот бунт, ослободителната борба; 

 в) потребниот степен на меѓународна солидарност и соработка во борбата против тероризмот 

с yet уште не е постигнат. Законот во овој сегмент од меѓународното кривично право може да 

биде не само недоволно ефикасен, туку и политички злоупотребен. 

 

 

3 ДЕЛ: ТЕРОРИЗМОТ ВО ЕВРОПА 

 Во Европа историјата на тероризам е долга. Актите на тероризам честопати  беа 

поврзувани со сепаратистичките и националистичките движења, додека други акти на 

тероризам беа поврзани политички вклучувајќи анархизам и екстремизам на десницата и 
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левицата, верски екстремизам и организиран криминал. Тука не е вклучен тероризмот во 

европските делови на Турција и Русија65. 

 

 Тероризмот во Европа околу почетокот на дваесеттиот век честопати беше поврзан со 

анархизмот66. Тероризмот во рамките на Европските заедници од 1951 година честопати е 

поврзан со сепаратистички движења, вклучително и ирската републиканска армија во рамките 

на Велика Британија и Еускади Та Акатасуна во рамките на Шпанија. Другите сторители се 

поврзани со крајно десничарски и крајнолевичарски екстремизам, еколошки екстремизам и 

анархизам. Од 2001 година, има зголемување на нападите поврзани со екстремистички 

исламистички групи, особено во Франција. Многу сепаратистички терористички активности 

имаат и религиозен агол, како, на пример, со чеченскиот сепаратизам во Русија. Меѓународно 

координираниот елемент бележи зголемени обиди на владите да се обидат да ја ослабат 

екстремистичката идеологија, особено исламскиот екстремизам67. 

 

 Останува случајот дека повеќето смртни случаи од тероризам не се случуваат на 

„Запад“68. Кога би ги исклучиле нападите на Ал Каеда против Соединетите американски 

држави во 2001 година, само 0,5% од сите смртни случаи од тероризам се случиле во западните 

земји - европски нации, САД, Канада и Австралија - во годините 2000-1469. Неодамна се 

случија  голем број на напади кои што резултираа со висок фатален исход, меѓутоа имаше 

намалување на бројот на вкупните жртви од терористички напади помеѓу 1990 и 2015 година, 

во споредба со оние помеѓу 1970 и 1990 година70. Пред 1990 година, во просек 150 луѓе 

умирале секоја година од терористички напади; оваа бројка би била уште поголема ако се 

вклучеше и големиот број луѓе кои починаа во 1988 година од бомбардирањето на Пан Ам 2013 

година. Од 1990 година, годишно просечно умирале нешто помалку од 50 луѓе. Имаше 

зголемување на жртвите од 2011 година, со нападите на крајно десничарскиот екстремист 

Андерс Брејвик во Норвешка и исламистичките екстремистички напади во Франција во 2015 

и 2016 година71. 

 

  Европол објави годишен извештај за трендовите за терористички напади (вклучувајќи 

 
65https://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism_in_Europe превземено на 03.01.2021 
66 Gérard Chaliand, Arnaud Blin ,The History of Terrorism: From Antiquity to Al Qaeda 
67https://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism_in_Europe превземено на 03.01.2021 
68http://globalterrorismindex.org/ превземено на 03.01.2021 
69https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/11/Global-Terrorism-Index-2015.pdf превземено на 

03.01.2021 
70https://www.weforum.org/agenda/2016/03/terrorism-in-europe-at-historical-high/ превземено на 03.01.2021 
71https://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism_in_Europe превземено на 03.01.2021 
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и неуспешни, спречени и завршени напади) и апсења поврзани со тероризам во ЕУ од 2006 

година72. Извештаите идентификуваат дека познатата или сомнителна поврзаност на 

сторителите била различна по природа. Европол ги раздвојува во пет категории: џихадистички 

тероризам (претходно наречен „религиозно инспириран тероризам“); етно-националистички и 

сепаратистички тероризам; левичарски и анархистички тероризам; десен тероризам; и 

тероризам како таков. 

 

 Извештаите на Европол даваат преглед на процентот на напади кои се завршени или 

видот на нанесената штета. Според овие податоци, голем дел од терористичките напади во ЕУ 

помеѓу 2006 и 2013 година биле поврзани со етнонационални или сепаратистички мотиви, 

проследени со левичарски и анархистички напади и оние што се регистрирани како 

„неодредени“. Значителен број терористички напади беа мотивирани религиозно или поврзани 

со десничарски групи. Меѓу уапсените за злосторства поврзани со тероризам, повеќето беа 

религиозно мотивирани и ја формираа најголемата група, следена од осомничените за 

тероризам поврзани со сепаратистите73. 

 

 Во 2015 година, вкупно 211 (завршени, неуспешени или спречени терористички напади) 

беа пријавени од страна на државите-членки на ЕУ, што резултирале со 151 смртоносен исход 

(од кои 148 биле во Франција, со 130 од нив се случиле за време на нападите во Париз во 

ноември 2015 година) и над 360 лица повредени. Како и во претходните години, најголемиот 

дел беа сепаратистичките напади (65), проследени со џихадистичките напади (17). Нападите 

на џихадистите предизвикаа најголем број на жртви (150) и повреди (250). Обединетото 

Кралство пријави најголем број напади (103), но не даде статистика за сомневање за 

припадност74. Справувањето со џихадистичките закани за тероризам стана претеран приоритет 

за безбедносните служби, иако многу коментатори изразуваат загриженост дека ризикот од 

крајнодесничарски тероризам во моментов се потценува75. 

 

 
72https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report превземено на 

03.01.2021 
73https://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism_in_Europe превземено на 03.01.2021 
74https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-

te-sat-2016 превземено на 03.01.2021 
75https://www.theguardian.com/uk-news/2016/feb/29/focus-on-islamist-terror-plots-overlooks-threat-from-far-right-

report посетено на 03.01.2021 
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 Во 2017 година, британското разузнавање МИ5 рече дека Северна Ирска е 

најконцентрираната област на терористичка активност „веројатно насекаде во Европа“, со 

постојани закани од неистомислените ирски републиканци76. 

 

 3.1 Статистика на кривични дела од областа на тероризмот во Европа 

 

 ТЕ-САТ ги категоризира терористичките организации според нивниот извор на 

мотивација. Сепак, многу групи имаат а мешавина на мотивирачки идеологии, иако обично  

доминира една, или идеологијата или мотивацијата. Вреди да се напомене дека во   

категоризација на поединци и терористички групи не треба да се мешаат идеологијата или 

целите што ги поддржуваат со мотивирачки фактори и патеки до радикализација.  Основните 

причини што ги водат луѓето кон радикализација и тероризмот мора да се бараат во околината 

(структурни фактори) и лични толкувања (психолошки фактори) на поединецот. Изборот на 

категории користени во TE-СAT ја отсликува моменталната состојба во ЕУ, како што е 

соопштено од Земјите членки. 

 

 Во последниве години има зголемување во фреквенцијата на џихадистичките напади, 

но намалување на софистицираноста на нивната подготовка и извршување. Сепак, 

џихадистичките напади предизвикуваат повеќе смртни случаи и жртви од сите други 

терористички напади. 

 По неодамнешните напади на џихадистичките терористи разликуваме три модели77: 

 

 1. Недискриминирачко убиство (Лондон, Март и јуни 2017; и Барселона, август 2017); 

 2. Напади врз симболи на западен начин на живот (Манчестер, мај 2017); и 

 3. Напади врз симболи на власт (Париз, февруари, јуни и август 2017). 

 

 Нови напади во ЕУ од страна на џихадистичките терористи следејќи еден од овие 

модели или комбинација од нив се многу веројатни. 

 Џихадистичките напади се претежно од страна на домашните терористи, 

радикализирани во нивната земја на престој без да патуваат за да се придружат на терористичка 

група во странство. Оваа група на домашни актери е многу разновидна, која се состои од 

поединци кои се родени во ЕУ или живееле во ЕУ, можеби биле познати на полицијата, но не 

 
76https://www.irishmirror.ie/news/irish-news/m15-terror-threat-ireland-greatest-11734711 посетено на 03.01.2021 
77Te Sat, European Union Terrorism situation and trend report, 2018, p.32 

https://www.irishmirror.ie/news/irish-news/m15-terror-threat-ireland-greatest-11734711
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за терористички активности и често немаат директни врски со Исламската држава или било 

која друга џихадистичка организација78. 

 Неодамнешните напади го покажуваат изборот на џихадистите за напад на луѓе, а не на 

други цели предизвикувајќи помалку емотивен одговор од општата јавност, како што е 

оштетувањето на просториите или загубата на капитал. 

 Џихадистичките терористи можат да работат во групи, но често се наоѓаат во улога на 

осамени актери. Сепак тие можат да имаат пријатели и роднини во нивната околината за која 

знаат, соучевствуваат со нив, го олеснуваат или дури помагаат во подготовката на нападот. 

 Голем број на поединци патуваат во конфликтните зони во Ирак или Сирија за да се 

приклучат на џихадистичките терористички групи со што доведе до значително намалување 

на странските терористички борци од 2015 година. Бројот на повратници беше мал во 2017.  

Онлајн пропаганда и вмрежување преку социјалните медиуми се уште се од суштинско 

значење за терористичките обиди да допрат до јавноста на ЕУ за регрутирање, радикализација 

и прибирање финансиски средства. 

 

 Честото половично и фрагментирано знаење на исламот од страна на џихадистичките 

терористи ги прави ранливи и подложни на влијание и манипулација од оние кои селективно 

користат верски текстови за да одговараат на насилна идеологија.  Деградацијата на  

организациските структури може да доведе до намалување на атрактивноста на групата. Сепак, 

ова не може да влијае на заканата од џихадистичкиот тероризам, како незадоволни членови на 

групата и симпатизери - вклучувајќи ги и оние кои престојуваат во земјите-членки на ЕУ – 

крајната цел е да се наметне волја која без разлика на се ќе убеди одредена група на поединци 

да се придржуваат до џихадистичките верувања и преку моќ да се привлечат да им се 

придружат на другите групи, како што е Ал-Каеда79. 

 

 Ал-Каеда се уште е моќен играч и активно ги поттикнува терористичките напади во ЕУ. 

Во блиска иднина постои голема веројатност дека терористичките активности во ЕУ ќе бидат 

наредени, водени или инспирирани од Ал Каеда или други џихадистички организации. Етно-

националистичките и сепаратистички терористички напади ќе продолжат да да изведуваат во 

далеку поголем број на напади извршени од страна насилни екстремисти инспирирани од 

какви било други идеологии или мотивации. 

 

 
78Bakker, E., Jihadism in Europe, Den Haag: Netherlands Institute of International Relations, Clingendael, 2006, p. 70 
79Caplan, B., Terrorism: The relevance of the Rational Choice Model. Public Choice, 128, 2006, p.100. 
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 Насилниот десничарски екстремистички спектар е проширување, делумно 

потпомогнато од страв од перцепциите за исламизација на општеството и анксиозност над 

миграцијата. Нема докази дека при терористичките напади се користи хемиско, биолошко, 

радиолошко или нуклеарно (CBRN) оружје од страна на терористите во ЕУ, и покрај 

индикациите дека џихадистичките терористи активно се интересираат за сите можности. 

 

  Импровизирани експлозивни направи, огнено оружје и импровизирано оружје, се 

оружјето со кое неодамнешните напади беа извршени од страна на терористите. Ова оружје, 

освен тоа за експлозивни направи, не бара многу подготовка или специјални вештини за да 

биде искористено во терористички напади, кои се внимателно подготвени или спроведени 

спонтано80. 

 

3.2 Tерористички Напади и Уапсени осомничени лица 

 

3.2.1 Терористички напади што се случија во 2014 година 

 

 Бројот на напади се зголеми во 2014 година, во однос на изминатите години. Вкупно 

201 неуспешен, спречен или завршен терористички напад бил пријавен од страна на седум 

земји-членки на ЕУ, повеќе од половина од нив од страна на Велика Британија. 

 Генерално, нападите специјално биле класифицирани како сепаратистички тероризам 

кој што претставува најголем процент, проследен со анархистичките и левичарските напади. 

Франција пријави 50 напади на сепаратисти, сите во Корзика. Два напади беа класифицирани 

како религиозно инспирирани. Во еден од овие напади, што се случија во Еврејскиот музеј на 

Белгија во Брисел, сторителот користел полуавтоматска пушка за да убие четворица луѓе. 

 Покрај четирите смртни случаи во Белгија, повредите како резултат на терористички 

активности беа пријавени од Франција и Грција. 

 Понатамошни напади во кои се чини дека играл верски екстремизам се случи во 

Франција. Овие инциденти се случија во декември и претходеа слични напади на осамен актер 

во Австралија,Канада и САД во септември и октомври. Нема поврзаност со нападите од 

десничарскиот тероризам, и само еден поврзан со единечно прашање тероризам, беа 

пријавени. 

 
80Исто стр. 107 
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Франција и Шпанија историски објавија најголеми бројки на терористички напади. Во 

Франција, бројот на пријавени терористички напади се намалија од 125 во 2012 година, на 63 

во 2013 година, на 51 во 2014 година. 

 Во Шпанија, пријавените терористички напади продолжија да се намалуваат од 54 во 

2012 година, до 33 во 2013 година, до 18 во 2014 година. Во двете земји, сите напади, освен 

оној што се случи во Шпанија, беа класифицирани како сепаратистички. 

Нападите во Шпанија не предизвикаа жртви. Во однос на вооружувањето, употребата на 

огнено оружје беше најраспространета во 2014 година; употребата на експлозив продолжи, но 

беше намалена. Подметнување пожар како терористички режим се зголеми во споредба со 

2013 година81. 

 Во 2014 година, вкупно 774 лица беа уапсени за дела поврзани со тероризам. Овој број 

беше значително поголем отколку во 2013 година (535). Повеќето апсења се случиле во 

Франција (238), проследено со Шпанија (145) и Велика Британија (132). Најголем процент на 

апсења беше поврзан со религиозно инспириран тероризам (395), како што беше во 2013 

година (216) Ова продолжува со трендот што се забележува од 2011 година. Растеа апсењата и 

за десничарскиот (34) и за левиот (54) тероризам, во споредба со 2013 година (3 и 49 апсења, 

соодветно). Бројот на апсења под сомнение за сепаратистички терористички дела продолжија 

до есен, од 180 во 2013 година на 154 година во 2014 година. 

 Во споредба со претходните години, во 2014 година имаше забележителен пораст при 

апсења на лица на возраст под 25 години, од 136 (2013) до 227 година (2014), како и по бројот 

на уапсени жени. Скоро половина (48%) од апсењата биле извршени под сомнение за членство 

во терористичка организација. Повеќе од една петтина (22%) од апсењата биле поврзани со 

патувања во конфликтни области, а 13% за активности на напад. Активностите за пропаганда 

учествуваат со 9% во сите апсења. 

 

 Осуди и казни 

 

 Во 2014 година, 15 земји-членки на ЕУ објавија дека заклучиле вкупно 180 судски 

постапки во врска со тероризмот. Како додаток на овој број, Врховниот суд во Италија разгледа 

14 случаи во кои поднесените жалби се прогласени за недопуштени или одбиени, или случајот 

е вратен на понизок суд на повторно судење. Оние 14 случаи се однесуваа на 54 лица кои не се 

вклучени во броевите подолу. 

 
81Te Sat, European Union Terrorism situation and trend report, 2015 
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 Во судската постапка заклучена во 2014 година учествувале 444 лица, Од кои 72 биле 

женски. Шест од тие лица се појавија на суд неколку пати за различни прекршоци. Како 

резултат, вкупниот број на пресудите изречени за дела поврзани со тероризам во 2014 година 

изнесува 452 година. Покрај пресудите вклучени во овој број, имаше и еден случај во Шпанија 

во кој, понатаму, поединците се обидоа за терористички прекршоци, четири правни лица беа 

изведени пред суд за сомневање администрирање на средства за генерирање на средства за 

помагање на тероризам од 114 здруженија, културни и рекреативни центри. 

 

  Терористичка состојба надвор од ЕУ 

 

 Голем број на граѓани на ЕУ беа киднапирани или убиени за време на овој период.  

Заканата од киднапирање во тоа време била особено голема во Сирија и Ирак, но опстојувала 

и во Јемен и во делови на Африка. Религиозно инспирирани терористи продолжувале да држат 

странски државјани во заложништво од неколку земји и региони со конфликти. 

Заложништвото се користело со цел за финансирање, ширење на пропаганда и зделки за 

размена на затвореници. Во 2014 година, ИД објави јавна егзекуција на неколку заложници, 

кои биле киднапирани на различни локации во Сирија. Видеа што го прикажуваат убиството 

на двајца британски хуманитарни работници беше ослободено во јавноста на 13 септември и 

3 октомври. Ова видео следеше по видеата од убиства на двајца заложници во САД. Уште едно 

видео кое го прикажува убиството на третиот американски заложник беше објавено во 

ноември. Последниот Британец заложник кој останал во заробеништво на ИД, новинар, бил 

искористен од ИД во пропагандни видеа уредени во стилот на роаминг извештаи за вести. 

Тројца шпански новинари, кои ИД ги држеше од септември 2013 година, беа ослободени на 

почетокот на 2014 година. Италијански државјанин, кој беше киднапиран од страна на ИД во 

Сирија во 2013 година, беше објавен во мај 2014 година. Три дополнителни Италијански 

заложници, од кои еден беше киднапирани во 2013 година, а двајца во Август 2014 година, 

остана во заробеништво во Сирија за време на пишувањето. Регионот Сахел и Северна Африка, 

особено Либија и Алжир, останаа области со висок ризик од киднапирање. Во февруари 2014 

година, Mouvement pour l’Unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest (Мујао, Движење за единство 

и џихад во Западна Африка) киднапираше петмина вработени во Меѓународниот комитет на 

Црвениот крст (МКЦК) во северо-источен Мали. Заложниците беа ослободени во април, од 

спасувачка мисија спроведена од француски трупи, во пустината Азавад северно од Тимбукту. 

Во декември, друг француски заложник беше ослободен од страна на AQIM откако помина три 

години во заробеништво. Спротивно на тоа, Холанѓанец граѓанин кој се претстави заедно со 

ослободениот француски државјанин во видео за AQIM од ноември 2014 година се верува дека 
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го држи група за време на пишувањето. Во септември, група која се нарекуваше себеси унд ал-

Хилафа (Војници на калифат), се раздели од АКИМ и вети верност кон ИД, киднапираше и 

егзекутира француски државјанин во северен Алжир, наводно како одговор на учеството на 

француските трупи во воздушни напади против Исламската држава во Ирак. Во Јемен, 

француски државјанин, кој работеше како службеник за безбедност на Делегација на ЕУ во 

Јемен, беше убиен во напад со огнено оружје во Сана во Мај. Во декември 2014 година, 

американски државјанин роден во Британија, кој што го држеше АКАП, почина при обид за 

спасување. Во Авганистан, една германска новинарка беше застрелана и убиена од 

авганистански полицаец во провинцијата Хост во април. Во Пакистан, шпански државјанин за 

малку избегнал обид за киднапирање оркестриран од Ласкар е-Јангви, во провинцијата 

Балучистан во Јануари 2014 година82. 

 Во Либија, британски главен учител, кој беше киднапиран една година во Бенгази, бил 

ослободен во октомври 2014 година. Четворица италијански државјани беа киднапирани во 

три одделни инциденти во јануари, март и јули; сите потоа беа ослободени подоцна во 2014 

година. Во северен Камерун, двајца италијански свештеници, заедно со еден Канаѓанец монах, 

беа киднапирани од Боко Харам во април 2014 година, а потоа објавени во јуни. 

 

Напади во други западни земји 

 

 Покрај нападите во Франција во декември, голем број на напади се случија во западните 

земји кои не се членки на ЕУ. Овие напади следеа поттикнување повици и од ИД и од Ал Каеда 

упатени кон вниманието на западот. Во септември, неколку полицајци беа нападнати во 

Австралија, и во октомври во САД. Исто така, во октомври, канадски државјанин, кој 

претходно изрази неговата желба да се приклучи на џихадистичките групи во Сирија, уби 

војник во Отава (Канада). Потоа влезе во зградата на парламентот и отвори пожар, пред да 

биде убиен самиот. 

 Во Австралија, во средината на декември, вооружен осамен актер зеде број на луѓе 

заложници во кафуле во Сиднеј. Убиени се двајца заложници и тројца беа повредени во 

инцидентот, што резултираше и со смрт на заложникот. 

 

Случувања во Африка, Блискиот исток и во Регион Авганистан-Пакистан 

 

 
82Ибид 
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 Во 2014 година, ескалираниот конфликт меѓу фракциите на глобалното џихадистичкото 

движење имаше значителни последици врз заканата за интересите на ЕУ и ЕУ во странство. 

Борби меѓу ИД и остатокот од бунтовничките групи во Сирија, вклучително и локалниот 

партнер на Ал Каеда, ахбат ал-Нусра, избувна на крајот на 2014 година. 

 

 Ирачки трупи кои што се формираа во провинциите со мнозинство сунити на северо-

западен Ирак, и овозможи на групата да се заканува на ирачката престолнина Багдад. Во 

Нигерија, по примерот на ИД, водачот на Боко Харам во август 2014 година објави дека 

територијата запленета во североистокот на државата Борно е исламска држава. Боко Харам 

спроведе голем број големи терористички напади. Во повеќе наврати во 2014 година, Боко 

Харам киднапираше ученички од локалните училишта, најмногу видливо во градот Чибок во 

април 2014 година, кога киднапираше над 200 ученички од интернат, подоцна објавувајќи ги 

нејзините планови да ги пороби и продаде. Насилни дела извршени од Боко Харам се 

проширија и во соседните Камерун и Нигер. Во областа Сахел, најголемите џихадистички 

групи - АКИМ, ал-Мурабитун, МУЈАО и Ансар ал-Дин (приврзаници на религијата) – 

продолжија да извршуваат терористички напади. 

 

Табела бр. 1 Број на неуспешни, спречени или завршени напади во 2014 година по 

земја членка на ЕУ83 

 

Земја 

членка 

Религионо 

инспириран 

Левичарски Неодредени Сепаратист

ички 

Еднократни Вкупно 

Белгија 1 0 0 0 0 1 

Франција 1 0 1 50 0 52 

Грција 0 6 1 0 0 7 

Италија 0 6 5 0 1 12 

Шпанија 0 1 0 17 0 18 

Обединето 

Кралство 

/ / 109 / / 109 

Вкупно 2 13 116 67 1 199 

 

3.2.2 Терористички напади што се случија во 2015 година 

 

 Во 2015 година Европската унија доживеа огромен број жртви предизвикани од 

терористички напади. Убедливо најмногу погодена земја -членка беше Франција, која мораше 

 
83Te Sat, European Union Terrorism situation and trend report, 2015, p.40 
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да се справи со големи загуби (148 граѓани и забележа повеќе од 350 повредени во нападите 

извршени во јануари и ноември). Внимателно планираните напади покажаа зголемување на 

заканата на ЕУ од организираните групи на терористички групи на Блискиот Исток, во 

комбинација со мрежа на луѓе родени и израснати во ЕУ, често радикализирани за краток 

временски период, кои имаа докажано дека се подготвени и способни да дејствуваат како 

олеснувачи и активни соучесници во тероризмот. 

 Нападите предизвикаа политички реакции на сите нивоа во ЕУ. На 29 јануари 2015 

година - три недели по нападот врз уредниците на францускиот сатиричен магазин „Шарли 

Ебдо“ во Париз – правдата Министерскиот совет за внатрешни работи ја издаде „Изјавата за 

Рига“. Во соопштението, Советот тврди дека антитероризмот треба да се зајакне и напорите 

мора да се зајакнат и на национално ниво и на ниво на ЕУ, и тоа меѓу главните закани за 

внатрешната безбедност на ЕУ се наведени тероризмот, радикализацијата, регрутирањето и 

финансирањето на тероризам. 

 Сите земји членки ја истакнаа важноста на антитерористичките напори и потенцијал за 

акција на ЕУ со цел да се направи вистинска разлика. 

Наспроти ова, потребата стана очигледна за ефективен одговор на тероризмот преку зголемена 

прекугранична соработка помеѓу надлежните терористички органи, поддржан од проактивен 

централен информативен центар на ЕУ во Европол. Во согласност со Заклучоците на Советот 

договорени од Правдата и Министрите за внатрешни работи на 20 ноември, формиран е 

Европскиот центар за борба против тероризмот, кој официјално ги започна своите активности 

на 25 јануари 2016 година. ECTC е дизајниран да се зголеми довербата и да се подигне свеста 

кај националните органи за борба против тероризмот за постојните инструменти за соработка 

на Нивото на ЕУ, вклучувајќи ги услугите и алатките на Европол, со што се максимизира 

оперативна соработка и размена на информации во областа на борба против тероризмот. 

 

 Бројот на напади малку се зголеми во 2015 година во споредба со 2014. Вкупно беа 211 

неуспешни, спречени или завршени напади пријавени од шест земји -членки, а речиси 

половина од нив (103) од Велика Британија. Нападите резултираа со 151 жртви: 148 во 

Франција, две во Данска и една во Грција. Овие бројки се значително повисоки од оние во 2014 

година, кога четири лица загинаа, а шест беа ранети. 

 

 Велика Британија објави најголем број терористички напади (103) во 2015 година, потоа 

Франција (72) и Шпанија (25). Бројот на нападите во Франција во 2015 година се зголемија за 

прв пат, по континуираното намалување во претходните четири години. Ова зголемување може 

да се припише на џихадистичките терористички напади со кои што земјата се соочи, и појава 
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на уште седум десничарски напади. Бројот на сепаратисти напади во Франција го продолжија 

надолниот тренд од 125 во 2012 година, до 50 во 2015 година. Во Шпанија, 18 напади беа 

класифицирани како сепаратистички и седум како левичарски. Како и претходните години, 

нападите посебно беа класифицирани како сепаратистички тероризам кој го претставува 

поголемиот дел, а потоа џихадистите напади. 

 

 Сличен пораст е забележан и кај десничарските напади, од кои девет се евидентирани 

во 2015 година наспроти ниеден во 2014 година. Бројот на левичарските напади остана 

стабилен на 13. Нападите класифицирани како џихадистичкиот тероризам предизвика 150 

жртви, од кои 148 беа во Париз во јануари и ноември, и повредени над 250 лица. Од 17 напади, 

15 се случија во Франција во две серии, и двата во Париз, и два одделни инциденти; другите 

двајца се одржаа во Данска на истиот ден и биле извршени од ист сторител. 

Во јануари 2015 година канцеларијата на сатиричниот магазин Шарли Ебдо во Париз бил 

нападнат од двајца браќа кои дејствувале во име на Ал Каеда на Арапскиот Полуостров 

(AQAP), предизвикувајќи смрт на 12 лица, меѓу кои и еден полицаец. Два дена подоцна четири 

лица биле убиени откако биле земени како заложници во еврејски супермаркет во Париз од 

напаѓач кој тврди дека припаѓа на Исламска држава (ИД)84. 

Најсмртоносните напади во Европа во една деценија се случија во Париз во Ноември, 

предизвикувајќи смрт на 130 луѓе. Уште 368 луѓе беа ранети. 

Слично како и во 2014 година, огнено оружје беше користено во најмалку половина од 

нападите пријавени од земјите -членки. Во 24 напади се користени експлозиви (22%), што е 

продолжение на намалувањето на користењето на овој modus operandi. 

Сепак, вреди да се напомене дека Велика Британија известува за групи кои распоредија напади 

со најразлични импровизирани експлозивни направи (ИЕД), како и огнено оружје, запаливи 

уреди и, во еден случај, граната. 

 Во 2015 година, вкупно 1077 лица беа уапсени за кривични дела поврзани со тероризам, 

што е значително поголем број од тоа од 2014 година (774), и е продолжение на нагорниот 

тренд. Повеќето апсења се случија во Франција (424), Шпанија (187) и Велика Британија (134). 

 Бројот на уапсени лица под сомнение за прекршоци поврзани со тероризам се зголеми 

во 11 земји -членки, особено во Франција (2014- 238, 2013- 225). Најголем дел од апсењата во 

ЕУ беше поврзана со џихадистички тероризам (687), како што беше во две претходни години 

(2014- 395 и 2013- 216). Апсењата за сепаратистичкиот (168) и левичарскиот тероризам (67) се 

 
84Види повеќе на стр. 49 
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зголемија во споредба со 2014 година (154 и 54 соодветно). Бројот на апсења за тероризам од 

десна страна се намали од 34 во 2014 година на 11 во 2015 година. 

 Во споредба со претходните години, имаше значително зголемување на апсењата на 

лица на возраст под 25 години, од 87 (во 2013 година), до 178 (во 2014 година) и 268 (во 2015 

година), што одговара на зголемувањето на бројките на апсења за дела поврзани со тероризам. 

Вкупниот број на уапсените жени скоро двојно се зголемија од 96 во 2014 година на 171 во 

2015 година. Уште поголемо зголемување е забележано кај бројот на жени уапсени за 

прекршоци поврзани со џихадистички тероризам: од 6 (во 2013 година) до 52 (во 2014 година) 

и 128 (во 2015 година). 

 Речиси две третини од уапсените (63%) беа државјани на ЕУ. Мнозинството се родени 

во ЕУ (58%). Во 2015 година имаше значајно зголемување на апсењата на лица со руско 

потекло во ЕУ (од 18 во 2014 година до 53 во 2015 година), од кои 21 биле поврзани со ИД а 

13 биле жени. Речиси половина (44%) од сите апсења беа извршени под сомнение за членство 

во терористичка организација. Истотака, се зголеми процентот на апсења во врска со 

активности поврзани со напади 2015 година (23%) во споредба со 2014 година (13%). 

 

Табела бр. 2 Број на неуспешни, спречени или завршени напади во 2015 година по 

земја членка на ЕУ85 

 

Земја 

членка 

Џихадист

ички 

Левичарск

и 

Десничар

ски 

Сепаратис

тички 

Еднократн

и 

Неодреде

ни 

Вкупно 

Данска 2 0 0 0 0 0 2 

Франција 15 0 7 47 0 4 73 

Грција 0 2 2 0 0 0 4 

Италија 0 4 0 0 0 0 4 

Шпанија 0 7 0 18 0 0 25 

Обединето 

Кралство 

/ / / / / 103 103 

Вкупно 17 13 9 65 0 107 211 

 

3.2.3 Терористички напади што се случија во 2016 година 

 

 Во 2016 година вкупно 142 напади беа пријавени од осум земји членки. Повеќе од 

половина (76) од беа од Обединетото Кралство, во Франција 23 напади, Италија 17, Шпанија 

10, Грција 6, Германија 5, Белгија 4 и Холандија 1. Од 142 напади, помалку од половина (47) 

 
85Te Sat, European Union Terrorism situation and trend report, 2016, p.44 
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беа успешни. Земјите -членки објавија 142 жртви загинати како резултат на терористички 

напади и 379 лица повредени. 

Речиси сите пријавени жртви и повеќето од нив беа резултат на џихадистички терористички 

напади. 

 Вкупниот број од 142 напади е продолжување на надолниот тренд што започна во 2014 

година кога имаше 226 напади, проследено со 211 во 2015 година. 

Најголем број напади во кои терористичката припадност може да се идентификува беа 

извршени од етно-националистички и сепаратистички екстремисти (99). Извршени напади 

надвор од левичарските насилни екстремисти е во пораст од 2014 година; кои што достигнаа 

до 27 во 2016 година, од кои повеќето (16) беа пријавени од Италија. 

  Бројот на џихадистичките терористички напади се намали од 17 во 2015 година до 13 

во 2016 година, од кои 6 беа поврзани со таканаречената Исламска држава (ИД). 

Сепак, прецизно рангирање на терористичката припадност во ЕУ не може да се воспостави 

бидејќи Обединетото Кралство не дава доволно податоци за припадност на терористичките 

напади и нивна определеност. 

Експлозиви биле користени во 40% од нападите, што претставува слична бројка на користени 

експлозиви во 2015 година. Употребата на огнено оружје значително опаднала од 57 во 2015 

година до 6 во 2016 година. 

 Освен џихадистички, етнонационалистички и напади на левичарските екстремисти, 

забележано е дека низ Европа има се повеќе прилив на насилни напади од десничарските 

екстремистички припадници и групи, особено во изминатите две години, насочени кон 

барателите на азил и етничките малцинства. 

Овие напади, сепак, не се генерално квалификувани како тероризам и затоа не се вклучени во 

бројот на терористи напади пријавени од земјите -членки, со само еден исклучок во 2016 

година, пријавен од страна на Холандија. 

 Бројот на уапсени за терористички прекршоци во 2016 година (1002) е помал од оној од 

2015 година (1077). Најголем број апсења беа поврзани со џихадистички тероризам, за што 

бројките се зголемија три пати повеќе за една година: 395 во 2014 година, 687 во 2015 година 

и 718 во 2016. Бројот на апсења за левичарските и сепаратистичките терористички престапи 

се намалија до половина од она што беа во 2015 година (од 67 и 168 во 2015 година до 31 и 84 

во 2016 година). Бројот на апсења на кривични дела сторени од  припадници на десничарскиот 

тероризам  остана низок, на 12 во 2016 година во споредба со 11 во 2015 година. Франција е 

единствената земја -членка во која вкупниот број апсења продолжиле да се зголемуваат: од 238 

во 2014 година, на 424 во 2015 година и до 456 во 2016 година. 
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 Речиси една третина од уапсените (291) беа 25 години или помлади. Само еден од десет 

од 

уапсените (9%) во 2016 година биле постари од 40 години. Апсењата за терористички 

активности (подготовка,финансирање, помагање, обид или извршување напади) се намалија 

од 209 во 2015 до 169 во 2016. Апсења за патување во конфликтни зони за терористички цели 

исто така, се намалија: од 141 во 2015 година на 77 во 2016. Ова беше слично на намалувањето 

на голем број апсења на луѓе кои се враќаа од конфликтните зони во Сирија и Ирак: од 41 во 

2015 година до 22 во 2016 година. 

Во 2016 година, 17 земји -членки на ЕУ објавија дека завршиле вкупно 275 судски постапки 

во врска со тероризмот. 

 Завршната судска постапка се однесуваше на 580 лица, од кои 53 беа женски. Во 2016 

година, Шпанија пријави најголем број завршени судски постапки и највисок број на лица 

осудени или ослободени од обвиненија за терористички дела. Меѓу нив, три поединци двапати 

се појавија пред судот во 2016 година во различни кривични постапки. Во Белгија, случаите 

против две лица беа поништени врз основа на ne bis in idem принцип, бидејќи судот одлучи 

дека двајцата биле осудени за исти факти претходно во 2015 година и 2016. Во Франција, две 

лица се појавија пред судот за малолетници и кривичниот суд. Како резултат, вкупниот број 

пресуди изречени за прекршоци поврзани со тероризам во 2016 година беше 587. 

 Некои од пресудите пријавени во 2016 година се конечни, додека други се во судска 

постапка, бидејќи се поднесени жалби. Голем број обвинети во Белгија, Франција и Холандија 

не се појавија пред судот и беа осудени во отсуство. 

 

Табела бр. 3 Број на неуспешни, спречени или завршени напади во 2016 година по 

земја членка на ЕУ86 

 

Земја 

членка 

Џихадист

ички 

Левичарск

и 

Десничар

ски 

Сепаратис

тички 

Еднократн

и 

Неодреде

ни 

Вкупно 

Белгија 4 0 0 0 0 0 4 

Франција 5 0 0 18 0 0 23 

Германија 4 0 0 0 0 1 5 

Грција 0 6 0 0 0 0 6 

Италија 0 16 0 0 0 1 17 

Холандија 0 0 1 0 0 0 1 

Шпанија 0 5 0 5 0 0 10 
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Обединето 

Кралство 

0 0 0 76 0 0 76 

Вкупно 13 27 1 99 0 2 142 

 

3.2.4 Терористички напади што се случија во 2017 година 

 Во 2017 година, вкупно 205 терористички напади беа пријавени од девет земји-членки 

на ЕУ. Обединетото Кралство (Велика Британија) доживеа најголем број на напади (107), 

проследено со Франција (54), Шпанија (16), Италија (14) и Грција (8). Белгија и Германија 

пријавила по 2 напади; Финска и Шведска забележале 1 напад секој. Во Шпанија, Финска и 

Шведска пријавени се џихадистички терористички напади после долго време на мирување од 

овој феномен87. 

 Во 2017 многу жртви починаа како резултат на терористички напади и 844 луѓе беа 

повредени. Слично на 2016 година, скоро сите пријавени жртви се водеа како резултат на 

џихадистички терористички напади. 

 Вкупниот број на напади (205) е отстапување на надолниот тренд што започна во 2014 

година поради 45% зголемување на бројот на напади во 2017 во споредба со 2016 година (142). 

Генерално, нападите беа посебно класифицирани како етнонационалистички и сепаратистички 

и претставуваа најголем дел (137) што покажува на зголемување во споредба со 2016 година 

каде што бројот на овие напади беше 99. Земјите-членки дадоа известување дека 

терористичките напади беа поврзани на сепаратистичкиот тероризам. 

 Во Велика Британија беа забележани 88, Франција 42 и Шпанија 7. Во однос на бројот 

на џихадистички терористички напади зголемен е повеќе од двојно, од 13 во 2016 година на 33 

во 2017 година. Нападите извршени од страна левичарските терористи достигнаа вкупна 

бројка од 24, од кои повеќето беа пријавени од Грција (8) или од грчки сторители во други земји 

(2). Терористичките напади првенствено беа насочени кон цивили и приватни претпријатија, 

проследени со јавни институции и претставници на спроведување на законот(полициски и 

воени сили). Во однос на оружјето, употреба на огнено оружје и експлозивите беа 

најзастапени. Сепак, во споредба со претходната година, употребата на експлозиви се 

намалила 40% до 30%. Во нападите огненото оружје се користело 41% од вкупниот број на 

напади, што покажува мало зголемување во споредба со 2016 година (38%). Конфликтите што 

беа помеѓу Западните Балкански држави и тековните немири во Украина, доведоа до големи 

количини на оружје да бидат достапни на пазарот88. 

 

 
87Te Sat, European Union Terrorism situation and trend report, 2018, p.11 
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Графикон бр.1 Број на неуспешни, спречени или завршени напади од 2014 до 2017 година89. 

 

 Во 2017 година вкупно 1219 лица беа уапсени во ЕУ за терористички прекршоци. 18 

земји-членки на ЕУ пријавија апсења на осомничени. Слично на тоа до 2016 година, вкупниот 

број на уапсени лица остана највисок во Велика Британија (4125), Франција (411) и Шпанија 

(91). Повеќето апсења (705 од 7916 ) беа поврзани со џихадистичкиот тероризам. Овој број го 

следи трендот на континуирано зголемување на џихадските апсења распространети во текот 

на изминатите три години (395 во 2014 година, 687 во 2015 и 718 во 2014 година 2016). Слично 

на 2016 година бројот на апсења за левичарски и десничарски тероризам остана низок (36 и 20 

уапсени лица во 2017 година, соодветно; 31 и 12 - во 2016 година). 

 Бројот на апсења за сепаратистички терористички прекршоци продолжи драстично да 

опаѓа (168 во 2015; 84 во 2016 и 30 во 2017 година). Во 2017 година повеќето апсења (660) биле 

изведени под сомневање за учествување во активности на терористичка група, планирање и 

подготовка на терористички напади. 73 лица беа уапсени под сомнение за погодување и 

олеснување на тероризмот (дисеминација на пропаганда, вработување и финансирање на 

тероризам). Апсењата за патување во конфликтни зони за терористички цели продолжи да се 

намалува за трета година по ред (141 во 2015 година, 77 во 2016 и 28 во 2017 година). 

Просечната возраст на уапсените била 30 години, со 45% од осомничените што паѓаат во опсег 

од 20-30 години; 25% во опсег од 30-40 години. Повеќе од 80% од уапсените биле мажи. Бројот 

 
89Te Sat, European Union Terrorism situation and trend report, 2018, p.9 

2014 2015 2016 2017

0

50

100

150

200

250



 

66 

 

на граѓани на ЕУ уапсени за тероризам се состои од 50% и е помеѓу пропорциите на 

претходните години (58% во 2015 година, 43% во 2016 година)90. 

 

Графикон бр.2.  Број на уапсени осомничени од 2014 година до 2017 година91. 

 Во 2017 година пријавени се вкупно 565 лица од 17 земји-членки кои биле осудени или 

ослободени од обвинение за терористички напади или сомненија. Овој број е сличен на 

броевите доставени во текот на минатите две години. Во 2017 година Велика Британија беше 

земја-членка што пријави најголем број на лица со завршена судска постапка за терористички 

престапи (125), по кои следат Франција (120) и Белгија (85). 

 

 Во Франција и Шпанија четири лица беа судени двапати во текот на годината за 

различни дела на тероризам. Како резултат, вкупниот број на пресуди изречени за кривични 

дела поврзани со тероризам во 2017 година беа 569. Некои од обвинетите кои се појавија пред 

судовите во државите-членки на ЕУ во тоа време биле малолетни за судење или кога 

прекршоците биле направени. Бројот на женски обвинителни пресуди во 2017 година изнесува 

66 што значи дека е зголемен во однос на 2016 година каде што имало 53 вакви пресуди. 

 Велика Британија исто така спроведува постапки за прекршоци според анти-

терористичкото законодавство, и за други дела за кои е проценето дека се поврзани со 

тероризам. Некои лица осудени за терористички прекршоци во 2017 година претходно биле 

осудени за тероризам во истата земја-членка или во странство. Поголемиот дел од пресудите 
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кои се донесени во 2017 година се конечни, додека другите се во очекување на судски правен 

лек, како жалби и други поднесоци од стана на осудените. 

 

Табела бр.1. Преглед на неуспешни, успешни и завршени терористички напади во 2017 година 

по земја-членка на ЕУ92
 

 

Земја 

членка 

Џихадисти

чки 

Левичарс

ки 

Десничар

ски 

Сепарати

стички 

Поедин

ечни 

Неодреде

ни 
Вкупно 

Белгија 2 - - - - - 2 

Финска 1 - - - - - 1 

Франција 11 1 - 42 - - 54 

Германија 1 1 - - - - 2 

Грција - 8 - - - - 8 

Италија 1 7 - - - 6 14 

Шпанија 2 7 - 7 - - 16 

Шведска 1 - - - - - 1 

Велика 

Британија 
14 - 5 88 - - 107 

Вкупно 33 24 5 137 0 6 205 

 

 

3.3. Компаративна анализа на стратешкиот пристап на САД и ЕУ за борба против 

тероризмот 

Во овој дел од трудот, ќе ги анализираме и споредиме начините на кои САД и Европската Унија 

се однесуваа исто во стратешките документи во првите десет години од „војната против 

теророт“ - нивните безбедносни и антитерористички стратегии. модерни глобални закани, и 

беа усвоени по терористичките напади врз Соединетите држави во 2001 година. Tryе се 

обидеме да утврдиме како се разликуваат нивните стратешки пристапи, како и да укажеме на 

безбедносните последици од различните концепции за борба против тероризмот преку 

квалитативна и компаративна анализа на содржината на документите и нивната примена во 

пракса. Значи, нашата главна цел е да утврдиме во ова поглавје каква е природата на одговорот 

на тероризмот и кои се безбедносните последици од разните антитерористички стратешки 

визии и мерки преземени на почетокот на новиот милениум. 

Пред детално да се анализираат различните начини на кои САД и Европската унија се 

спротивставија на модерниот тероризам, неопходно е да се посочат два многу важни факти, и 
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тоа: прво, во времето на горенаведените стратегии, САД беа светски број 1 сила. ја напушти 

војната во позиција на доминантен воен фактор во светот, додека Европската унија тогаш, и с 

is уште е, глобална сила во нејзиниот развој и подем, која дури на почетокот на 21 век започна 

да отворено да се бори за својата улога во глобалната безбедност; второ, диференцијацијата на 

политичките заедници на САД и ЕУ, потоа процесот на донесување одлуки во нив, како и 

авторитативната позиција на нивните клучни политички актери значително влијае врз 

донесувањето политички одлуки и стратешкото планирање. 

Имено, претседателот на Соединетите држави, кој е и нивни врховен воен командант, може 

самостојно да наметне одредени решенија за надворешна политика и да донесе одредби за 

безбедност и одбрана, додека ниеден лидер на ЕУ нема приближна моќ или влијание.928 

Земете го примерот на поранешниот Американскиот претседател Буш, кој за време на неговиот 

прв одговор на терористичките напади во 2001 година, почна да дејствува како еден вид 

апсолутен монарх, ограничувајќи ги основните слободи и права на граѓаните ширум светот, 

вклучително и неговиот народ. За разлика од Соединетите држави, кои се силна и моќна 

држава, со еден збор, суперсила (политичка, економска и воена), ЕУ е прилично лабава социо-

политичко-економска меѓународна заедница во својот устав, која нема централни актери на 

политичка моќ и авторитет способни да донесат унифицирани и, пред тоа пред се обврзувачки 

одлуки за нејзините членови. Така, одлучувањето во Унијата, а особено одлуките за 

надворешна политика, е долготрајно и сложено, бидејќи целиот процес е дисперзиран во 

неколку нејзини тела и институции. Понатаму, потребата за согласност на сите 28 членови 

дополнително го забавува нивното усвојување, а волјата на националните влади условува 

нивно спроведување. 

Ова всушност објаснува зошто е карактеристично за Соединетите држави да имаат добра 

практика и континуитет во усвојувањето на националните стратегии, како и придружните 

документи во областа на безбедноста и антитероризмот, додека за ЕУ тоа не може да се каже. 

За разлика од европските, во десетгодишниот период по терористичките напади (2001-2011), 

американските власти усвоија три стратегии за национална безбедност, потоа три национални 

стратегии за борба против тероризмот, мноштво потстратегии и релевантни документи во 

ресорните министерства и федерални безбедносни агенции, уште десетина акциони планови 

кои ги дефинираат целите на акцијата и ги одредуваат моделите за борба против тероризмот, 

како и насоки за негово спречување. Сите овие стратегии, под-стратегии и акциони планови се 

засноваат на тековната Национална стратегија за безбедност. 

Дури во 2003 година, откако САД и Велика Британија веќе усвоија специјални национални 

стратегии за борба против тероризмот, Европската унија ја усвои својата прва безбедносна 

стратегија, која ја претстави рамката за борба против тероризмот, а две години подоцна беше 
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објавена своја антитерористичка стратегија. Навистина, од своето основање, таа посветува 

повеќе или помалку внимание на борбата против тероризмот, но само како резултат на 

терористичките напади врз Соединетите држави во 2001 година, се интензивираше со 

усвојување на веќе споменатата обврзувачка Рамковна одлука и воспоставување нормативни 

рамки за спротивставување на тероризмот.против него стана составен дел од веќе ефективно 

развиената европска борба против организираниот криминал. 

Меѓутоа, иако по примерот на својот најголем партнер и со иста намера, ЕУ усвои речиси 

идентично насловени стратешки документи, тие одразуваат сосема различни пристапи за 

дефинирање на најдобриот начин за постигнување долгорочни безбедносни цели и начини за 

борба против нивната главна закана - глобален тероризам. Одговорот на прашањето зошто 

САД и ЕУ избраа различни начини за борба против тероризмот, некои истражувања го наоѓаат 

во разновидноста на системите на нивните општествени вредности. Имено, тие посочуваат 

дека покрај видот на политичката заедница и општествениот поредок, воспоставените 

вредности што општеството ги негува и негува значително влијаат врз донесувањето на 

конкретни политички одлуки и стратегии, особено оние поврзани со безбедноста. „Општо 

земено, Американците и Европејците имаат различни системи на општествени вредности. 

„Американците различно ги толкуваат истите вредности од граѓаните на Европската унија, а 

САД и ЕУ имаат различни ставови за религијата, националноста, имигрантите, смртната казна, 

суверенитетот, националната безбедност, човековите права, надворешната политика, воената 

моќ и многу други општествени вредности “. 

Така, разликите се очигледни во безбедносните култури на САД и ЕУ, што целосно ја објаснува 

нивната разлика во водењето надворешна, а особено безбедносна и одбранбена политика. Така, 

САД го гледаат остатокот од светот како непријателски и заканувачки, а странските закани ги 

доживуваат како егзистенцијални и идеолошки, и како такви им се спротиставува агресивно и 

навредливо, потпирајќи се на сила и воени инструменти, кои ги сметаат за соодветни и 

најефикасни. Од друга страна, ЕУ се обидува да ги реши заканите превентивно и со цивилни 

средства, земајќи ги предвид човековите права и граѓанските слободи. Во својот есеј „Сила и 

слабост“, американскиот историчар Роберт Каган ја објаснува оваа разлика во безбедносните 

приоритети преку различните гледишта на Европејците и Американците во светот, што 

Jeереми Рифкин, американски филозоф и политички аналитичар, го потврдува во својата 

работа „Европскиот Сон ". Еве како Кеган ги објаснува американските и европските разлики 

околу моќта: 

,, Време е да престанеме да се преправаме дека Европејците и Американците имаат 

заеднички поглед на светот, па дури и да го создадеме истиот свет. За клучното прашање за 

моќта - ефикасноста на моќта, моралот на моќта, посакуваноста на моќта - 
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американските и европските гледишта се разликуваат. Европа се одвраќа од моќта или, со 

други зборови, ја надминува моќта и влегува во самодоволен свет на закони, правила, 

меѓународни преговори и соработка. Тоа е на прагот на пост-историски рај и мир и релативен 

просперитет, на прагот на остварување на вечниот мир на Кант. Од друга страна, САД 

остануваат потопени во историјата, практикувајќи моќ во анархичен хобзиски свет, каде 

меѓународните закони и прописи се неверодостојни и каде вистинската безбедност, одбрана 

и унапредување на либералниот поредок с depend уште зависат од поседувањето и 

користењето на војската САД беа слаби, потпирајќи се на стратегија на слабост; сега кога 

САД се моќни, тие се однесуваат како што им прилега на моќните држави. Кога големите 

европски сили беа моќни, тие веруваа во моќ и слава на воинот. Тие сега го гледаат светот 

низ очите на слабите сили. Овие различни гледишта природно предизвикаа различни 

стратешки проценки. ,, 

 

Што се однесува до самите стратегии, тие значително се разликуваат во однос на нивната 

структура, содржина и обем, а она во што тие речиси се совпаѓаат е дефинирање на речиси 

идентични безбедносни закани и стратешки цели, но тие се разликуваат многу кога станува 

збор за начините на кои тие ќе се реализира. Европската стратегија за безбедност е претставена 

на вкупно 14 страници, додека американската стратегија за национална безбедност од 2002 

година е напишана на 31 страница, онаа од 2006 година на 49 страници и од 2010 година на 59 

страници. 

Важно е уште еднаш да се спомене дека со објавување на нивната безбедносна стратегија, ЕУ, 

односно нејзините членки, за прв пат постигнаа консензус за колективен пристап за 

обезбедување сопствена безбедност и елиминирање на опасностите што се закануваат да ја 

нарушат. Со овој документ, Унијата ги претстави своите безбедносни закани, но и стратешките 

цели и ја нагласи потребата од модернизирање на сопствените средства за дејствување, 

начинот на функционирање и соработката со меѓународните партнери во решавањето на 

безбедносните проблеми. Покрај тоа, таа ги дефинираше вредностите на кои се заснова и 

принципите на кои се придржува во надворешната политика, јасно ја прикажаа нејзината 

моментална позиција во светот, како и политичките напори со порака да се верува дека има 

улога на глобален играч. 934 Европскиот Стратегијата за безбедност ја одразува јасната 

посветеност на земјите -членки да изградат меѓународен поредок што ќе се заснова на 

„ефективен мултилатерализам“, односно на градење силно меѓународно општество и силни 

меѓународни институции.93
 

 
93 Kagan Robert, Power and Weakness, Policy Review, Washington DC, Jun-July 2002 (Internet: 

http://users.clas.ufl.edu/zselden/course%20readings/rkagan.pdf, 23/03/2015) 
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Меѓутоа, додека ЕУ ја практикуваше оваа цел во пракса, Соединетите држави, и во времето на 

Буш и Обама, беа навистина многу посуптилни, преку сопствената супериорност и воен 

примат, спроведуваа насилна „демократизација“ во светот. Американскиот стратешки пристап 

кон националната безбедност, односно нејзината одбрана и заштита, се базира на „тврда моќ“ 

и употреба на сила. Напротив, во европската безбедносна стратегија доминираат инструменти 

на „мека моќ“ - употреба на политички и дипломатски средства, економски мерки (притисоци), 

хуманитарни иницијативи, спречување конфликти, управување со кризи и слично. Таа не ја 

отфрла целосно тврдата моќ, туку ја смета за ефикасна во решавањето на безбедносните 

проблеми само во комбинација со меко, и предвидува воена интервенција само како последно 

средство, по исцрпување на цивилите, и исклучиво како исклучително неопходен инструмент 

за раздвојување на ривалските страни во вооружен конфликт. Концептот на европска 

елиминација на заканите и решавање на безбедносните проблеми, според Европската 

стратегија за безбедност од 2003 година, се заснова на превенција, преку мултилатерални 

програми за соработка и развој под покровителство на ОН. Исто така, беше нагласено дека 

политичката моќ и влијанието на ЕУ ќе бидат насочени кон усвојување на меѓународни закони 

со кои ќе се воспостават и регулираат универзалните човекови права. Од друга страна, 

американската стратегија за национална безбедност ја замислува американската надворешна и 

безбедносна одбранбена политика исклучиво врз основа на нејзините национални интереси, 

игнорирајќи го меѓународното право и неприфаќајќи го Меѓународниот кривичен суд и не 

грижејќи се премногу за конотациите на остатокот од светот. Ова најдобро го докажува написот 

на авторката на Кондолиза Рајс, Специјалниот советник на претседателот Буш за национална 

безбедност и главниот креатор на стратегијата, објавен за време на претседателската кампања 

во 2000 година, пред терористичките напади на 11 септември и објавувањето на стратегијата, 

во која тој вели: „Најдобро е САД останете јасно водени од одредени национални интереси, а 

не интересите на поканетата меѓународна заедница “. 

Значи, додека ЕУ се обидува да ги минимизира сите потенцијални конфликти, особено на 

Блискиот Исток, САД се убедени дека работите кулминираа до тој степен што нема можности 

за преговори и дека воената акција е целосно оправдана и апсолутно неопходна за да се спречи 

"понатамошни катастрофи." "- други терористички напади врз Соединетите држави, нивните 

пријатели и партнери, соодветни на оние од 11 септември 2001 година. 

Интересно е и тоа што САД и ЕУ го дефинираа тероризмот на сличен начин, т.е. дека се 

согласуваат дека претставува употреба на насилство (терор) со цел да се постигнат одредени 

политички цели.936 Меѓутоа, тие ја перцепираат нејзината закана сосема поинаку. ЕУ, како и 

Соединетите држави, го идентификуваа тероризмот како голема закана за глобалната 

безбедност, но се разликуваа од Соединетите држави во проценката на сериозноста и 
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сериозноста на заканата. Имено, за Американците, тероризмот претставува главна и најголема 

закана за националната безбедност, додека Европа го гледа како голема, но не и единствена 

безбедносна закана. Европејците се подеднакво загрижени за клучните глобални предизвици 

како што се сиромаштијата, зависноста од ограничените природни ресурси и енергија, 

миграцијата и пандемијата, бидејќи сите тие доведуваат до регионални конфликти и етнички 

конфликти, кои заедно со корупцијата и лошото управување ги поткопуваат државите и 

овозможуваат ширење на организираниот криминал, кој е тесно поврзан со тероризмот. 

Меѓутоа, во американските безбедносни стратегии, организираниот криминал воопшто не се 

споменува како опасност, но и ЕУ и САД се согласуваат дека тероризмот во комбинација со 

оружјето за масовно уништување претставува најголема можна, односно катастрофална закана 

за глобалната безбедност. Покрај тоа, на истиот состанок на Советот на министри, на кој беше 

усвоена Европската стратегија за безбедност, Унијата усвои специјална стратегија против 

ширењето оружје за масовно уништување. Тој утврдува конкретни мерки за ефикасно 

реагирање на разоружувањето, спречување на понатамошно ширење и воспоставување 

целосна контрола на оружјето за масовно уништување, како растечка закана за меѓународниот 

мир и безбедност. 

Факт што треба да се земе предвид е дека само Америка беше цел на терористичките напади 

на 11 септември и дека во тоа време нејзиниот евроатлантски сојузник и најважниот партнер 

во меѓународните односи, но и во претстојната „војна против теророт“, уживаше ретко 

моменти во нејзината историја.мирот владееше врз целиот европски континент, а заканите за 

негово нарушување речиси и да не постоеја. Исто така, ако го земеме предвид големото 

европско искуство со домашен или внатрешен тероризам, тогаш станува јасно зошто 11 

септември во Европа не беше доживеан толку колку што беше во САД. Имено, шокот 

предизвикан од трагичните напади врз Newујоршките „Кули близначки“ беше повеќе од 

очигледен кај граѓаните на Европа, но причинско-последичните реакции на нејзините 

институции и власти не се ни блиски до американските. Оттука и разликата во перцепцијата 

за терористичката закана, т.е. неговата сила и сериозност, како и во формулирањето на 

колективен стратешки концепт за негово сузбивање. Со други зборови, агресивниот 

американски одговор на 11 септември и ескалацијата на исламистичкиот тероризам воопшто е 

класична реакција на нападнатите. Затоа е сосема логично зошто САД, како жртва на 

најспектакуларните терористички напади во историјата и како земја најзагрозена од 

терористите, одлучија за „војна“ до целосно уништување на непријателот - тероризмот. 

Понатаму, Европската унија го доживува тероризмот не само како надворешна, туку и како 

внатрешна закана. Нејзината стратегија покажува дека терористите живеат во земјите на ЕУ 

каде што имигрирале од сиромашни и / или пропаднати држави управувани од недемократски 
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режими, организиран криминал и корупција, или дека има тековни етнички конфликти, и дека 

се крие поголема опасност за безбедноста на нејзините граѓани. од соседните земји отколку од 

Блискиот Исток. Соединетите држави, сепак, веруваат дека терористичките закани доаѓаат 

само однадвор, од земјите што го спонзорираат и поддржуваат тероризмот, додека 

незначителен број поединци во самата Америка може да бидат цел на екстремистичка 

индоктринација и радикализација. 

Така, за ЕУ, „пропаднатите држави“, поради нивната корупција и нарушените институции, 

претставуваат голема безбедносна закана, додека САД ги гледаат „непријателските држави“ 

како најголем непријател.940 Иако тие, исто така, ставија приоритет на уништувањето на Ал 

Каеда , Земјите од ЕУ се залагаат за поумерени антитерористички мерки (преговори, 

консензус, итн.) И ограничувања на воените дејствија, кои ги имаат дефинирано во нивните 

стратешки документи и преку акциони планови. Од друга страна, САД не оставаат простор за 

дипломатски преговори, пред се затоа што модерните терористи повеќе не поставуваат 

национални или политички барања. Нивната цел е глобална и се однесува предизвикувајќи 

што е можно повеќе штета и предизвикувајќи што повеќе страв. Затоа американската главна 

стратешка основа на концептот на борба против тероризмот се заснова на фактот дека нема 

преговори со нејзините носители. Во него, акцентот е многу јасно и недвосмислено ставен на 

воените решенија и спроведувањето превентивни напади со намера да ги одврати терористите 

и со главна цел нивно целосно уништување. 

Суштинската разлика помеѓу борбата против тероризмот во безбедносните стратегии на ЕУ и 

САД е во оригиналниот американски одговор, кој беше формиран под влијание на настаните 

од 11. 

Во септември 2001 година, САД се одлучија за превентивна војна против тероризмот, која би 

ја воделе надвор од своите граници. Во таа војна, тие бараат сојузници, 941, но исто така се 

подготвени да дејствуваат еднострано, што не е ситуацијата со ЕУ, која го нагласува 

мултилатерализмот, спречување или ублажување на причините за тероризам. Иако Европската 

стратегија за безбедност укажува на можната неопходност од превентивни активности, 

истакнувајќи дека „во иднина, првата одбранбена линија често ќе се наоѓа во странство“, таа, 

за разлика од американската, која ја намалува улогата на Обединетите нации, се потпира 

наРезолуциите на ОН и го нагласува мултилатерализмот како главна одредница за нејзината 

надворешна политика, бидејќи како што истакнува: „неговата безбедност и просперитет 

зависат од меѓународен поредок базиран на ефективен мултилатерализам“. 

Што се однесува до специјалните американски и европски антитерористички стратегии, 

разликите во нив се речиси идентични со безбедносните. Тие се засноваат на фактот дека 

стратегијата на ЕУ придава поголемо значење на „меката моќ“ и ефективниот 
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мултилатерализам, кој ги комбинира дипломатските и економските мерки со многу потребните 

воени средства. Спротивно на тоа, американската Национална стратегија за борба против 

тероризмот бара директна и одржлива воена акција против терористичките организации со 

глобален дострел, со цел првенствено да се деорганизира, деградира и конечно целосно да се 

уништи. Во соопштението издадено од Белата куќа по повод објавувањето на првата 

Национална стратегија за борба против тероризмот, која ја опишува војната против глобалниот 

тероризам како долг и тежок период во кој САД нема и не смеат да се откажат од Безбедноста 

на нејзините граѓани и националните интереси, оваа стратегија беше претставена како што 

следува: 

Националната стратегија на Соединетите држави за борба против тероризмот се 

фокусира на спроведување на антитерористичката борба надвор од границите на 

Соединетите држави. Willе ги искористи сите елементи на нашата национална моќ и 

меѓународно влијание за да изврши напади врз терористичка мрежа; намалена нивната 

способност за комуникација и координирање на планирањето; со цел да се изолираат едни од 

други, но и од потенцијални сојузници; ги идентификуваа и спречија нивните дејствија да 

бидат извршени пред да нападнат. 

Американската стратегија започнува од позицијата дека нападот е најдобрата одбрана, додека 

за Европејците е превенција. Имено, Европската стратегија за борба против тероризмот 

првенствено се базира на спречување на терористички напади преку зголемени разузнавачки 

активности на активната глобална размена на разузнавачки информации, потоа преку 

„финансиска војна“ против терористичките организации - спречување перење пари, 

елиминирање на финансиските средства и намалување на каналите за финансирање од 

одредени држави, како и од организации и поединци. Иако, како и САД, го дефинира 

тероризмот како најголема закана за сопствената безбедност, вредностите на своето 

демократско и отворено општество, како и правата и слободите на своите граѓани, борбата 

против него не ја гледа како војна. 

Во споредбената анализа на европските и американските стратегии фокусирани на 

конструктивните ефекти на пишаниот јазик во документите, откривме дека, за разлика од ЕУ, 

Американците избраа „воен модел“ за борба против тероризмот. 

Тие не се европска стратегија за борба против тероризмот. Фреквенцијата на нивното 

појавување во сите три американски стратегии потврдува дека Американците го доживуваат 

тероризмот како егзистенцијална закана и, соодветно, водат војна против него со логичен избор 

на „тврда моќ“ - воени инструменти и брутална сила. Според презентираните цели и намери 

(начини и средства) за нивна реализација, сите три американски стратегии претставуваат еден 

вид експлицитно воен документ. Имено, тие ја потенцираат „победата во глобалната 
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неконвенционална војна против тероризмот“ како главна и основна цел. Навистина, за разлика 

од неговиот претходник, Обама ја парафразира таа цел како „сеопфатна глобална пресметка со 

Ал Каеда, нејзините партнери и следбеници“ 946, но таа во суштина остана иста како и 

средствата за обезбедување - агресивната акција на вооружените сили. 

Како и во безбедносните стратегии, САД го замислуваат својот антитерористички одговор при 

преземање агресивни превентивни напади во странство со цел да спречат можни терористички 

акции на територијата на Соединетите држави. ЕУ, исто така, предвидува превентивен 

ангажман насочен кон спречување на терористичките напади, преку преземање разновидни 

мерки и инструменти во областа на управување со кризи и спречување конфликти, но со 

експлицитна забелешка дека акцијата ќе биде пропорционално закана и не смее да започне 

прерано. Покрај превентивните напади, хегемонијата и едностраноста се основните одредници 

врз кои се темелат американските стратегии и се води „војната против теророт“. Тие 

нагласуваат дека САД ќе се обидат да обезбедат помош и поддршка од меѓународната заедница 

за сите нејзини воени интервенции, но нема да се двоумат да дејствуваат независно. Само со 

доаѓањето на Обама на власт и усвојувањето на неговата Национална стратегија за борба 

против тероризмот, беше нагласена потребата од зголемување на меѓународната дипломатска 

соработка во борбата против тероризмот. Свесен за видно оштетената американска 

меѓународна позиција, како и авторитетот и угледот, што како последица доведе до потешко 

практично обезбедување меѓународна поддршка во „војната против теророт“, Обама, додека 

ги ревитализира, ја истакна потребата од повторно предупредување и ангажирање на целата 

меѓународна заедница.сојузи низ целиот свет. 

Иако структурно потсетува на првиот Буш и првата американска Национална стратегија за 

борба против тероризмот од 2003 година, која исто така имаше четири главни столба 

(стратегија „4Д“) 

- проектирани стратешки цели, Европската стратегија за борба против тероризмот се фокусира 

на превенција и заштита од терористички акти, потоа одговори на можни успешни 

терористички акции во ЕУ со цел намалување на последиците, а со тоа и нивното влијание, и 

глобално гонење на тие одговорни (терористи). 

 

3.4. Неуспеси на европската антитерористичка превенција во однос на американската 

Како што заклучивме во претходното поглавје, освен грубо дефинирање на тероризмот и нешто 

слично во обид да се влијае врз неговите причини, САД и ЕУ од многу причини, а пред се 

различни видови на политичка заедница и општествени вредности и системи, немаат истиот 

пристап во борбата против него., а самиот тим ги постигна постигнатите резултати во него. Со 

оглед на тоа дека тероризмот и понатаму е најголемата безбедносна закана и за Соединетите 
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држави и за Унијата денес, со право се поставува прашањето за ефективноста на нивните 

безбедносни и антитерористички модели и инструменти. Веќе посочивме дека Американците 

избраа „воен модел“ во кој доминираат „тврда сила“ или сила, додека ЕУ се одлучи за 

мултилатерален „цивилен модел“ и „мека моќ“ на дејствување. Овие разлики, покрај 

гореспоменатите фактори, произлегуваат од севкупните американски и европски разлики во 

пристапот кон безбедноста, а нашата цел во овој дел од трудот е да ги истакнеме и споредиме 

постигнатите резултати во нивната борба против тероризмот и поентата надвор од можните 

пропусти и неефикасности. Значи, додека во претходниот дел од трудот ги презентиравме 

европските и американските стратешко-теоретски разлики во борбата против тероризмот, 

подолу ќе ги посочиме нивните најважни разлики во практиката, кои од една страна, во голема 

мера се одговорни за неуспесите во борбата против тероризмот во Европа.превенција на нови 

терористички напади во САД од страна на Ал Каеда и сродни организации. 

Имено, американската борба против тероризмот, дефинирана, меѓу другото, со националната 

стратегија, резултираше со подигнување на нивото на внатрешна безбедност на таа земја. 

Главниот показател за успехот на оваа борба е фактот дека Америка беше поштедена од големи 

терористички напади по 11 септември. Усвојување мноштво стратегии за борба против 

тероризмот, потоа нивна константа 

модификација условена со промена на терористичката закана, како и голем број внатрешни 

безбедносни мерки јасно укажуваат на цврстата решеност на САД да се справат со 

терористите, но и постојаната навлегување во сопствената антитерористичка превенција. 

Соединетите држави се горди на сопствената стратегија, чија ефективна имплементација лиши 

илјадници терористи од слобода и ги гонеше, и што ги спречи нивните планирани акции во таа 

област. Ова не е случај со Европската унија, која Ал Каеда ја преплаши со два големи напади 

(Мадрид во 2004 година и Лондон во 2005 година) во текот на првата декада од „војната против 

тероризмот“. 

Фактот дека во десетгодишниот период од 2001 до 2011 година, речиси 50 обиди на 

исламистички терористи да извршат планирани напади на американско тло.954 Ова укажува 

дека, за разлика од европско-американскиот пристап кон усогласено отстранување на 

пропустите во правно-институционалната и практична сфера на контратерористичка 

превенција, таа претставува соодветна одбрана и заштита од терористите. 

 

Табела бр 6 - Терористички напади и американски жртви во текот на првата деценија од 

глобалната антитерористичка војна 
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Година Број на напади 

во САД 

Број на 

погинати во 

САД 

Број на 

погинати 

американци во 

САД 

Број на 

погинати 

Американци во 

светот 

2007 9 0 0 1 

2008 19 2 2 14 

2009 11 18 18 19 

2010 17 4 4 16 

2011 9 0 0 3 

 

Во 2012 година, Институтот за економија и мир 957 објави научна публикација со наслов 

„Глобален индекс за тероризам“. Тоа е првиот индекс што систематски ја евидентира, рангира 

и споредува терористичката активност во 158 земји низ светот во период од десет години 

(2001-2011 година). Според неговите записи, во десетгодишниот период по терористичкиот 

напад врз САД во 2001 година, извршени се 919 терористички акти во ЕУ и 206 во САД, што 

е околу 22% од Унијата во истиот период. Овие податоци јасно ни кажуваат дека ниту 

европскиот ниту американскиот пристап за борба против тероризмот не се совршени, но и дека 

Американецот е многу поефикасен во одвраќањето на нападите, особено ако земеме предвид 

дека ниту еден од успешните не е толку голем како оние реализирани во ЕУ. Имено, ако 

споредиме, ќе видиме дека бројот на американски жртви е значително помал во споредба со 

жртвите од терористички напади во другите делови на светот, како и тоа повеќето американски 

жртви произлегуваат од нападите во други земји, особено Ирак. Друг многу важен факт е дека 

од 206 успешно извршени терористички напади на американско тло, само пет од нив се од 

исламистичка природа, додека останатите беа од „домашен“ карактер, 

извршени од радикални активисти и расисти.959 Меѓутоа, овие пет, исто така, можат да се 

класифицираат како домашни, и покрај тоа што се инспирирани од џихадизмот или други 

мотиви на радикалниот ислам, бидејќи тие се извршени од Американци кои беа 

радикализирани во Соединетите држави, со исклучок на Абдулхаким Мухамед кој беше 

индоктриниран во јеменски затвор. Треба да се напомене дека нападите во САД беа главно 

насочени кон институции и компании, а не директно врз цивили, како што е случајот со оние 

извршени во други земји, што е една од главните карактеристики на денешниот модерен 

тероризам. 

Во овој поглед, можеме да заклучиме дека американската стратегија, која тргнува од 

позицијата дека нападот е најдобра одбрана, се покажа како поефикасна од европската, која се 

фокусира на внатрешната безбедност преку превенција и заштита. Имено, Американците ја 
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постигнаа една од своите главни цели во „војната против тероризмот“ преку офанзивни акции 

на вооружените сили во странство и агресивни внатрешни безбедносни реформи, а тоа е да 

спречат терористички напади од големи размери на сопствена територија, додека Европејците, 

повеќе се фокусираа на домашен антитероризам, беа неуспешни. Тој факт доволно покажува, 

а успехот на неутрализирање на директните извршители на терористички акти ја потврдува 

ефективноста на американскиот репресивен стратешки пристап. Неопходно е да се истакне 

дека, пред с, американскиот пристап е многу подиректен од европскиот, што го прави 

поефикасен. Поставува јасни рамки за акција на САД во меѓународната борба против 

тероризмот и дава прецизни упатства за подобрување на постојните и развој на нови мерки, 

механизми и инструменти за спречување и борба против терористичката закана. Европскиот 

начин за борба против тероризмот не е толку конкретен, а објавените стратегии се повеќе 

теоретски опис на долгорочните цели отколку директни мерки за борба против заканата. Тие 

се засноваат на дипломатија - правни норми и мирно решавање спорови, додека американските 

се засноваат на брутална сила преку мобилизација на армијата и сите расположливи средства. 

Јасна решеност да се одговори силно и долго време на сите ресурси на националната моќ во 

пресметката со терористите, предводени од вооружените сили, беше и останува клучната 

позиција на американската влада од самиот почеток на „војната“ до денес. 

 

 

 4 ДЕЛ: СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ 

 

 4.1 Франција 

 

 4.1.1 Нападите во Париз 

 

 На 13 ноември 2015 година, Париз и северното предградие Сен Дени беа сведоци на 

серија координирани терористички напади, вклучувајќи самоубиствени бомбашки напади, 

пукање и земање на заложници. Нападите започнале во вечерно средноевропско време94. 

 Во централниот дел на Париз се случиле шест масовни пукања, и три самоубиствени 

бомбашки напади во близина на стадионот Стад де Франс95. Концертната сала Батаклан (Le 

 
94https://www.20min.ch/fr/story/soudain-l-une-des-bombes-explose-en-plein-match-826990695632, превземено на 

01.01.2021 
95 

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0

%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7_%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2

%D1%80%D0%B8_2015 превземено на 01.01.2021 

https://www.20min.ch/fr/story/soudain-l-une-des-bombes-explose-en-plein-match-826990695632
https://mk.wikipedia.org/wiki/Напади_во_Париз_од_ноември_2015
https://mk.wikipedia.org/wiki/Напади_во_Париз_од_ноември_2015
https://mk.wikipedia.org/wiki/Напади_во_Париз_од_ноември_2015
https://mk.wikipedia.org/wiki/Напади_во_Париз_од_ноември_2015
https://mk.wikipedia.org/wiki/Напади_во_Париз_од_ноември_2015
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Bataclan) исто така беше подложна на напади каде што имаше најголем број на жртви и земање 

на заложници. Одговорноста за овие напади ја презеде Исламската држава (ИСИЛ)96. 

 Следниот ден после нападот, францускиот претседател Франсоа Оланд прогласи 

вонредна состојба, ова е втора вонредна состојба што е прогласена после немирите од 2005 

година. Во поглед на жртвите, 130 луѓе беа смртно повредени, од кои 89 лица загинаа на рок 

концертот, а останатите бројки се распределени на другите локации во Париз. 352 лица беа 

повредени, од кои околу 100 биле во критична состојба97. 

4.1.2 Анализа на нападите 

 Нападите се случиле по следниот редослед и временски период98: 

13 ноември: 

21:16 - Прв самоубиствен бомбашки напад во близина на Стад де Франс. 

21:19 - Втор самоубиствен бомбашки напад во близина на Стад де Франс. 

21:25 часот - Пукање на улицата Бичат. 

21:32 часот - Пукање на улицата де ла Фонтен-о-Рој. 

21:36 часот - Пукање на улицата Де Шарон. 

21:40 часот - Самоубиствен бомбашки напад на булевар Волтер. 

21:40 часот - Тројца влегуваат во театарот Батаклан и започнуваат да пукаат. 

21:53 - Трет самоубиствен бомбашки напад во близина на Стад де Франс. 

22:00 - Заложниците се земени во Батаклан. 

14 ноември: 

00:20 - Безбедносните сили влегуваат во Батаклан. 

00:58 - Француската полиција ја прекина опсадата на Батаклан. 

 4.1.3 Напад на Стад де Франс 

 

 
96https://edition.cnn.com/2015/11/14/world/paris-attacks/ превземено на 01.01.2021 
97https://www.bbc.com/news/world-europe-34814203 превземено на 01.01.2021 
98https://en.wikipedia.org/wiki/November_2015_Paris_attacks превземено на 01.01.2021 

https://edition.cnn.com/2015/11/14/world/paris-attacks/
https://www.bbc.com/news/world-europe-34814203
https://en.wikipedia.org/wiki/November_2015_Paris_attacks
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 Првата експлозија се случила во 21:23, што била проследена со уште две експлозии 

после десет минути во близина на арената Стад де Франс, во време кога се одржувал 

пријателски натпревар помеѓу германската и француската фудбалска репрезентација. 

 Во нападот четири лица загинале, меѓукои и двајца од атентаторите. На натпреварот 

присутен бил и претседателот на Франција Франсоа Оланд, меѓутоа тој бил набрзина одведен 

на сигурно, и неповреден99. 

4.1.4 Напад  на рестораните Le Carillon и Le Petit Cambodge 

 

 Во времетраење на нападите на Стад де Франс, нападнати беа и рестораните Le Carillon 

и Le Petit Cambodge каде што едно лице со автоматско оружје ги нападнал гостите кои што 

седеле во рестораните, од автомобил во движење, каде што околу 14 лица загинале, а други 10 

биле тешко повредени100. 

4.1.5 Напад на салата за концерти Батаклан 

 После нападот на рестораните, следна мета на напад беше концертната сала Батаклан, 

каде што се одржувал концерт на амеркинаската група Eagles of Death Metal. Овој напад беше 

извршен од четири лица, при што околу 80 лица беа убиени, но имаше и голем број на 

повредени. Напаѓачите не ја напуштиле салата, туку преживеаните ги држеле како заложници. 

Дваесет и пет минути после полноќ, заложниците биле ослободени од специјалните сили кои 

што упаднале во салата. Тројца од напаѓачите се самоубиле а четвртиот е убиен101. 

4.1.6 Напад на Мек Доналдс и ресторанот La Belle Equipe 

 

 После нападот на Батаклан, Мек Доналдс беше нападнат од атентаторите, каде што  8 

луѓе беа тешко повредени а петмина убиени. Сето ова се десило 15 минути после нападот на 

Батаклан. Ресторанот La Belle Équipe беше исто така нападнат од страна на атентаторите и тоа 

девет минути после нападот на Мек Доналдс. И овој напад зад себе оставил 14 лица тешко 

повредени и 19 убиени102. 

 
99https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D

0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7_%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0

%B2%D1%80%D0%B8_2015 превземено на 01.01.2021 
100https://www.usatoday.com/story/news/world/2015/11/13/multiple-deaths-reported-after-shootings-explosions-

paris/75727746/ превземено на 01.01.2021 
101 превземено на 01.01.2021 
102 превземено на 

01.01.2021https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%B2%

D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7_%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%BE%D0%B5%

D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8_2015 

https://mk.wikipedia.org/wiki/Напади_во_Париз_од_ноември_2015
https://mk.wikipedia.org/wiki/Напади_во_Париз_од_ноември_2015
https://mk.wikipedia.org/wiki/Напади_во_Париз_од_ноември_2015
https://www.usatoday.com/story/news/world/2015/11/13/multiple-deaths-reported-after-shootings-explosions-paris/75727746/
https://www.usatoday.com/story/news/world/2015/11/13/multiple-deaths-reported-after-shootings-explosions-paris/75727746/
https://mk.wikipedia.org/wiki/Напади_во_Париз_од_ноември_2015
https://mk.wikipedia.org/wiki/Напади_во_Париз_од_ноември_2015
https://mk.wikipedia.org/wiki/Напади_во_Париз_од_ноември_2015
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 Индивидуалните самоубиствени бомбашки напади околу „Стад де Франс“ и ресторанот 

„Комптоар Волтер“ и самоубиствените бомбашки напади во Ле Батаклан не се разликуваат 

индивидуално103. 

 

Слика бр.2 Мапа на нападите во Париз ноември 2015 година и нивна поврзаност104 

 

 

 (1) 21:20, 21:30, 21:53 часот: Стад де Франс во Сен Дени. 

 (2) 21:25 часот: Ле Карилон, спој на улицата Бичат и улицата Алиберт и Ле пети Камбоџ, 

улицата Алиберт. 

 (3) 21:32: Кафуле Бон Биер, улица ду Фобур-ду-Темпл и Каза Ностра, улица де ла 

Фонтен-о-Рој. 

 (4) 21:40 часот: Театар Ле Батаклан. 

 (5) 21:36: Ла Бел Окип, улица де Шарон. 

 (6) 21:46: Коптоар Волтер, булевар Волтер. 

4.1.7 Последици од нападите 

 

 Последиците од нападите кои што се случија таа вечер беа катастрофални. Бројката на 

повредени лица е 352 од кои околу 100 лица во критична состојба и 130 лица беа убиени. 

Помеѓу убиените французи е и граѓанин на Белгија со хрватско потекло105,понатака двајца од 

нив биле граѓани на Романија, по еден граѓанин на Италија и Германија, двајца Американци, а 

еден граѓанин на Австрија бил повреден106. 

 
103Исто. 
104https://en.wikipedia.org/wiki/November_2015_Paris_attacks превземено на 01.01.2021 
105https://www.blic.rs/vesti/svet/poginuo-u-napadu-covek-poreklom-iz-hrvatske-nastradao-u-parizu/j0zlgpz превземено 

на 01.01.2021 
106https://www.blic.rs/vesti/svet/napad-u-parizu-medu-povredenima-u-parizu-i-jedan-austrijanac/24d0nv4 превземено 

на 01.01.2021 

https://en.wikipedia.org/wiki/November_2015_Paris_attacks
https://www.blic.rs/vesti/svet/poginuo-u-napadu-covek-poreklom-iz-hrvatske-nastradao-u-parizu/j0zlgpz
https://www.blic.rs/vesti/svet/napad-u-parizu-medu-povredenima-u-parizu-i-jedan-austrijanac/24d0nv4
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 Јавниот обвинител на Париз, Молин Франсоа дал изјава дека седуммина од 

атентаторите се мртви и дека во тек е потрага по оние што ги нападнале гостите на 

рестораните. Прогласена беше бонредна состојба и границите беа затворени. На улиците на 

Париз биле распоредени 1.500 припадници на војската, во полна борбена опрема, додека 

исламистите на социјалните мрежи отвориле хаштаг (Париз во пламен) славејќи ги 

нападите107. 

 Голем број земји, во знак на поддршка и солидарност прогласија ден на жалост, а 

зградите ги избоија во боите на француското знаме меѓу кои и: Операта во Сиднеј, Си-Ен 

кулата во Торонто, Сенатот во Мексико, Националната галерија во Лондон, и зградата во 

Скопје каде се сместени Археолошкиот музеј, Државниот архив и Уставниот суд. 

 Исто така, поддршка се нудеше на социјалните мрежи и голем број од жителите на 

Париз нудеа засолниште на Твитер, со хаштаг ОтворенаВрата - PorteOuverte, додека Фејсбук 

на сите корисници им понуди можност за поставување профилна слика со боите на 

француското знаме. 

 

 

Табела бр. 3 Бројки на починати по националности108 

Националност-Држава Починати 

Франција 106 

Чиле 3 

Белгија 2 

Алжир 2 

Португалија 2 

Германија 2 

Романија 2 

Тунис 2 

Шпанија 1 

Египет 2 

Италија 1 

Мексико 1 

Мароко 1 

 
107http://mkd-news.com/potvrdeni-7-teroristichki-napadi-nad-150-mrtvi-politsiski-chas-vo-pariz/ превземено на 

01.01.2021 
108https://en.wikipedia.org/wiki/November_2015_Paris_attacks#cite_note-176 превземено на 01.01.2021 

http://mkd-news.com/potvrdeni-7-teroristichki-napadi-nad-150-mrtvi-politsiski-chas-vo-pariz/
https://en.wikipedia.org/wiki/November_2015_Paris_attacks#cite_note-176
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Шведска 1 

Велика Британија 1 

САД 1 

Венецуела 1 

Вкупно 130 

 

 4.2   Нападите на Ил-де-Франс 

 Од 7 до 9 јануари 2015 година, терористички напади се случија низ регионот на Ил-де-

Франс, особено во Париз. Тројца напаѓачи убиле вкупно 17 луѓе во четири стрелачки напади, 

а полицијата потоа убила тројца од напаѓачите109. Во нападите беа ранети и други 22 лица. 

Петтиот напад со стрелање не резултираше со жртви. Ал Каеда на Арапскиот полуостров ја 

презеде одговорноста и рече дека координираните напади биле планирани со години110. 

 Тврдењето за одговорност за смртоносниот напад на списанието се појави во видео на 

кое се гледа командантот на АКАП, Наср Ибн Али ал-Анси, а во позадина има вооружени лица, 

кои подоцна беа идентификувани како браќата Куачи. Сепак, додека властите велат дека 

видеото е автентично, нема доказ дека AQAP помогна да се извршат нападите. Амеди 

Кулибали, кој изврши уште еден чекор од нападите (пукањето во Монтруж и опсадата на 

супермаркетот „Хиперкакер Кошер“) тврдеше дека припаѓа на ИСИС пред да почине111. 

 

 4.2.1 Анализа на нападите 

 4.2.2 Пукање во Шарли Ебдо 

 Првиот напад се случил во 11:30 часот на 7 јануари 2015 година во канцелариите на 

списанието „Шарли Ебдо“ кое што прв пат започнало да се издава во 1970 година со цел да се 

сатиризираат политиката, религијата, и други останати теми112. Во 2006 година, Шарли Ебдо 

испечатил контроверзни цртани филмови на пророкот Мухамед, кои првично се појавиле во 

данскиот весник Jyllands-Posten113. 

 
109https://en.wikipedia.org/wiki/January_2015_%C3%8Ele-de-France_attacks превземено на 04.01.2021 
110https://edition.cnn.com/2015/01/14/europe/charlie-hebdo-france-attacks/ превземено на 04.01.2021 
111https://en.wikipedia.org/wiki/January_2015_%C3%8Ele-de-France_attacks превземено на 04.01.2021 
112https://edition.cnn.com/2015/01/21/europe/2015-paris-terror-attacks-fast-facts/index.html превземено на 04.01.2021 
113https://en.wikipedia.org/wiki/January_2015_%C3%8Ele-de-France_attacks превземено на 04.01.2021 

https://en.wikipedia.org/wiki/January_2015_Île-de-France_attacks
https://edition.cnn.com/2015/01/14/europe/charlie-hebdo-france-attacks/
https://en.wikipedia.org/wiki/January_2015_Île-de-France_attacks
https://edition.cnn.com/2015/01/21/europe/2015-paris-terror-attacks-fast-facts/index.html
https://en.wikipedia.org/wiki/January_2015_Île-de-France_attacks
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 Францускиот претседател Жак Ширак ја критикуваше нивната одлука да ги вклучат 

цртаните филмови со ваква содржина и ова дело го нарече „отворена провокација“. Во 2015 

година, канцелариите на списанието беа уништени од бензинска бомба откако објавија 

карикатура на пророкот Мухамед114. 

 Двајца вооружени лица, подоцна идентификувани како Шериф и Сад Куачи, влегле во 

зградата и смртно застрелале осум вработени, четворица полицајци, а повредиле уште 

единаесет лица115. По пукањето, сторителите избегале од местото на настанот. И покрај тоа 

што полицијата реагирала на ситуацијата и пристигнала на лице место кога вооружениот 

напаѓач заминувал, двајцата вооружени лица успеале да избегаат со автомобил. 

 Бегалскиот автомобил на вооружениот напаѓач бил пронајден напуштен - откако удрил 

во друго возило на околу 2 милји северно од местото каде се случило пукањето. Истражителите 

во автомобилот пронашле молотови коктели и знамиња на џихадисти116. Како главен мотив зад 

пукањето се вели дека се цртаните филмови „Шарли Ебдо“ кои се исмејуваат со бројни 

исламски лидери. Пукањето наиде на широко распространета меѓународна осуда и 

Националниот ден на жалост се одржа во Франција на 8 јануари117. 

 

 4.2.3 Пукања во Фонтенеј-аукс-розес и Монтруж 

 Неколку часа по нападот на „Шарли ебдо“, 32-годишен маж бил застрелан и ранет за 

време на џогирање надвор во Фонтенеј-аукс-Розес.118 Мажот се здобил со повреди на раката и 

грбот и се наоѓал во критична состојба. Обвивките од школка пронајдени на местото на 

настанот подоцна беа поврзани со оружјето што го носеше Амеди Кулибали во заложничката 

криза во супермаркетот „Хиперкакер Кошер“ на 9 јануари119. Сепак, џогерот ја поби 

 
114https://news.sky.com/story/france-a-timeline-of-terror-10787264 превземено на 04.01.2021 
115https://www.ibtimes.com/charlie-hebdo-shooting-12-dead-5-critically-injured-after-terrorist-attack-paris-1775732 

посетено на 04.01.2021 
116https://www.bbc.com/news/world-europe-30708237 посетено на 04.012021 
117https://en.wikipedia.org/wiki/January_2015_%C3%8Ele-de-France_attacks превземено на 04.01.2021 
118https://www.spiegel.de/consent-a-

?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Finternational%2Fworld%2Fcharlie-hebdo-attackers-radicalized-

in-search-for-identity-a-1013475.html&ref=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2F посетено на 05.01.2021 
119https://www.lemonde.fr/societe/article/2015/01/11/ce-que-l-on-sait-de-l-agression-d-un-joggeur-a-fontenay-aux-

roses_4553732_3224.html посетено на 05.01.2021 

https://news.sky.com/story/france-a-timeline-of-terror-10787264
https://www.ibtimes.com/charlie-hebdo-shooting-12-dead-5-critically-injured-after-terrorist-attack-paris-1775732
https://www.bbc.com/news/world-europe-30708237
https://en.wikipedia.org/wiki/January_2015_Île-de-France_attacks
https://www.spiegel.de/consent-a-?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Finternational%2Fworld%2Fcharlie-hebdo-attackers-radicalized-in-search-for-identity-a-1013475.html&ref=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2F
https://www.spiegel.de/consent-a-?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Finternational%2Fworld%2Fcharlie-hebdo-attackers-radicalized-in-search-for-identity-a-1013475.html&ref=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2F
https://www.spiegel.de/consent-a-?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Finternational%2Fworld%2Fcharlie-hebdo-attackers-radicalized-in-search-for-identity-a-1013475.html&ref=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2F
https://www.lemonde.fr/societe/article/2015/01/11/ce-que-l-on-sait-de-l-agression-d-un-joggeur-a-fontenay-aux-roses_4553732_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2015/01/11/ce-que-l-on-sait-de-l-agression-d-un-joggeur-a-fontenay-aux-roses_4553732_3224.html
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вмешаноста на Кулибали и го призна Амар Рамдани, пријател на Кулибали, за вооружениот 

човек120. 

 На 8 јануари, Кулибали го застрела општинскиот полицаец Клариса Jeanан-Филип на 

раскрсницата Авенија Пјер Бросолет и Авенија де ла Паикс во Монтруж (предградие на Париз) 

и критично рани уличен чистач. Додека полицијата продолжуваше со потрагата по 

осомничените за Шарли Ебдо, тие првично ја отфрлија идејата дека може да има врска помеѓу 

ова пукање и убиствата на Шарли Ебдо, но подоцна потврдија дека тие всушност биле 

поврзани121. 

 4.2.4 Заложничката криза во Дамартин-ен-Гоел 

 На 9 јануари, напаѓачите на пукањето во Шарли Ебдо, Чериф и Сад Куачи, отишле во 

канцеларијата на Креација Тенданс Декуверте (Création Tendance Découverte CTD), компанија 

за производство на знаци на индустриски имот во Дамартин-ан-Гоеле. Во внатрешноста на 

зградата се наоѓале сопственикот Мишел Каталоно и вработен маж, 26-годишниот графички 

дизајнер Лилијан Лепер. За време на опсадата, Каталоно му рекол на Лепер да се скрие во 

трпезаријата. Во текот на целата криза, сторителите не биле свесни дека Лепере бил во 

зградата. За време на опсадата, продавач по име Дидие отишол деловно во зградата, а Каталоно 

ја напуштил својата канцеларија, каде што се криел. Двајцата се соочиле со сторителите и 

побарале да заминат. Дидие сфатил дека се терористи и брзо ги алармирал властите122. 

 Каталоно се вратил во зградата и му помогнал на еден од сторителите кои биле 

повредени во претходните пукотници. По еден час му било дозволено да замине. После ова, 

Лепре, кој се криел во картонска кутија, бил во можност да ги предупреди властите за 

ситуацијата преку СМС-порака123. Опсадата завршила по девет часа во 16:30 часот откако 

 
120https://www.sudouest.fr/2015/06/04/le-joggeur-blesse-avant-les-attentats-a-paris-disculpe-amedy-coulibaly-1941366-

6093.php посетено на 05.01.2021 
121https://news.sky.com/story/france-a-timeline-of-terror-10787264 посетено на 05.01.2021 
122https://en.wikipedia.org/wiki/January_2015_%C3%8Ele-de-France_attacks превземено на 05.01.2021 
123https://www.bbc.com/news/world-europe-30708237 посетено на 05.01.2021 

https://www.sudouest.fr/2015/06/04/le-joggeur-blesse-avant-les-attentats-a-paris-disculpe-amedy-coulibaly-1941366-6093.php
https://www.sudouest.fr/2015/06/04/le-joggeur-blesse-avant-les-attentats-a-paris-disculpe-amedy-coulibaly-1941366-6093.php
https://news.sky.com/story/france-a-timeline-of-terror-10787264
https://en.wikipedia.org/wiki/January_2015_Île-de-France_attacks
https://www.bbc.com/news/world-europe-30708237
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комбинирани сили на француските вооружени сили и полицијата упаднале во зградата и ги 

убиле двајцата браќа Куачи124. 

 

 4.2.5 Опсада на супермаркетот Кошер 

 На 9 јануари, Амеди Кулибали, вооружен со неколку нападни оружја, влегол во 

супермаркет „хиперкахер кошер“ кај Порт де Винченс во источен Париз. Амеди Кулибали убил 

четири лица и зел неколку заложници. Се верува дека Кулибали бил во контакт со браќата 

Куачи, како што напредувале опсадите, и изјавил дека ќе ги убие заложниците доколку 

настрадаат браќата, докажувајќи дополнително дека овие напади биле поврзани во некоја 

форма125. 

 Кога полицијата упаднала во самопослугата, го убила Кулибали и спасиле петнаесет 

заложници. За време на инцидентот неколку лица биле ранети126. Продавачката во 

продавницата Ласана Батили, којашто по потекло е муслиманка, била прогласена за херој во 

кризата затоа што го ризикувала животот за да ги скрие луѓето од вооружениот напаѓач во 

долната просторија за фрижидери и и помагнала на полицијата после упадот. 

 Хајат Бумеддиен, која што била сопруга и партнерка на Кулибали во извршување на 

криминалот, се сомневало дека била присутна за време на инцидентот, но подоцна било 

потврдено дека таа ја напуштила Франција пред да се случи било кое пукање127. 

 По 12 јануари 2015 година и на неодреден период, како дел од операцијата Сентинел, 

скоро 10.500 воени лица беа распоредени во Франција за да обезбедат 830 чувствителни места 

(училиште, цркви, организации за печат, итн.). Тежината на овие терористички напади ја 

 
124https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/01/10/01016-20150110ARTFIG00123-dammartin-en-goele-le-gerant-

raconte-son-face-a-face-avec-les-freres-kouachi.php посетено на 05.01.2021 
125https://en.wikipedia.org/wiki/January_2015_%C3%8Ele-de-France_attacks превземено на 05.01.2021 
126https://www.ibtimes.com/who-amedy-coulibaly-paris-kosher-deli-gunman-once-worked-coca-cola-was-close-

kouachi-1779242 посетено на 05.01.2021 
127https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/enquete-sur-les-attentats-de-

paris/info-france-2-attentats-de-janvier-2015-hayat-boumeddiene-vivante-une-enquete-ouverte-apres-qu-une-

jihadiste-affirme-l-avoir-croisee-dans-un-camp-en-syrie_3964473.html посетено на 05.01.2021 

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/01/10/01016-20150110ARTFIG00123-dammartin-en-goele-le-gerant-raconte-son-face-a-face-avec-les-freres-kouachi.php
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/01/10/01016-20150110ARTFIG00123-dammartin-en-goele-le-gerant-raconte-son-face-a-face-avec-les-freres-kouachi.php
https://en.wikipedia.org/wiki/January_2015_Île-de-France_attacks
https://www.ibtimes.com/who-amedy-coulibaly-paris-kosher-deli-gunman-once-worked-coca-cola-was-close-kouachi-1779242
https://www.ibtimes.com/who-amedy-coulibaly-paris-kosher-deli-gunman-once-worked-coca-cola-was-close-kouachi-1779242
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/enquete-sur-les-attentats-de-paris/info-france-2-attentats-de-janvier-2015-hayat-boumeddiene-vivante-une-enquete-ouverte-apres-qu-une-jihadiste-affirme-l-avoir-croisee-dans-un-camp-en-syrie_3964473.html
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/enquete-sur-les-attentats-de-paris/info-france-2-attentats-de-janvier-2015-hayat-boumeddiene-vivante-une-enquete-ouverte-apres-qu-une-jihadiste-affirme-l-avoir-croisee-dans-un-camp-en-syrie_3964473.html
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/enquete-sur-les-attentats-de-paris/info-france-2-attentats-de-janvier-2015-hayat-boumeddiene-vivante-une-enquete-ouverte-apres-qu-une-jihadiste-affirme-l-avoir-croisee-dans-un-camp-en-syrie_3964473.html
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принуди Франција да преземе итни активности за да спречи какви било понатамошни поврзани 

напади128. 

 

 4.2.6 Судење на осомничените лица 

 На 16 декември 2020 година, францускиот суд осудил 14 соучесници по тројцата 

напаѓачи за кривични дела на финансирање тероризам и членство во криминална банда во 

врска со нападите. Сепак, тројца беа осудени во отсуство, вклучувајќи го и Хајат Бумеддиен, 

поранешниот партнер на Кулибали. Буддиен бил осуден за финансирање тероризам и 

припадност на криминална терористичка мрежа и добил казна од 30 години затвор129. 

 4.3 Велика Британија 

 4.3.1 Бомбардирање на арената во Манчестер 

 

  На 22.05.2017 година, исламистички екстремистички бомбаш самоубиец активираше 

рачно изработена бомба со шрапнели, додека луѓето ја напуштаа арената во Манчестер по 

концертот на американската пејачка Аријана Гранде. Дваесет и три лица загинаа, вклучувајќи 

го и напаѓачот, а повеќе од 800 беа ранети, од кои некои беа деца. Уште неколку стотици 

претрпеа психолошка траума. Бомбашот бил Салман Рамадан Абеди, 22-годишен локален 

човек со либиско потекло. По првичните сомневања за терористичка мрежа, полицијата 

подоцна соопшти дека Абеди во голема мера дејствувал сам, но дека другите биле свесни за 

неговите планови. 

 Во март 2020 година, братот на бомбашот, Хашем Абеди, беше прогласен за виновен за 

22 обвиненија за убиство во врска со нападот. Инцидентот беше најсмртоносниот 

терористички напад и првиот самоубиствен бомбашки напад во Велика Британија по 

бомбашките напади во Лондон на 7 јули 2005 година. 

 

 4.3.2 Анализа на нападот 

 

 На 22.05.2017 година во 22:15 часот, член на јавноста го пријавил Абеди, облечен во 

црна облека и голем ранец во обезбедувањето на Шоусек (Showsec). Еден 18-годишен чувар го 

 
128https://www.bbc.com/news/world-europe-30708237 превземено на 05.01.2021 
129https://en.wikipedia.org/wiki/January_2015_%C3%8Ele-de-France_attacks превземено на 05.01.2021 

https://www.bbc.com/news/world-europe-30708237
https://en.wikipedia.org/wiki/January_2015_Île-de-France_attacks
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набудувал Абеди, но не интервенирал од страв да не биде означен како расист. Чуварот се 

обидел да ја искористи својата радио врска за да ја предупреди просторијата за контрола на 

безбедноста, но не бил во можност да добие сигнал130. 

 

 Околу пет минути подоцна во 22:31 часот бомбаш-самоубиец активирал импровизирана 

експлозивна направа, во фоајето во арената Манчестер. Нападот се случил по концертот на 

американската поп-звезда Аријана Гранде, кој бил дел од нејзината турнеја наречена „Опасна 

жена“131. На концертот присуствувале 14.200 луѓе. Според доказите презентирани на 

истрагата, бомбата била доволно силна за да убие луѓе на оддалеченост од 20 метри132. 

 

 4.3.3 Судење и изрекување на казната на Хашем Абеди 

 

 На 17 јули 2019 година, братот на Салман Абеди, Хашем беше обвинет за убиство, обид 

за убиство и заговор за да предизвика експлозија. Тој беше уапсен во Либија и екстрадиран во 

Велика Британија. Неговото судење започна на 5 февруари 2020 година133. На 17 март, Хашем 

Абеди беше прогласен за виновен за 22 обвиненија за убиство, со образложение дека му 

помогнал на неговиот брат да ги снабди материјалите користени во бомбардирањето и дека 

помагал во изработката на експлозивите што биле користени во нападот134. На 20 август, 

Хашем Абеди бил осуден на минимум 55 години затвор. Судијата, г-дин Бејкер, изјавил дека 

правилата за изрекување казни го спречуваат да пресуди доживотна казна, бидејќи Абеди имал 

20 години за време на извршување на делото, а минималната возраст за таква казна е 21 година. 

Казната на Абеди од 55 години затвор е најдолгата казна што британскиот суд некогаш ја 

изрекол135. 

 

 4.3.4 Реакции после нападот 

 

 Тереза Меј го осуди бомбардирањето, и во подоцнежното соопштение по нападот во 

Лондон во 2017 година, таа рече дека овие напади, заедно со нападот во Вестминстер во 2017 

година, биле „врзани заедно со единствената злобна идеологија на исламистичкиот 

 
130https://www.bbc.com/news/uk-england-manchester-54695580 превземено на 05.01.2021 
131https://www.cbsnews.com/news/ariana-grande-concert-manchester-arena-explosion/ посетено на 05.01.2021 
132https://www.theguardian.com/uk-news/2017/jun/09/manchester-arena-bomb-designed-kill-largest-number-innocents 

посетено на 05.01.2021 
133https://www.bbc.com/news/uk-england-manchester-51371530 посетено на 05.01.2021 
134Исто. 
135https://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-news/hashem-abedi-could-not-given-18801504 

посетено на 05.01.2021 

https://www.bbc.com/news/uk-england-manchester-54695580
https://www.cbsnews.com/news/ariana-grande-concert-manchester-arena-explosion/
https://www.theguardian.com/uk-news/2017/jun/09/manchester-arena-bomb-designed-kill-largest-number-innocents
https://www.bbc.com/news/uk-england-manchester-51371530
https://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-news/hashem-abedi-could-not-given-18801504
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екстремизам“ и рече дека овој екстремизам беше „изопаченост на исламот“136. 

 Кралицата Елизабета Втора им изрази сочувство на семејствата на жртвите.  Кампањата 

за претстојните општи избори беше прекината од сите политички партии за два дена по 

нападот. Градоначалникот на Манчестер, Енди Бурнхам, го нарече нападот „зло“ и најави 

бдение на плоштадот Алберт следната вечер, на кое присуствуваа илјадници.  Муслиманскиот 

совет на Велика Британија исто така го осуди нападот.  На 25.05.2017 година, беше запазено 

национално минутно молчење за да се сеќаваат на жртвите137. 

 

 Полицијата известила дека имало големо зголемување на антимуслиманските 

злосторства од омраза во областа Манчестер во текот на месецот по нападот и за таа цел беше 

создадена Комисијата за борба против екстремизмот по бомбардирањето138. 

 

 Сочувство изразија лидерите и владите на десетици земји, Генералниот секретар на 

Обединетите нации Антонио Гутереш, Генералниот секретар на Комонвел Патриша Шкотска, 

Претседателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер, Папата Фрањо, и генералниот 

секретар на Организацијата за исламска соработка Јусеф Ал-Отаимин139. Аријана Гранде 

објави на Твитер: „скршена. Од дното на моето срце, многу ми е жал. Немам зборови“140. 

 

 

 

 4.4 Германија 

 4.4.1 Пукањето во Минхен 

 

 На 22 јули 2016 година се случи масовно пукање во околината на трговскиот центар 

Олимпија во областа Мусах во Минхен, Германија. 18-годишниот, Дејвид Али Сонболи, пукал 

врз неколку тинејџери кои што седеле во ресторанот Мек Доналдс пред да пука во случајни 

минувачи на улицата надвор, а потоа и во самиот трговски центар. Девет лица беа убиени, а 

триесет и шест други беа повредени. Тогаш Сонболи се криел во близина на трговскиот центар 

повеќе од два часа и се самоубил од самонанесената прострелна рана откако бил запрен од 

полицијата. Два извештаи на државната канцеларија за криминалистичка истрага во Баварија 

 
136https://www.theguardian.com/uk-news/2017/may/23/theresa-may-leads-condemnation-of-cowardly-manchester-

attack посетено на 05.01.2021 
137https://en.wikipedia.org/wiki/Manchester_Arena_bombing превземено на 06.01.2021 
138https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/theresa-may-conservative-manchester-attack-general-election-2017-

commission-countering-extremism-a7759486.html посетено на 06.01.2021 
139Исто 
140https://twitter.com/ArianaGrande/status/866849021519966208 посетено на 06.01.2021 

https://www.theguardian.com/uk-news/2017/may/23/theresa-may-leads-condemnation-of-cowardly-manchester-attack
https://www.theguardian.com/uk-news/2017/may/23/theresa-may-leads-condemnation-of-cowardly-manchester-attack
https://en.wikipedia.org/wiki/Manchester_Arena_bombing
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/theresa-may-conservative-manchester-attack-general-election-2017-commission-countering-extremism-a7759486.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/theresa-may-conservative-manchester-attack-general-election-2017-commission-countering-extremism-a7759486.html
https://twitter.com/ArianaGrande/status/866849021519966208
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и јавното обвинителство заклучија дека пукањето не е политичко, велејќи дека главниот мотив 

на Сонболи е „одмазда“141. 

 Полицијата подоцна отвори истрага за неговиот контакт со сторителот на пукањето во 

средното училиште Азтек. Во 2019 година, баварската полиција објави дека пукањето сега е 

класифицирано како „политички мотивирано злосторство“ и дека „радикалните десничарски 

и расистички ставови на сторителот не треба да се игнорираат“142. 

 

 4.4.2 Анализа на нападот 

 

 Сонболи направил лажен профил на Фејсбук и испратил покани до луѓето, барајќи од 

нив да дојдат во ресторанот, но никој не одговорил. Околу 17 часот и 50 минути тој отишол во 

тоалетите на првиот кат и од ранецот извадил пиштол и пукал кон група од шест тинејџери кои 

седеле на масата, од кои петмина биле убиени и еден повреден. Тој веднаш го напуштил 

ресторанот, и започнал да пука кон луѓето кои бегале кон продавницата за електроника и кон 

две возила паркирани таму. При овој напад тој убил три лица и ранил уште три други. Тогаш 

Сонболи го преминал Ханауер Штрасе и влегол во трговскиот центар, каде што смртно 

застрелал друг тинејџер во близина на лифтовите143. 

 Околу 18 часот, Сонболи од трговскиот центар, преку мост за пешаци отишол до 

соседниот повеќекатен паркинг. Додека бил на овој мост, тој пукал кон паркингот и кон случаен 

минувач, но никој не повредил. Таму Сонболи се скарал со еден човек кој му викал од балконот 

на неговиот стан. За време на оваа расправија, Сонболи испукал два истрела кон човекот. Друг 

човек, кој исто така бил на неговиот балкон, бил ранет од еден истрел. Понатака Сонболи пукал 

уште три пати кон трговскиот центар и кон вработените, без да повреди никого. Полициските 

службеници го забележале вооружениот човек од надворешниот балкон на трговскиот центар, 

а еден полицаец пукал од автомат кон него, но промашил144. Сонболи првично се скрил во 

станбена област, а потоа се обидел да влезе во куќа каде што застанал на скалилата. Потоа се 

скрил во просторијата за складирање велосипеди. Во 20 часот и 26 минути излегол надвор и 

бил соочен со полицајците, при што се застрелал во главата145. 

 4.4.3 Истрага 

 

 
141https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Munich_shooting превземено на 06.01.2021 
142https://www.dw.com/en/germany-2016-munich-attack-had-radical-right-wing-motives-say-police/a-50991641 

посетено на 06.01.2021 
143https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Munich_shooting превземено на 06.01.2021 
144Исто. 
145https://www.independent.co.uk/news/world/europe/munich-shooting-shopping-centre-mcdonalds-gunman-identified-

ali-david-sonboly-german-iranian-suicide-a7152116.html превземено на 06.01.2021 

https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Munich_shooting
https://www.dw.com/en/germany-2016-munich-attack-had-radical-right-wing-motives-say-police/a-50991641
https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Munich_shooting
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/munich-shooting-shopping-centre-mcdonalds-gunman-identified-ali-david-sonboly-german-iranian-suicide-a7152116.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/munich-shooting-shopping-centre-mcdonalds-gunman-identified-ali-david-sonboly-german-iranian-suicide-a7152116.html
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 Шефот на полицијата во Минхен, Хубертус Андре, рече дека пукањето се чини дека е 

„класично дивеење“, а не тероризам. Полицијата соопшти дека вооружениот човек бил 

опседнат со масовни пукања и дека во неговата соба бил пронајден пишан материјал за такви 

напади146. Властите соопштиле дека вооружениот човек планирал пукање веќе една година и 

веројатно го купил пиштолот нелегално147. За него беше речено дека е „реактивиран“ 

полуавтоматски пиштол „Глок 17“ 9 мм, кој претходно бил користен како театарски реквизит. 

Германската полиција верува дека пиштолот можеби потекнувал од Словачка и рече дека 

неговиот сериски број е отстранет148. 

Слика бр.3 Мапа на нападите - 1. Мек Доналдс, каде што започнало пукањето 2. Трговскиот 

центар Олимпија149
 

 

 

 5 ДЕЛ: БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ 

 

Борбата против тероризмот е мошне комплексна и тешка и во себе вклучува два основни вида 

на акции: 

 - антитероризам и 

 - контратероризам 

 Антитероризмот може да го дефинираме како активност за превземање на одбранбени 

мерки со цел да се постигне редуцирање на ранливоста на поединците и имотот од 

терористичките акти.Одбранбените мерки вклучуваат примена на ограничен одговор спрема 

терористичките организации. 

 
146https://www.bbc.com/news/world-europe-36874497 посетено на 06.01.2021 
147https://www.theguardian.com/world/2016/jul/23/victims-of-munich-shooting-were-predominately-teenagers 

посетено на 06.01.2021 
148https://www.wsj.com/articles/munich-shooter-bought-recommissioned-pistol-on-dark-net-1469366686 посетено на 

06.01.2021 
149https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Munich_shooting превземено на 06.01.2021 

https://www.bbc.com/news/world-europe-36874497
https://www.theguardian.com/world/2016/jul/23/victims-of-munich-shooting-were-predominately-teenagers
https://www.wsj.com/articles/munich-shooter-bought-recommissioned-pistol-on-dark-net-1469366686
https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Munich_shooting
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 Контратероризмот подразбира примена на офанзивни мерки превземени со цел да ги 

попречат, одвратат и да одговорат на сите теристички закани. 

 Основната цел на голем број на национални програми за борба против тероризмот 

претставуваат неутрализација на терористичките групи на изворите на потенцијалните 

закани.За успешна реализација во борбата против тероризмот неопходно е контиунирана,  

целосна и планирана акција, вклучувајки ги синхронизираните напори на националните 

разурнувачки и контраразурнувачки служби, но и целосна соработка на владите на 

современите држави.Централното место на овие  активности му припаѓа на разурнувањето кое 

е осиобено значајно и мошне чувствително.Во сложени и специфични ситуации кога се 

предвидува ангажирање на делови на вооружени сили, неопходнио е тие да соработуваат со 

сите сегменти на разурнувачко - безбедносната заедница на државата која по својата 

поставеност остварува активна соработка во размената на значајните разузнавачки 

информации со разузнавачко - безбедносните заедници на другите држави. 

 

 Оваа интеграција, е мошне значајна за поголемите држави кои имаат распоредено 

делови од своите вооружени сили во другите држави.Армиските единици  во овој случај 

неминовно ќе мора да остваруваат блиски разузнувачки односи со земјата домаќин (и 

обратно).На оваа релација, честопати се појавуваат спротивставености, посебно ако не 

постојат соодветни преговори и изграден концензус на активна и коректна соработка во 

поопречување на  терористичките активности. 

 

 Определени безбедносни сили кои не се во можности да ги разликуваат криминалните 

активности од активностите насиочени кон потикнување на тероризмот во голема мерка може 

да доведе во прашање својот легитимитет и својата ефикасност.Антитерористичките напади 

често пати се непопуларни, понекогаш со неславен крај што без несериозна и нестрплива 

работа тешко може да бидат рационални и успешни. 

 

 Воздржаноста исто така претставува неопходна карактеристика и за целите и за 

легитимноста во борба против тероризмот. Предвремените антитерористички акти против 

поединците можат да бидат контрапродуктивни односно да го попречат целиот разнузувачки 

пробив во мошне сложената структура на терористичката организација за нејзино успешно 

неутрализирање. Спротивно на тоа прекумерната и неконтролираната реакција во голема 

мерка можат да ја поткопаат легитимноста и без потребно да го иритираат цивилното 

население со што повторно ќе станат контрапродуктивни. 
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 5.1 Антитероризам 

 

 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. 48 - 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. 

 

  5.2 Контратероризам 

 

 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 нивнотол 

дејствување. 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 сегменти кои се меѓусебно поврзани во корелација, како 

според својата 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 е 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 Русија да има формирани, професионални и специјализирани, добро 

опремени и мотивирани сили, наменети за директна борба и справување со тероризмот и 
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последиците од него150. Од аспект на контратероризмот како поважни единици може да се 

издвојат следните: 

 

1. високо професионални, обучени кадри за дејство против терористички организации и 

спречување на нивните активности 

2. кадрите да бидат опремени со најсовремена опрема за брзо и ефикасно дејствување 

против настаната закана како и превенирање на случување на штети од поголеми размери 

3. способност за брзо распоредување и мобилност, што значи постапување веднаш по 

настанатата закана 

4. креирање на логистички и тактички план 

5. висок приоритет и целосна посветеност кон работата 

6. борбена готовност 

7. постојано надоградување на тимот и ангажирање на нови сили 

8. највисок степен на тајност и доверливост со цел заштита на тимот и околината 

9. соработка и целосна поддршка на други безбедносно-разузнавачки институции во 

поглед на нивниот план 

10. прецизно и јасно дефинирање на задачите со цел да се спречи погрешно и несоодветно 

ангажирање и постапување 

 

 Неодамнешните случувања кои вклучуваат терористички напади во Барселона, но и 

значителен број на други успешни и неуспешн напади, во комбинација со постоењето од голем 

број потенцијално насилни џихадистички екстремисти во ЕУ, посочуваат дека терористичката 

закана кон ЕУ е висока. Како резултат на ова неопходно е воведување на активни контра-

терористички мерки кои се клучни за ефикасно спротивставување на тероризмот. Со цел да се 

биде чекор напред пред тероризмот и терористичките организации и за да се обезбеди 

ефективен и ефикасен одговор на постојаното менување на развојот на тероризмот, Европол го 

основа Европскиот контра-тероризам центар (ЕКТЦ), под авторитет и насока на Европски 

совет151. 

 

 Ова тело е формирано со цел да се подобрат веќе постоечките алати во борбата против 

тероризмот како и да се влезе подлабоко во мрежите на тероризам. Целта е да се подобрат анти-

терористичките способности така што ќе се олесни размената на информации и ќе се донесе 

 
150

Димовски, З., Илијевски, И., Меѓународен тероризам, Скопје, 2011 год., стр. 235 

151EU Terrorism Situation and Trend Report (TE- SAT) 2017 p. 30 превземено од: 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2017 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2017
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2017
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прекугранична соработка во ова поле на ново ниво. Европскиот контра-тероризам центар е 

дизајниран како централен центар во ЕУ во борбата против тероризмот. 

 

 Всушност, тоа е единствената точка во ЕУ која што работи против тероризмот на основа 

на прибирање на информации од спроведување на законот од сите земји-членки на ЕУ, но исто 

така од трети страни, за аналитички цели. Специјализирани тимови на аналитичари за борба 

против тероризмот и експерти работат на овие информации со цел да се конструира една 

поширока и попрецизна перспектива на контра-терористички феномени  на државите членки 

на Европската Унија, но добиените информации би се користеле и за оперативни и за 

стратешки цели. За да се обезбеди ефикасна размена на податоци, Европскиот контра-

тероризам центар соработува со одлична мрежа на офицери за контра тероризам низ ЕУ но, и 

пошироко152. 

 

 Главната задача на ЕКТЦ е да се обезбеди оперативна поддршка по барање на земјите-

членки за истраги што се во тек, како на пример нападите во Париз во 2015 година. ЕКТЦ може 

да помогне со прегледи на оперативни податоци, или податоци што се прибирале и се веќе 

достапни на Европол, така што брзото постапување во ваков случај, истражување и анализа на 

сите расположливи ресурси помагаат за добивање на рационална слика  за  структурата на 

терористичката мрежа. За да се обезбеди директна оперативна поддршка,  но и да се овозможи 

навремен одговор во случај на терористички напад или закана, ЕКТЦ делува заедно со други 

тимови што се формираат за итни случаи како што е тимот за одговор во случај на тероризам. 

Овој тим се состои од експерти на Европол и аналитичари со релевантно потекло и искуство 

за поддршка на истраги на основа 24/7. 

 

 5.3 Информативен систем на Европол (ЕИС) 

 

 Една од основните бази на податоци на Европол се содржани во така наречениот 

информативниот систем на Европол (ЕИС). Преку овој систем, земјите-членки имаат можност 

директно да споделуваат и превземаат информации за осомничени лица, средства за 

комуникација, финансиски сметки и огнено оружје и слично кои се поврзани со организиран 

криминал и меѓународен тероризам. Државите членки на ЕУ преку системот на ЕИС можат да 

пребаруваат информации и лесно да ги селектираат оние информации кои се релевантни за нив 

 
152Ибид стр. 35 
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и круцијални за решавање на одредена безбедносна закана. До крајот на 2017 година ЕИС 

располага со информации за над 46 000 лица поврзани со тероризам, придонесени од 37 земји. 

  За подетална анализа, ЕКТЦ преку телото AWF (Analysis Work File) прави анализа на 

оперативната соработка помеѓу земјите членки и партнерите кои што не се во ЕУ и ја оценува 

аналитичката поддршка помеѓу земјите. Како резултат, бројот на податоци и категории што е 

дозволено да бидат складирани и преработени се пошироки од во ЕИС (во рамките на контра-

тероризмот AWF, тука е фокусирана на анализа на одредени феномени против контрароризам). 

Постоечките терористички закани како и заканите во развој се обработуваат во рамките на 

засебни, т.н. проекти за анализа (АП). Во овие проекти за анализа, многу безбедносни 

опкружувачки информации се собрани, вкрстени и анализирани. Ова го прават посветени 

тимови на контра-тероризам аналитичари и експерти за контра-тероризам. Во рамките на 

проектите за анализа и борбата против тероризмот главен фокус се става на странските 

терористички организации. Количината  

на податоци за странски терористички организации и лица во рамките на проектот за анализа 

значително се зголемија во 2017 година како резултат на усогласени напори на земјите-членки 

со помош на Европол. Во Декември 2017 година ЕКТЦ отвори нов проект за анализа за 

основни меѓународни злосторства што е поврзано со воени злосторства, злосторства против 

човештвото и геноцидот. 

  

 ЕКТЦ користи интегриран пристап што значи дека податоците се вметнати во системот 

автоматски се проверуваат против сите други бази на податоци на Европол со цел да се 

оптимизира работата и да се намали ризикот од грешка при разузнавањето. Покрај тоа, се 

вршат и редовни рачни проверки. 

 

 

 

 5.4 Размена на информации: СИЕНА 

 

 Една организација како Европол, својот главен фокус го става на безбедна и брза 

трансмисија на податоците во процесот на размена на податоци бидејќи тоа е од суштинско 

значење, особено кога станува збор за размена на податоците за тероризам. Една информација 

од било која земја-членка мора да достигне безбедно до Европол и обратно, без ризик дека таа 

информација ќе биде пресретната во процесот на трансмисија. Со цел да се олесни оваа 

размена на информации, и да се воспостави безбедна мрежа за размена на информации, 
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направена е апликација (СИЕНА) која што се употребува од земјите-членки, Европол и трети 

страни кои имаат договор за оперативна соработка со Европол веќе години наназад. 

 Благодарение на СИЕНА властите за борба против тероризмот сега имаат  

можност за испраќање информации директно до Европол или друга држава членка која се бори 

против тероризмот. До неодамна, земјите можеа да користат СИЕНА за испраќање  на податоци 

и битни информации за борба против тероризмот до Европол индиректно, преку Националната 

единица на Европол. Сега СИЕНА дозволува властите од различни земји да можат директно 

да разменуваат информации меѓу нив за вршење на активностите на контра-тероризмот, со 

опционално вклучување на Европол. 

 

 Меѓутоа, вклучувањето на Европол во овие активности се препорачува со цел да се 

избегне протекување на битни информации до други земји-членки и трети партнери како и 

потенцијални врски помеѓу организиран криминал и тероризам. Во пракса, ова значи дека 

секое овластено лице кое е назначено во борбата против тероризам во Земјите-членки може да 

провери EИС од својот компјутер и директно да испрати информации до друга земја-членка 

или примате информации од неа. Системот СИЕНА за контра-терористичко разузнавање веќе  

го користат 95% од земјите членки и сите се поврзани заедно системски за користење и рамена 

на контра- терорирстички информации153.   

 

 Глобализацијата и се почестото користење на Интернетот овозможија полесно 

групирање и можност за вршење на многу кривични дела од областа на компјутерскиот 

криминал но и во сферата на тероризмот, така што Европол со цел намалување на активностите 

и отежнување на делување на злосторничката група го формира телото ИРУ (Internet Referral 

Unit) кое има за цел да ги прошири своите активности за да се спротивстави на онлајн 

радикализацијата и регрутирање од страна на терористите, со обезбедување на јадро за 

поддршка на интернет истрага и спобност и зголемување на партнерството (со поддршка на 

Европскиот Комисија) кон онлајн услуги на компании.  

До крајот на 2017 година вкупно 51 805 онлајн содржини, поттикнаа 49 969 решенија за 

упатување и преземање на контра-терористичка акција, каде што резултатот е прикажан со 

успешна стапка на отстранување на 84,8% од нејзиното поставување во јули 2015 година. 

 

 5.5 Програма за следење на финансирање на тероризам 

 

 
153EU Terrorism Situation and Trend Report (TE- SAT) 2018 p. 22-28 превземено од: 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2017 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2017
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2017
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 ЕКТЦ користи голем број алатки кои помагаат во откривање на финансирање на 

тероризмот, така што една од најпознатите алатки е Програмата за следење на терористички 

финансии (TFTP). ТФТП е основана по договор меѓу ЕУ и САД усвоен од Европскиот 

парламент во 2010 г. Добивањето на релевантни информации преку TFTP е обезбедено од 

Министерството за финансии на САД до Европол, надлежните органи на ЕУ Земјите-членки 

или Еуроџаст од САД или по натамошно барање, согласно член 9 и член 10 од Договорот, 

соодветно, со целта на борбата против тероризмот и финансирање на тероризам. 

 

  TFTP се покажа како важна алатка во истраги поврзани со тероризам, ја подобрува 

можноста за мапирање терористички мрежи, честопати со пополнување на прекинати врски 

во истражниот ланец. Се користи за следење на терористички проток на пари, дозволувајќи им 

на властите да идентификуваат и лоцираат оперативци и нивните финансиери и помага на 

пошироко ниво во напорите за откривање на терористички ќелии. 

 

  Европол е клучен партнер во акциониот план за зајакнување на безбедноста на 

експлозиви од хемиски, биолошки, радиолошки карактер и (CBRN)  работејќи заедно со 

националното надлежни органи (од ЕУ Земји-членки и земји што не се членки на ЕУ), преку 

градење врски, помагање и заеднички промовирање на активности и обука со Европската 

комисија и други релевантни меѓународни организации во овие области на експертиза. Оваа 

мрежа е една од главните достигнувања кои произлегуваат од ЕУ акциониот план за 

зајакнување на безбедноста на експлозиви. Новата платформа за европската мрежа вклучува 

повеќе од 300 европски техничари за бомби и експертите кои, ефикасно и директно можат да 

споделуваат знаење, најдобри практики и технички информации за неодамнешни случаи и 

инциденти. Процесот на правење бомби, како и потенцијални нови закани со употреба на 

CBRN материјали, се следат секојдневно и вкрстено проверено од ЕКТЦ на Европол експерти. 

Информациите се споделуваат со експерти и релевантни единици во рамките на земјите-

членки на ЕУ и земји надвор од ЕУ. 

 

  Во октомври 2017 година Европската Комисијата издаде нов акционен план за 

подобрување на подготвеноста против ЦБРН безбедносни ризици, зајакнување на улогата на 

Европол како клучен играч во безбедноста на ЦБРН. ECTC - Стратегија CBRN и Тимот за 

експлозиви исто така им помага на ЕУ земјите-членки оперативно,  и успешно да ја водат 

борбата на контра-тероризмот како и да водат успешна истрага на организиран криминал154. 

 
154Ибид стр. 40 
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 5.6 Заеднички тим против тероризмот 

 

 Земјите-членки на ЕУ имаат основано Тим за врски кој што им помага во заедничката 

борба против тероризмот. Составен е од експерти за борба против тероризмот, аналитичари од 

земјите-членки, експерти за борба против тероризмот во Европол и аналитичари и обично 

работи на прекугранични истраги. 

 

 Миграциските текови предизвикани од ситуација во зоните на конфликтот, главно во 

Блискиот исток и Северна Африка, се намали во текот на 2017 година, но значителен број на 

мигранти и бегалци продолжија во обидот да влезат во ЕУ. Главните влезни точки беа морските 

области во Грција и Италија. Европол обезбеди поддршка за двете ЕУ земји-членки со 

распоредување на краткорочни второ национални експерти на жариштата на источните егејски 

острови и на јужна Италија. До 50 од овие службеници беа распоредени на ротација со цел 

зајакнување на безбедносните проверки на протокот на внатрешна миграција, и навремено да 

се идентификуваат осомничени терористи и криминалци, со што се обезбедуваат 

дополнителни безбедносни проверки. 

 Нема конкретни докази дека терористички патници систематски ги користете тие 

текови на бегалци за да влезат во Европа незабележани, но неоспорен е фактот дека некои 

терористи влегоа во ЕУ и се претставија како бегалци. Пример за тоа се нападите во Париз на 

13 ноември 2015 година. За да се спротивстави на оваа закана, Европол неодамна го одобри 

вработувањето на 200 контра- терористички и други службени лица за распоредување во места 

на миграција во Грција и Италија. 

 

 

 

 

 

 5.7 Европски центар за компјутерски криминал и сајбер тероризам 

 

 Во јануари 2013 година е формиран Европски центар за компјутерски криминал (EC3) 

кој дава високо ниво на техничка, аналитичка и дигитална форензичка експертиза за поддршка 
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на истраги на земјите-членки на ЕУ како и земји што не се членки на ЕУ во случаи тие да се 

погодени од сајбер тероризам155. 

 

 5.8 Законска регулатива и кривично-правна поставеност на државите членки на 

Европската Унија во борбата против тероризмот 

 

 5.8.1 Европа 

 

 Соочувајќи се со меѓународниот тероризам Европа беше принудена да воспостави 

систем и мерки за успешно соочување и сузбивање на оваа закана која што зазема се поголем 

замав низ светот, така што како прва алатка во борбата против ова зло, Советот на Европа ја 

формира Европската конвенција за заштита на човекови права. Последователно на оваа 

конвенција формирани се две нови конвенции и тоа: Европската конвенција за екстрадиција и 

Европската конвенција против тероризмот кои ја дополнуваат конвенцијата за заштита на 

човекови права со цел успешна борба против тероризмот. 

 Првата конвенција е донесена во 1960 како резултат на постојаниот раст на 

терористички дела во почетокот на 60тите години се до 70тите и се залага за меѓународна 

соработка на земјите во поглед на судските мерки и обезбедување на судење на терористите 

кои се во бегство. Од друга страна, Европската конвенција против тероризмот во член 1 содржи 

кривични дела како што се: киднапирање, земање заложници, напад врз меѓународно 

заштитени лица, употреба на бомби и автоматски пушки. 

 Оваа Конвенција претставува темел на заедничката соработка во борба против 

тероризмот, и претставува основа на Даблинскиот договор склучен во 1974 година. Чекор 

напред во борбата против тероризмот се постигнува со Договорот од Мастрихт склучен 1991 

година каде што наведена е полициска соработка меѓу земјите членки со цел превенција на 

тероризмот и недозволената трговија со луѓе и дрога. Ова се постигнува со засилена царинска 

соработка и размена на информации преку Европската полициска служба. 

 Во 1997 година Европскиот парламент ја формира Резолуцијата за борба против 

тероризмот, каде што е разработен компјутерскиот тероризам како нов облик на делување. Тука 

Европскиот Совет се залага за проширување на надлежностите на Европол, така што во членот 

2 од Конвенцијата за Европол, наведено е дека Европол треба да се занимава со кривични дела 

кои што вклучуваат тероризам. 

 
155EU Terrorism Situation and Trend Report (TE- SAT) 2018 превземено од: https://www.europol.europa.eu/activities-

services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2017 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2017
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2017
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2017
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 Целта на Европската Унија е да создаде средина каде што ќе владее правдата, 

безбедноста и мирот, така што склучен е договорот во Амстердам и членот 29 од овој договор 

налага: 

 1. Соработка помеѓу полициските и царинските служби. 

 2. Соработка помеѓу правосудните органи на државите-членки. 

 3. Усогласување на правила кои се однесуваат на кривичните прашања помеѓу државите 

членки. 

 Државите членки на Европската Унија имаат имплементирано засебни мерки за борба 

против тероризмот, така што Италија во 1979 година го донесе Законот за антитероризам каде 

што главни цели се следните156: 

 1. Институциите кои што се директно изложени на тероризмот да можат да се 

спротивстават на оваа закана 

 2. Да се одбранат вредностите наведени во Уставот: Правда, сигурност и слобода 

 3. Да се воведе нормативен систем кој ќе овозможи навремено и ефикасно справување 

со појавата на тероризам 

 4. Да се заострат мерките на претпазливост и санкциите 

 

 5.8.2 Европска конвенција за сузбивање на тероризам157 

 Оваа концвенција беше потпишана од страна на државите-членки на Советот на Европа 

и другите потписници, во  Варшава, на 16.05.2005 година. 

 Главните цели на оваа конвенција се: 

 1. Да се постигне поголемо единство меѓу членките на Советот на Европа, 

 2. Зајакнување на соработката со другите страни на оваа Конвенција, 

 3. Да се преземат ефективни мерки за спречување на тероризам, а особено за 

спротивставување на јавната провокација во извршување терористички акти, регрутирање и 

обука за тероризам 

 4. Да се зголеми свеста на државите членки за големата загриженост предизвикана од 

зголемувањето на терористичките престапи и растечката терористичка закана, 

 
156Bracci, A- Che cosa cambio con la lege antiterorismo- Milan, 1979, p. 119 
157Службен весник на Европската Унија, L 159/3, 22.06.2018 превземено од: eur-lex.europa.eu 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018A0622(01)&from=ES
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 5. Државите членки да ја признаваат ранливоста на жртвите на тероризам, така што ќе 

ја покажат нивната длабока солидарност со жртвите на тероризмот и нивните семејства, 

 6. Државите членки да го земат во предвид фактот дека, без оглед на сторителот, 

терористичките престапи и прекршоците утврдени во оваа Конвенција под никои околности 

не можат да оправдаат политички, филозофски, идеолошки, расни, етнички, религиозни или 

причини од слична природа и да се потсетат на обврската на сите страни да ги спречат ваквите 

прекршоци, и каде што тоа не е можно, да се гонат сторителите или да се обезбеди нивна 

казнивост со казни соодветни на сериозната природа од овие дела, 

 7. Да се потсетат на потребата од зајакнување на борбата против тероризмот и да се 

преземаат сите мерки за спречувањето или сузбивањето на терористичките престапи, притоа 

мора да ги почитуваат владеењето на правото и демократските вредности, човекови права и 

основни слободи, како и други одредби од меѓународното право, вклучително и применливо 

меѓународно право хуманитарно право, 

 8. Да признаат дека оваа Конвенција нема да влијае на утврдените принципи на слобода 

на изразување и слобода на здружување, потсетувајќи дека терористичките акти се по својата 

природа или значење наклонети кон сериозно заплашување на населението, или да се принуди 

владата или меѓународната организација да преземе или изостави акција, или сериозно да ги 

дестабилизира или наруши основните политички, уставни, економски или социјални 

структури на една земја или меѓународна организација. 

 

 Во Член 2 објаснето е дека целта на оваа Конвенција е да ги зголеми напорите на 

страните за спречување на тероризмот и неговиот негативен ефект врз уживање на човековите 

права, особено правото на живот, и со преземени мерки на државно ниво и  меѓународна 

соработка, земајќи ги предвид постојните мултилатерални или билатерални договори или 

договори помеѓу страните што се применуваат. 

 

Членот 3 ги содржи државните мерки за спречување на тероризмот кои гласат: 
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 1. Секоја страна презема соодветни мерки, особено во областа на обука на органите за 

спроведување на законот, како и во областа на образованието, културата, информациите, 

медиумите и јавната свест за спречување терористички престапи и нивните негативни ефекти, 

притоа почитувајќи ги обврски за човекови права утврдени во Конвенцијата за заштита на 

човековите права и основните слободи, Меѓународниот пакт за граѓански и политички права и 

други обврски според меѓународното право, каде што е применливо за засегнатата страна. 

 

 2. Секоја страна ќе ги преземе неопходните мерки за подобрување и развој на 

соработката помеѓу државните органи за спречување на терористички престапи и нивни 

негативни ефекти, меѓу другото: а. со размена на податоци, б. со подобрување на физичката 

заштита на лица и предмети, в. зајакнување на плановите за обука и соработка во кризни 

ситуации. 

 

 3. Секоја страна ќе промовира толеранција со поттикнување на меѓуверски и 

транскултурен дијалог, вклучително и, доколку е соодветно, невладини организации и други 

елементи на граѓанското општество, со цел да се спречат тензиите што можат да придонесат 

за извршување терористички престапи. 

 

 4. Секоја страна ќе се обиде да ја унапреди јавната свест за постоењето, причините, 

тежината и заканата од терористички престапи и делата утврдени во оваа Конвенција и ќе 

размисли за поттикнување на јавноста да обезбеди вистинска и конкретна помош на 

надлежните органи, што може да придонесе за спречување на терористички дела. и 

прекршоците утврдени во оваа Конвенција. 

 

 Членот 4 ја објаснува  меѓународната соработка во спречување на терористички 

престапи. 

 5.8.3 Европска конвенција за взаемна соработка во врска со кривични предмети 

(ЕТС бр.30) и прв и втор дополнителен протокол (ЕТС бр. 99 и ЕТС бр. 182)158
 

 

 Со Европската конвенција за взаемна соработка во врска со кривичните предмети е 

предвидено дека договорните страни се обврзуваат меѓусебно да ја усогласат, во согласност со 

 
158https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/kniga2.pdf, РАТИФИКУВАНИ ЕВРОПСКИ КОНВЕНЦИИ 

ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ВО КРИВИЧНАТА ОБЛАСТ - ПРВО ИЗДАНИЕ – Скопје 2010, 

подготвиле Снежана Мојсова Киро Цветков 

https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/kniga2.pdf
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одредбите на оваа Конвенција, правната помош, во најширока можна мерка, во сите постапки 

кои ги регулираат повредите, чие сузбивање, во моментот кога помошта е побарана, е во 

надлежност на правосудните органи на страната на барателот. (член 1). 

 Член 22 налага дека секоја од договорните страни треба да ја известува 

заинтересираната страна за кривичните пресуди и понатамошните мерки кои се однесуваат на 

државјани на оваа страна и биле предмет за оформување судски предмет. Министрите за 

правда ќе си разменуваат вакви информации најмалку еднаш годишно. Ако засегнатото лице 

се смета за државјанин на две или повеќе договорни страни, известувањата ќе бидат 

соопштени на секоја од заинтересираните страни, освен кога ова лице нема државјанство на 

страната на чија територија било осудено. 

 Со дополнителниот протокол, страните се обврзуваат меѓусебно да си даваат, навремена 

и во согласност со одредбите на оваа Конвенција, најширока можна помош во сите постапки 

што се однесуваат на делата чие казнувања, во моментот кога помошта е побарана, е во 

надлежност на судските органи на Страната молител. 

 

 5.8.4 Европска конвенција за екстрадиција (ЕТС бр. 24) и прв и втор доплнителен 

протокол (ЕТС бр. 86 и ЕТС бр. 98)159 

 Со Европската конвенција за екстрадиција, во член 1 е предвидено дека страните 

потписнички се обврзуваат дека спрема прописите и условите кои се наведени во наредните 

членови, ќе си издаваат една на друга лица кои се гонат поради направени кривични дела или 

се бараат поради извршување на казна или мерка на безбедност од страна на правосудните 

органи на страната молител. 

 Член 2 налага издавањето да се врши за следните кривични дела: 

1. Дела за кои спрема законите на страната молител и замолената страна, како највисока 

казна е пропишана казната лишување од слобода или мерка за безбедност. 

 
159Ибид. 
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2. лишување од слобода од најмалку година дена или построга казна. Кога ќе дојде до 

казна или ќе се изрече мерна за безбедност на територијата на страната молител, траењето на 

изречената казна мора да биде најмалку 4 месеци. 

3. Ако барањето за издавање се однесува на повеќе 

4. различни дела за кои спрема законот на страната молител и замолената страна е 

пропишана казна лишување од слобода или мерна на безбедност лишување од слобода, но 

некоја од низ не го исполнува условот кој се однесува на вистината на казната, замолената 

страна може и за овие дела да одобри издавање. 

5. Секоја Страна договорувач чие законодавство не го одобрува издавањето за некои од 

кривичните дела кои се наведени во ставот 1 од овој член, може овие кривични дела да ги 

исклучи од областа на примената на Конвенцијата. 

6. Секоја Страна договорувач која страна да ја искористи ти можноста предвидена со 

ставот 3 од овој член, ќе се пријави на Генералниот секретар на Европскиот Совет, со моментот 

на полагањето на ратификациониот или инструментот за пристапување, било на листата на 

кривичните дела за кои се одобрува издавањето или на листата на кривичните дела за кои 

издавањето не се одобрува со назнака на законските одредби на основа кои се одобрува или не 

се одобрува издавањето. Генералниот Секретар на Советот ќе ги достави овие листи на 

останатите потписнички. 

7. Во случај подоцна и за другите кривични дела да не се одобрува издавање спрема 

законодавството на една Страна договорувач, таа ова неодобрување ќе го пријази на 

Генералниот Секретар на Советот кои за тоа ќе ги известат останатите потписници. Оваа 

пријава стапува на сила после истекот на рокот од три месеци. од денот кога ќе ја прими 

Генералниот Секретар. 

8. Секоја страна која ќе ја искористи можноста предвидена во ставот 4 и 5 на овој член 

може секогаш во делокруг на примената на оваа Конвенција да пренесе кривични дела кои од 

неа биле исклучени. Овие измени ќе ги пријави на Генералниот Секретар на Советот кој ќе ги 

достави на останатите потписници. 

9. Секоја страна може да ги примени одредбите за реципроцитет во поглед на кривичните 

дела кои се исклучени од полето на примена на Конвенцијата на основа на овој член.   
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 5.8.5 Германија 

 Германија посветува големо внимание на овој вид на феномен и има воведено голем 

број на антитерористички закони и мерки посебно во денешто време каде што беше мета на 

повеќе терористички напади. 

 

 Во 1976 година донесен е законот за антитероризам (Anti Teroristen Gesetzom), а во 1986 

година е донесен законот за контра-тероризам (Gesetz run Bekämpfung des Terrorismus). Овие 

два закони го дополнуваат материјалното кривично право, кривично процесното право и 

извршното право160.  Во овој закон инкриминирано е кривичното дело создавање на 

терористичко здружение, кое всушност претставува потежок облик на делото создавање на 

криминално здружение. 

 Со кривичното дело создавање на терористичко здружение законодавната власт 

објаснува дека терористите се здружуваат во група од две или повеќе лица со цел: 

 1. загрозување на животот и телесниот интегритет на луѓето, 

 2. загрозување на личната слобода 

 3. предизвикѕвање на пожар, експлозија, напад на воздушен сообраќај со цел 

предизвикување на штети од поголеми размери 

 За горенаведените дела законодавецот предвидел казна затвор од 1 до 15 години. 

 

 

 5.8.6 Франција 

 

 Во борбата против тероризмот се вклучува и Франција каде што донесува закони кои го 

дополнуваат законот за Кривична постапка. Членот 706-16 наведува повеќе кривични дела кои 

што се однесуваат на нарушување на јавниот ред и мир преку тероризирање и заплашување на 

населението и овие дела се сметаат за терористички акти. 

 Законодавецот предвидува и други дела кои што се сметаат за кривични дела од областа 

на тероризмот, и тоа: 

 1. Член 3 од законот од 1871 година - илегално држење на запаливи и смртоносни 

направи и експлозиви или нивно производство 

 2. Член 6 од законот бр. 70-575 од 1970 година – прекршување на режимот за 

експлозивни направи и барут 

 3. Член 31 и член 32 од Декретот од 1939 година – поседување на оружје од 1 до 4 

 
160Димовски, З., Илијевски, И., Меѓународен тероризам, Скопје, 2011 год. стр. 94 
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категорија и негово разнесување без законска причина 

 4. Член 1,2,3 и 4 од законот бр. 72-467 од 1972 година – поседување, набавување, 

изработка и користење на биолошко оружје 

 5. Член 16 и 17 од законот за железничка полиција инкриминира дејствие кое има за цел 

да предизвика превртување на воз161
 

 

 5.8.7 Велика Британија 

 

 Следна е Велика Британија која што на сила го има Emergency Provisions Act донесен 

во 1973 и изменет во 1978 година, каде што властите на Велика Британија посветиле големо 

внимание врз здружувањето на терористите како важна индикација за дефинирање на 

тероризмот. Последователно инкриминирано е делото злосторничко здружување на 

терористите, но предвидено е и делото поврзување, помагање  и поттикнување на 

терористичка организација како посебно дело162. 

 Законодавството на Велика Британија предвидува е казна прогон за оние лица кои што 

постои основано сомневање дека биле поврзани или соработувале со одредена терористичка 

организација. Оваа казна ја одредува Министерството за внатрешни работи163. 

 

  6 ДЕЛ: АНТИТЕРОРИСТИЧКИ И КОНТРАТЕРОРИСТИЧКИ МЕРКИ И 

ДЕЈСТВИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ 

 

 6.1 Стратегии на Европската Унија 

 

 Главните стратешки приоритети и пристап кон борбата против тероризмот и 

радикализмот се утврдени во Стратегијата на ЕУ за борба против тероризмот од 2005 година, 

Стратегијата на ЕУ за внатрешна безбедност од 2010 година и нејзиниот наследник - Агендата 

за безбедност на ЕУ од 2015 година. Една година по усвојувањето на Декларацијата за борба 

против тероризмот, ЕУ направи чекор напред со усвојување на Стратегијата на ЕУ за борба 

против тероризмот. Овој документ повторно започна од премисата дека отстранувањето на 

границите во рамките на ЕУ овозможува слободен проток на идеи, луѓе, технологии и ресурси 

и затоа е потребно колективно дејствување против тероризмот на ниво на ЕУ, што ќе биде во 

духот на солидарноста. Исто така, бидејќи тоа подразбира неразделност и меѓузависност на 

 
161Херберт, С, Борба против тероризмот, 1987 год, стр. 343 
162Y. Aleksander, K. Myers, C. Helm, Terorism in Europe, London, 1982. 
163Wardlow, G., Political terorism, Cambrige University Press, 1982. 
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внатрешните и надворешните димензии на безбедноста, Стратегијата укажува на потребата од 

заедничка работа и координација на национално, европско и меѓународно ниво, во борбата 

против тероризмот. Затоа се предвидува ЕУ да работи заедно со други меѓународни 

организации, пред се ООН, за создавање меѓународен консензус и стандарди во борбата против 

тероризмот164. 

 Стратегијата за внатрешна безбедност на ЕУ, усвоена во 2010 година, го наведува 

тероризмот како едно од најзначајните безбедносни закани за Европа, заедно со 

организираниот криминал, компјутерскиот криминал, трговијата со луѓе итн. Една од главните 

одлики на тероризмот е апсолутен недостаток на внимание на човечкиот живот и 

демократските вредности. Одговорноста за борбата против тероризмот продолжува да се 

става, пред сè, на ниво на земјите-членки, додека Европската комисија ја задржува улогата на 

обезбедување поддршка со цел да се постигне координирана акција со помош на 

координаторот за борба против тероризмот165. 

 Европската агенда за безбедност беше усвоена во 2015 година, како замена за 

Стратегијата за внатрешна безбедност и за спроведување на политичките упатства на новата 

ЕК, предводена од Жан-Клод Јункер. Европската агенда за безбедност се заснова на 

достигнувањата направени благодарение на Стратегијата за внатрешна безбедност, со цел да 

се обезбеди континуитет и да се подобри внатрешната безбедност на ЕУ, во периодот 2015-

2020 година. Во рамките на овој документ, борбата против тероризмот е еден од трите 

приоритети на политиката за внатрешна безбедност, заедно со борбата против сериозниот и 

организиран прекуграничен криминал и борбата против компјутерскиот криминал. Главните 

препораки на Европската агенда за безбедност, во борбата против тероризмот, се подобрување 

на дефиницијата и механизмите за борба против тероризмот, така што тие вклучуваат феномен 

на странски борци, како и регрутирање и обука преку Интернет166. 

 

6.2 Стратегии на ОБСЕ167 

 

 Земјите -учеснички во ОБСЕ се согласуваат дека тероризмот е една од најзначајните 

закани за мирот, безбедноста и стабилноста, како и за уживањето на човековите права и 

социјалниот и економскиот развој, во областа на ОБСЕ и пошироко. Тероризмот се обидува да 

ги поткопа самите вредности што ја обединуваат ОБСЕ. Во исто време, државите -учесници 

 
164 Стефановиќ А, Борба против тероризмот и радикализмот, стр. 130, превземено од 

https://www.researchgate.net/publication/309487453_Borba_protiv_terorizma_i_radikalizma на 06.01.2021 
165Исто стр, 133. 
166Исто стр, 134. 
167https://www.osce.org/countering-terrorism посетено на 12.09.2021 

https://www.researchgate.net/publication/309487453_Borba_protiv_terorizma_i_radikalizma
https://www.osce.org/countering-terrorism
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недвосмислено го отфрлаат поврзувањето на тероризмот со која било раса, националност или 

религија. Затоа, организацијата е одлучна во спроведувањето на ефективни мерки за 

спречување и борба против тероризмот, во сите негови форми и манифестации, како сериозно 

злосторство кое нема оправдување, каква и да е неговата мотивација или потекло. 

 

Водечките принципи на ОБСЕ во борбата против тероризмот 

 

 ОБСЕ дава сеопфатен придонес во меѓународните напори против тероризмот 

предводени од Обединетите нации, решавајќи ги манифестациите на тероризам, како и 

различните социјални, економски, политички и други фактори, што би можеле да создадат 

услови во кои терористичките организации би можеле да се вклучат во регрутирање и 

добивање поддршка. 

 

 ОБСЕ промовира кооперативен и координиран пристап за борба против тероризмот на 

сите нивоа, вклучувајќи координација меѓу националните власти, соработка меѓу државите, 

соработка со релевантни меѓународни и регионални организации и, каде што е соодветно, 

воспоставување јавно -приватни партнерства помеѓу државните органи, приватниот сектор 

(деловна заедница, индустрија), граѓанското општество и медиумите. 

 

Овие напори се водени и поддржани од Глобалната стратегија за борба против тероризмот на 

Обединетите нации и релевантните резолуции на Советот за безбедност на ОН, во согласност 

со Консолидираната рамка на ОБСЕ за борба против тероризмот. 

 

Стратешки фокус на области за антитерористички активности на ОБСЕ168
 

 

1. Промовирање и имплементација на меѓународната правна рамка против тероризмот и 

зајакнување на меѓународната правна соработка во кривични прашања поврзани со тероризам; 

2. Справување со насилниот екстремизам и радикализација што водат кон тероризам, по 

повеќедимензионален пристап; 

3. Спречување и сузбивање на финансирањето на тероризмот; 

4. Справување со користењето на Интернет за терористички цели; 

 
168https://www.osce.org/files/f/documents/7/5/98008.pdf посетено на 12.09.2021 

https://www.osce.org/files/f/documents/7/5/98008.pdf
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5. Промовирање дијалог и соработка за прашања против тероризмот, особено преку јавно-

приватни партнерства помеѓу државните органи и приватниот сектор (деловна заедница, 

индустрија), како и граѓанското општество и медиумите; 

 

6. Зајакнување на националните напори за спроведување на резолуцијата на Советот за 

безбедност на Обединетите нации 1540 (2004) за спречување на ширење на оружје за масовно 

уништување; 

7. Зајакнување на безбедноста на патните документи; 

8. Промовирање и заштита на човековите права и основните слободи во контекст на мерките 

за борба против тероризмот 

 

Релевантните активности ги спроведуваат извршните структури на ОБСЕ во рамките на 

нивните мандати, вклучувајќи го и Секретаријатот, Канцеларијата на ОБСЕ за демократски 

институции и човекови права, претставникот на ОБСЕ за слобода на медиумите и теренските 

операции на ОБСЕ. 

 

 Земјите учеснички во ОБСЕ усвоија политички обврски во различни области 

релевантни за борба против тероризмот, во трите димензии на ОБСЕ сеопфатен пристап кон 

безбедноста. Овие се однесуваат и на условите што можат да поттикнат, овозможуваат, и 

одржуваат тероризам и капацитетите на државите да го спречат и да се борат против 

тероризмот. 

 

Активности на ОБСЕ за елиминирање на условите погодни за ширење на тероризмот 

 

 За поддршка на спроведувањето на релевантните обврски на ОБСЕ, на барање на релевантна 

држава (и) учесник и во рамките на постојните мандати, ОБСЕ ќе продолжи со активностите 

дизајнирани да помогнат во елиминирање на условите во кои терористите можат да добијат 

поддршка и да се вклучат регрутирање, вклучително и преку: 

 

 - Решавање негативни социо-економски фактори, како што е недостатокот на добро 

управување, корупција и висока невработеност; 

 - Зајакнување на демократските институции и владеење на правото, промовирање 

дијалог меѓу државата и општеството и обезбедување почитување на човековите права и 

основните слободи; 
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 - Борба против нетолеранцијата и дискриминацијата и промовирање заемно 

почитување, соживот и хармонични односи меѓу етничките, верските, јазичните и другите 

групи  преку проекти и програми што ги вклучуваат сите сектори на општеството, како и 

преку конструктивна соработка меѓу земјите-учеснички во овој поглед; 

 - Спречување на насилни конфликти и промовирање мирно решавање спорови. 

Треба да се направат напори мирно да се решат постојните конфликти во областа на ОБСЕ и 

начин на преговарање, во договорени формати, целосно почитување на нормите и принципите 

на меѓународното право зацртани во Повелбата на Обединетите нации, како и 

Завршен чин на Хелсинки. 

 

Активности на ОБСЕ за зајакнување на соработката и градење капацитет за превенција и борба 

тероризам 

 

Како поддршка на имплементацијата на релевантните обврски на ОБСЕ, на барање на 

релевантните држави учеснички и во рамките на постојните мандати, Организацијата ќе ги 

продолжи своите активности за зајакнување на соработката и градење капацитет на 

национално, регионално и подрегионално ниво за спречување и борба против тероризмот, меѓу 

другото и во областите на кривичната правда, правно спроведување, и гранична безбедност и 

управување, во рамка заснована на правилото за закон и почитување на човековите права, со 

цел: 

 - Обезбедување помош за усогласување на домашното законодавство и понудење на  

техничка помош и совети за имплементација на релевантни меѓународни обврски, особено 

според релевантните резолуции на Советот за безбедност на ОН поврзани со спротивставување 

на тероризмот и универзални антитерористички конвенции и протоколи, како и ОН 

 - Конвенција против транснационален организиран криминал и, соодветно негови 

дополнителни протоколи, и Конвенцијата на ОН против корупција; 

 

 - Зајакнување на домашните правни рамки и институции кои го поддржуваат 

владеењето на правото, како што се агенциите за спроведување на законот, судството и 

органите на прогонот, адвокатура, здруженија и бранители; 

 - Спречување и откривање на движењата на терористите и негирање на нивното 

безбедно засолниште; 

 - Сузбивање на финансирањето на тероризмот, вклучувајќи ги и неговите врски со 

перење пари и нелегални економски активности; 
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 - Спречување на недозволено движење на оружје, хемиско, биолошко, радиолошко и 

нуклеарни материјали; 

 - Против суровиот екстремизам и сите форми на радикализација што водат кон 

тероризам, исто така основно регрутирање и обука за тероризам; 

 - Гонење на кривични дела поврзани со терористички акти и злосторства поврзани со 

тероризам; 

 - Подобрување на безбедноста на меѓународниот превоз и на друга критична 

инфраструктура; 

- Фокусирање на улогата на жртвите на тероризмот и нивните семејства, промовирајќи 

најдобри практики во областа на солидарност со нив и обезбедување на нивниот глас. 

 

Стратешки фокус, области за антитерористички активности на ОБСЕ 

 

 Имајќи предвид дека терористичката закана е повеќеслојна и се развива, ОБСЕ ќе 

остане флексибилен во својот тематски фокус и во одговарањето на различните грижи и 

потреби на своето широко членство во областа на борбата против тероризмот. Ќе се стави 

посебен акцент на следните стратешки области кога се разгледуваат идните антитерористички 

активности на ОБСЕ, во согласност со релевантните антитерористички обврски и постојните 

мандати: 

 - Промовирање на имплементација на меѓународната правна рамка против тероризмот 

и зајакнување на меѓународната правна соработка во кривични прашања поврзани со 

тероризам;  

 - Справување со насилниот екстремизам и радикализација што доведе до тероризам, по 

мултидимензионален пристап; 

 - Спречување и сузбивање на финансирањето на тероризмот; 

 - Справување со користењето на Интернет за терористички цели; 

 - Промовирање дијалог и соработка за прашања против тероризмот, особено, преку 

јавно-приватно партнерство помеѓу државните органи и приватниот сектор (бизнис заедница, 

индустрија), како и граѓанското општество и медиумите; 

 - Зајакнување на националните напори за спроведување на Советот за безбедност на 

Обединетите нации резолуција 1540 (2004) за спречување на ширење на оружје за масовно 

уништување; 

 - Зајакнување на безбедноста на патните документи; 

Промовирање и заштита на човековите права и основните слободи во контекст на мерки за 

борба против тероризмот. 
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 6.3 Стратегии на ОН169 

 

 Канцеларијата на Обединетите нации за борба против тероризмот (UNOCT) е основана 

на 15 јуни 2017 година преку усвојување на Резолуцијата 71/291 на Генералното собрание на 

ОН. 

 

Канцеларијата за борба против тероризмот има пет главни функции: 

 

 1. Обезбедување лидерство за антитерористичките мандати на Генералното собрание 

што му се доверени на Генералниот секретар од целиот систем на Обединетите нации 

 2. Зајакнување на координацијата и кохерентноста кај субјектите на Глобалниот договор 

за борба против тероризмот за координација за да се обезбеди урамнотежена имплементација 

на четирите столба на Глобалната стратегија за борба против тероризмот на ОН 

 3. Зајакнување на испораката на антитерористичка помош на Обединетите нации за 

градење капацитети на земјите-членки 

 4. Подобрување на видливоста, застапувањето и мобилизацијата на ресурсите за 

антитерористичките напори на Обединетите нации 

 5. Давање приоритет на антитероризмот во системот на Обединетите нации и дека 

важноста за спречување на насилен екстремизам е цврсто вкоренета во Стратегијата 

 

 Генералното собрание на ОН ги утврдува приоритетите на UNOCT преку резолуциите 

на двогодишното преиспитување на глобалната стратегија на ОН за борба против тероризмот. 

Канцеларијата тесно соработува со земјите -членки на ОН, субјектите на ОН, граѓанското 

општество, меѓународните и регионалните организации, академијата и другите засегнати 

страни, зајакнувајќи ги постојните и развивајќи нови партнерства за ефикасно спречување на 

тероризмот. 

 

 На чело на UNOCT е пот-генералниот секретар Владимир Воронков. По формирањето 

на Канцеларијата, генералниот секретар го назначи Воронков да обезбеди стратешко водство 

во борбите против тероризмот на Обединетите нации, да учествува во процесот на донесување 

 
169https://www.un.org/counterterrorism/about посетено на 12.09.2021 
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одлуки на Обединетите нации и да се осигура дека меѓусебното потекло и влијанието на 

тероризмот се одразуваат во работата на Обединетите нации. 

 

Лидерство, координација и градење капацитети 

 

 На 23 февруари 2018 година, генералниот секретар го потпиша новиот Глобален 

договор за борба против тероризмот на ОН, кој го замени аранжманот за координација на 

работната група за борба против тероризмот. Целта на Спогодбата е да го зајакне заедничкиот 

акционен пристап за координација и кохерентност во борбата против тероризмот и спречување 

насилен екстремизам во системот на Обединетите нации и да ја зајакне поддршката за земјите-

членки, на нивно барање, во спроведувањето на Глобална стратегија за борба против 

тероризмот на ОН и други релевантни резолуции и мандати на Обединетите нации. 

 

 Основан во 2011 година, Центарот за борба против тероризмот на ОН (UNCCT), е 

главната рака за градење капацитети на UNOCT која обезбедува помош за градење капацитети 

на земјите-членки преку проекти и програми за борба против тероризмот низ целиот свет, во 

согласност со четирите столба на Глобалната стратегија за Соработка со Советот за безбедност. 

 UNOCT работи во тесна соработка со помошните тела на Советот за безбедност, со цел 

да го зајакнат капацитетот на земјите-членки да спречат и да реагираат на терористички акти, 

вклучително и Комитетот за борба против тероризмот, 1267/1989/2253 ИСИЛ и Ал-Каеда 

Комитет за санкции, како и Комитетот од 1540 година за спречување на ширење на нуклеарно, 

хемиско и биолошко оружје. Комитетите се поддржани во нивната работа од различни 

субјекти; со оглед на тоа што Комитетот за борба против тероризмот има своја извршна 

дирекција (CTED) за да ги спроведе своите одлуки за политиката и да спроведе експертски 

проценки на земјите-членки, Комитетот од 1267 година се бави со Мониторинг тим. 

 

Глобална стратегија за борба против тероризмот на ОН 

 

Генералното собрание на ОН со консензус ја усвои Глобалната стратегија за борба против 

тероризмот на ОН на 8 септември 2006 година. Стратегијата е единствен глобален инструмент 

за зајакнување на националните, регионалните и меѓународните напори за борба против 

тероризмот. Генералното собрание ја разгледува Стратегијата на секои две години, што го 

прави жив документ усогласен со приоритетите за борба против тероризмот на земјите-членки. 
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Справување со тероризмот 

 

Со обезбедување поддршка од Секретаријатот, UNOCT работи заедно со членовите на 

Глобалниот договор за борба против тероризмот на Обединетите нации за спречување и 

спротивставување на тероризмот и основното ширење на насилниот екстремизам. 

 

Глобална стратегија за борба против тероризмот на Обединетите нации170
 

 

Генералното собрание, 

 

Водено од целите и принципите на Повелбата на Обединетите нации, и потврдување на 

нејзината улога според Повелбата, вклучително и за прашања поврзани со 

меѓународен мир и безбедност, 

 

Повторувајќи ја својата силна осуда за тероризмот во сите негови форми и манифестации, 

извршени од кого и да е, каде било и за какви било цели, како и да е претставува една од 

најсериозните закани за меѓународниот мир и безбедност, 

 

Потврдувајќи ја Декларацијата за мерки за елиминирање на меѓународниот тероризам, 

содржан во анексот на резолуцијата 49/60 на Генералното собрание од 9 декември 1994 година, 

 

Декларацијата за дополнување на Декларацијата од 1994 година за мерки за елиминирање 

Меѓународен тероризам, содржан во анексот на резолуцијата на Генералното собрание 51/210 

од 17 декември 1996 година, и исход на Светскиот самит во 2005 година, особено нејзиниот 

дел за тероризам, 

 

Потсетувајќи на сите резолуции на Генералното собрание за мерки за отстранување 

меѓународен тероризам, вклучувајќи ја и резолуцијата 46/51 од 9 декември 1991 година, и 

Резолуции на Советот за безбедност за закани по меѓународниот мир и безбедност 

предизвикани од терористички акти, како и релевантни резолуции на Генералното собрание за 

заштита на човековите права и основните слободи при борба против тероризмот, 

 

 
170https://undocs.org/A/RES/60/288 посетено на 12.09.2021 
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Потсетувајќи, исто така, дека, како резултат на Светскиот самит во 2005 година, светските 

лидери повторно се посветија да ги поддржат сите напори за одржување на суверената 

еднаквост на сите Држави, почитувајќи го нивниот територијален интегритет и политичка 

независност, да се воздржат во нивните меѓународните односи од закана или употреба на сила 

на кој било начин неконзистентни со целите и принципите на Обединетите нации, да ја 

поддржи резолуцијата на спорови со мирни средства и во согласност со принципите на 

правдата и меѓународното право, правото на самоопределување на народите кои остануваат 

под колонијална доминација или странска окупација, да не се мешаат во внатрешните работи 

на државите, почитување на човековите права и основни слободи, почитување на еднаквите 

права на сите без разлика во однос на расата, полот, јазикот или религијата, меѓународна 

соработка во решавањето на меѓународните проблеми на економски, социјален, културен или 

хуманитарен карактер и исполнување на добрата намера на преземените обврски во согласност 

со Повелбата, 

 

 Потсетувајќи дополнително на мандатот содржан во Светскиот самит во 2005 година 

дека Генералното собрание треба да ги развие без одлагање елементите идентификувани од 

генералниот секретар за стратегија за борба против тероризмот, со цел усвојување и 

спроведување стратегија за промовирање на сеопфатен, координиран и конзистентен одговор, 

на национално, регионално и меѓународно ниво, за борба против тероризмот, што исто така ги 

зема предвид условите погодни за ширење на тероризмот, 

 

Потврдувајќи дека дејствијата, методите и практиките на тероризмот во сите негови форми и 

манифестации се активности насочени кон уништување на човековите права, основни слободи 

и демократија, загрозување на територијалниот интегритет, безбедност на државите и 

дестабилизирачки легитимно конституирани Влади, и дека меѓународната заедница треба да 

ги преземе неопходните чекори за подобрување на соработката за спречување и борба против 

тероризмот, 

 

Исто така, потврдувајќи дека тероризмот не може и не треба да се поврзува со ниедна религија, 

националност, цивилизација или етничка група, 

 

Потврдувајќи ја дополнителната решеност на земјите -членки да вложат максимални напори 

за да се постигне договор за склучување на сеопфатна конвенција за меѓународен тероризам, 

вклучително и со решавање на отворените прашања поврзани со правната дефиниција и обем 
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на актите опфатени со конвенцијата, за да може да послужи како ефективен инструмент за 

борба против тероризмот, 

 

Признавањето на прашањето за свикување на конференција под покровителство на 

Обединетите нации за формулирање на меѓународна соработка може да се смета како одговор 

на тероризмот во сите негови форми и манифестации, 

 

Признавајќи дека развојот, мирот и безбедноста и човековите права се меѓусебно поврзани и 

заемно зајакнувачки, 

 

Имајќи ја предвид потребата за решавање на условите погодни за ширење на тероризам, 

Потврдувајќи ја решеноста на земјите -членки да продолжат да прават се што можат да се реши 

конфликтот, да се стави крај на странската окупација, да се соочи со угнетувањето, да се 

искорени сиромаштијата, со промовирање на одржлив економски раст, одржлив развој, 

глобален просперитет, добро владеење, човековите права за сите и владеењето на правото, 

подобрување на интеркултурното разбирање и обезбедување почит кон сите религии, верски 

вредности, верувања или култури. 

 

План за акција 

 

 1. Доследно, недвосмислено и остро да се осуди тероризмот во сите негови форми и 

манифестации, извршени од кого, каде и со каква и да е цел, бидејќи претставува една од 

најсериозните закани за меѓународниот мир и безбедност; 

 2. Да се преземе итна акција за спречување и борба против тероризмот во сите негови форми 

и манифестации, особено: 

 (а) Да учествуваат државите членки без размислување и без одлагање на постојните 

меѓународни конвенции и протоколи против тероризмот, и нивно спроведување, и да се 

направи секој напор за постигнување договор за склучување сеопфатна конвенција за 

меѓународен тероризам; 

 (б) Да се спроведат сите резолуции на Генералното собрание за мерки за отстранување на 

меѓународниот тероризам и релевантните резолуции на Генералното собрание за заштита на 

човековите права и основните слободи при борбата против тероризмот; 

 

 (в) Да се спроведат сите резолуции на Советот за безбедност поврзани со меѓународниот 

тероризам и целосно да соработуваат со субјективните тела за борба против тероризмот на 
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Советот за безбедност во исполнувањето на нивните задачи, признавајќи дека многу држави 

продолжуваат да бараат помош во спроведувањето на овие резолуции; 

 

 3. Да ја признаат меѓународната соработка и сите мерки што треба да се преземат за 

спречување и борба против тероризмот почитувајќи го меѓународното право, вклучувајќи ја 

Повелбата на Обединетите нации и релевантно меѓународните конвенции и протоколи, 

особено правото за човекови права, правото за бегалци и меѓународното хуманитарно право. 

  

 6.4 Стратегии на Советот на Европската Унија171 

 

Борба против тероризмот 

 

 Тероризмот претставува вистинска закана за демократијата, владеењето на правото и 

уживањето на човековите права. Како таков, мора да му се спротивстави преку превенција и 

сузбивање од страна на земјите -членки на Советот на Европа. Меѓутоа, слабо спроведените  

мерки за борба против тероризмот може да бидат контрапродуктивни. Иако операциите за 

спроведување на законот насочени кон терористите се неопходни и оправдани, мерките за 

борба против тероризмот не треба да ги надминуваат потребите за одржување на мирот и 

безбедноста, ниту треба да ги нарушат владеењето на правото и демократијата во обид да се 

спасат. 

 

 Повеќе од четириесет години, Советот на Европа помага да се развијат и зајакнат 

клучните правни стандарди за спречување и сузбивање на терористички акти. Со сеопфатен 

пристап, Советот на Европа работи за да им помогне на земјите-членки поефикасно да се борат 

против тероризмот преку зајакнување и подобрување на нивното национално законодавство, 

како и олеснување на меѓународната соработка. Со целосно почитување на човековите права 

и владеењето на правото, Советот на Европа континуирано работи на подобрување на 

меѓународната соработка во изведувањето на терористите пред лицето на правдата. 

 

 Комитетот за борба против тероризмот на Советот на Европа (порано наречен Комитет 

на експерти за тероризам е клучното координативно тело за активностите на Советот на Европа 

во борбата против тероризмот. Примарни цели се надгледување и обезбедување успешна 

имплементација на релевантните правни инструменти на Советот на Европа, истовремено 

 
171https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism посетено на 12.09.2021 

https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism
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обезбедувајќи средства за меѓународните експерти да ги анализираат и да одговорат на 

случувањата во областа на антитероризмот, вклучително и преку меѓународно поставување 

стандарди. 

 

 Главниот меѓународен правен инструмент на Советот на Европа во областа на борбата 

против тероризмот е Варшавската конвенција за спречување тероризам од 2005 година. 

 

 Дополнителниот протокол кон Конвенцијата за спречување тероризам е дизајниран да 

ги опфати кривично правните аспекти на феноменот на странски терористички борци и 

повратници. Протоколот, кој беше отворен за потпис на 22 октомври 2015 година во Рига и 

стапи на сила на 1 јули 2017 година, бара од страните да го криминализираат учеството во 

здружение или група на тероризам, обука за терористи, патување во странство со цел вршење 

тероризам и финансирање или организирање патувања за оваа намена. Врз основа на 

дополнителниот протокол, исто така, се надгледува мрежата за да се олесни брзата размена на 

релевантни полициски информации за терористички борци осомничени за патување до или од 

земјите -членки. 

 

Стратегија за борба против тероризмот на Советот на Европа172
 

 

 Стратегијата за борба против тероризмот на Советот на Европа за 2018-2022 година е 

базирана на превенција, гонење и заштита. Стратегијата се базира на правната рамка и 

стандарди на Советот на Европа и поставува серија активности и алатки за да им помогне на 

земјите -членки 

 

 Тероризмот во сите негови форми и манифестации, извршен од кого и да е, каде било и 

за какви било цели претставува една од најсериозните закани за меѓународниот мир, 

безбедност и благосостојба. Како таква, таа исто така претставува голема закана за безбедноста 

на приближно 820 милиони граѓани на земјите -членки на Советот на Европа. 

За да се соочат со сегашните и идните терористички закани, земјите -членки на Советот на 

Европа се обединети да ги заштитат основните вредности врз кои се темелат нашите 

демократии. Врз основа на својата децениска работа во оваа област, Советот на Европа ќе 

продолжи да игра значајна улога во глобалната и регионалната борба против тероризмот, преку 

 
172https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808afc96 посетено на 12.09.2021 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808afc96
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двата механизми за меѓувладина соработка, заедно со работата за поставување стандарди во 

форма на меѓународни договори или политички обврзувачки препораки и упатства. 

 Со цел да придонесе за меѓународните напори насочени кон борба против заканата од 

тероризам и имајќи ја во предвид потребата за дополнително зајакнување на 

антитерористичките мерки колективно преземени од земјите-членки, Комитетот на министри 

на Советот на Европа го задолжи Комитетот на Советот на Европа за борба против тероризмот 

за изготвување стратегија за борба против тероризмот на Советот на Европа. 

 

Комитетот на Советот на Европа е управувачки комитет задолжен од Комитетот на министри 

за надзор и координација на антитерористичката акција на Советот на Европа. За таа цел 

обезбеден е форум за разгледување на европски политики за борба против тероризмот и 

превенција, изготвување правно обврзувачки и необврзувачки инструменти и размена на 

информации помеѓу земјите-членки за нивните национални законодавства и политики. 

 

Цели 

 

Целите на Стратегијата може да се сумираат како „трите П“: превенција, гонење и заштита. 

Заедно земјите -членки и Советот на Европа имаат за цел: 

 

- спречување тероризам: и преку кривично право и мерки за спроведување на законот насочени 

кон нарушување на терористичките напади или нивна подготовка и преку повеќеслојни 

долгорочни мерки насочени кон спречување на радикализација што води кон тероризам, 

вклучително и борба против регрутирање, обука, ширење терористичка идеологија и 

финансирање на тероризам; 

 

- гонење на терористите: обезбедување терористички прекршоци извршени во Европа или во 

странство да бидат истражени на најефикасен и најбрз можен начин, исто така преку ефективна 

судска и меѓународна соработка, вклучувајќи го и принципот на aut dedere aut iudicare и дека 

одговорните ќе бидат изведени пред правдата и одговор за нивните дела, во однос на 

човековите права и владеењето на правото; 

 

- заштита на сите лица присутни на териториите на земјите -членки од тероризам, 

обезбедување на безбедноста на луѓето и заштита на потенцијалните цели на терористички 

напади, вклучително и критична инфраструктура и јавни простори; обезбедување помош и 

поддршка за жртвите од тероризам. 
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Соработка и координација 

 

 Тероризмот е глобален проблем и може ефикасно да се спротивстави само преку 

зголемена соработка и координација, не само во и меѓу земјите-членки, туку и меѓу различните 

вклучени организации и форуми. Покрај тоа, Советот на Европа треба да продолжи тесно да 

работи со државите во другите региони погодени од тероризам, особено со оние што граничат 

со нејзините земји -членки, каде што е соодветно. 

 

 За да се постигнат овие стратешки цели, Комитетот на Советот на Европа со нетрпение 

очекува да работи со своите партнери на глобално и регионално ниво, како и со земјите -членки 

и другите заинтересирани држави. На глобално ниво, Советот на Европа останува целосно 

посветен на наведената цел на Обединетите нации да се осигури дека секое лице што учествува 

во финансирањето, планирањето, подготвувањето или извршувањето на терористички акти 

или во поддршката на терористичките акти е ефикасно изведено пред лицето на правдата. 

 

 За таа цел, Советот на Европа ги координира и соработува со сите релевантни тела и 

агенции на Обединетите нации и, особено, со Комитетот за борба против тероризмот (CTC) и 

неговата Извршна дирекција (CTED) и Канцеларијата за борба против Обединетите нации -

Тероризам (ОКТ), да помогне во правилната имплементација на регионално ниво на 

Глобалната стратегија за борба против тероризмот на Обединетите нации и релевантните 

резолуции усвоени од Советот за безбедност на Обединетите нации. Онаму каде што е корисно, 

Советот на Европа исто така ќе ги стави на располагање своите стандарди како инспирација за 

државите и регионалните организации во другите делови на светот. 

 

 Координирањето на активностите со овие и другите партнери, градење меѓусебна 

работа и избегнување непотребни дупликации, е јасен приоритет со цел Советот на Европа да 

додаде вредност на глобалните напори за спречување и борба против тероризмот. Како такво, 

од клучно значење е соодветно да се земат предвид антитерористичките активности преземени 

во рамки на други глобални и регионални меѓувладини и интернационални организации и 

форуми, особено оние партнери кои исто така уживаат статус на „учесници“, вклучувајќи ги 

Обединетите нации, Европската унија (ЕУ), Комонвелтот на независни држави, 

Меѓународната организација за криминалистичка полиција (КПО-ИНТЕРПОЛ), 

Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ), Организацијата на американски 
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држави (ОАС ), Меѓународниот комитет на Црвениот крст (ICRC) и Глобалниот форум за борба 

против тероризмот (GCTF). 

 

 6.2 Стратегии на НАТО 

 

 Серијата на оддржани науки за мир и безбедност на НАТО ги претставува резултатите 

од научните состаноци поддржани во рамките на Програмата на НАТО173: 

 

1. Наука за мир и безбедност (СПС). 

 

 Програмата СПС на НАТО поддржува состаноци во следниве клучни приоритетни 

области: 

 

(1) Одбрана против тероризмот; 

(2) Справување со други закани за безбедноста и 

(3) НАТО, партнер и приоритет на медитеранските земји. 

 

 Типовите на состаноци кои се оддржани се генерално напредни студиски институти и 

напредни истражувачки работилници. Серија СПС на НАТО ги собира заедно резултатите од 

овие состаноци. Состаноците се во коорганизација на научници од земјите на НАТО и 

научници од земјите на НАТО „Партнер“ или „Медитерански дијалог“. На оддржаните 

состаноци препораките кои се дадени, но и содржината на настаните, ги рефлектираат само 

оние ставови на учесниците и соработниците, при што не треба да се сметаат како одраз на 

ставовите или политиката на НАТО. Од друга страна пак, напредните студиски институти 

(ASI) се курсеви каде што се даваат насоки за пренос на најновите случувања кои што се 

актуелни за публиката. НАТО брои и напредни работилници за истражување (ARW), каде што 

се одржуваат стручни состаноци, на кои се врши, неформална размена на ставови за 

безбедноста на границите и безбедноста од тероризам, што имаат за цел идентификување на 

насоки за идно дејствување174. 

 

 

 

 
173Legal Aspects of Combating Terrorism, Published in cooperation with NATO Public Diplomacy Division, Sub-Series 

E: Human and Societal Dynamics – Vol. 47   
174Ибид. 
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 6.3 ФРОНТЕХ (Европска агенција за контрола на граници и крајбрежје) 

 

 

  Границите даваат предизвици, но исто така нудат можности за подобро 

спротивставување на тероризмот. Димензијата на надворешната граница е географски филтер 

каде земјите-членки може да преземаат активности, да го спроведат владеењето на правото и 

да ги извршуваат обвинителските или судските постапки. За таа цел, беа направени голем број 

законски измени со цел на одвраќање, нарушување, откривање и задржување на движења 

поврзани со тероризам. Регулативата за европската гранична и крајбрежна стража  ја нагласува 

улогата на Фронтекс во контра-тероризмот. Во неа се наведува дека поради нејзините 

активности на надворешните граници, Агенцијата треба да придонесе за спречување и 

откривање на сериозни кривични дела со прекугранична димензија, вклучително и 

тероризам175
 

  

  Проверките на надворешните граници остануваат една од главните заштитни мерки на 

Шенген-зоната и значително придонесуваат да се гарантира долгорочна безбедност на Унијата 

и нејзините граѓани. Таквите проверки се вршат во интерес на сите земји-членки. Една од 

целите на овие проверки е да се спречи каква било закана на внатрешната безбедност на 

државите-членки, без оглед на потеклото на таквата закана - вклучително и потенцијални 

закани од граѓани на ЕУ. Амандманот во 2017 година на Шенгенскиот граничен законик што 

ги зајакнува проверките значи дека сите лица кои ги преминуваат надворешните граници на 

Европската унија, и граѓаните на Европската унија и државјаните на трети земји сега се 

систематски проверени според базите на податоци176. 

 

 Успешно вкрстените проверки во Шенгенскиот информативен систем се потпираат на 

земјите-членки кои ја надополнуваат базата на податоци со релевантни и точни информации. 

Понатаму, глобалната природа на заканата од тероризам налага извршување на приверка на 

безбедноста и против неевропски бази на податоци, вклулувајќи ги и базите на податоци на 

Интерпол кога тоа е потребно. На 8 јуни 2017 година, Советот на Европската унија донесе 

заклучоци за препорачување на преземање на безбедносни проверки во случај на нередовна 

миграција. Советот потсети дека терористите можат да искористат миграциски движења за да 

 
175 Frontex risk analusis for 2018,p. 31 
176 Frontex risk analusis for 2018,p. 35 
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влезат во Европската унија и ја истакна важноста на поставување најдобри практики во однос 

на безбедносните проверки, исто така, користејќи биометриски податоци, за  мигранти177. 

 

 6.4 ФАТФ 

 

 ФАТФ е меѓународно тело кое што е формирано во 1989 година со цел засилување на 

борбата против кривичните дела перење пари и финансирање на тероризам и нивно 

спречување. За таа цел ова тело дава 40 препораки кои што имаат за цел да ги вклучат и банките 

во борбата против перењето пари  и финансирањето на тероризам со цел поефикасно делување 

на антитерористичките дејствија и спречување на кривичното дело перење пари кое што е 

тесно поврзано со финансирањето на тероризмот. 

 

 Сите 40 препораки се базираат на имплементирање на следните вредности178: 

 

 1. Секоја земја треба да преземе чекори за ратификување и имплементирање на 

Виенската конвенција 

 2. Законите за тајноста на работењето на финансиските институции треба да бидат 

формирани на начин на кој што не ја попречуваат имплементацијата на препораките 

 3. Програмата за спречување на перење пари треба да опфаќа поинтензивна 

мултилатерална соработка и заемна правна помош во истрагата и обвинението и 

екстрадицијата во случаи на перење пари 

 

 Генерално препораките на ФАТФ можат да бидат групирани и систематизирани во 

неколку групи според нивното значење и тоа: 

 

 1. Првата група ги содржи препораките од прва до трета, и тие се насочени кон 

националните правни системи,криминализација на делото перење пари и донесување закони 

за конфискација и привремени мерки. Првата препорака предвидува инкриминирање на делото 

перење пари врз основа на конвенцијата на обединетите нации (Виенската конвенција) против 

недозволената трговија со дрога и психотропни супстанции од 1988 година и конвенцијата од 

Палермо против транснационалниот организиран криминал од 2000 година. Како 

предикативни кривични дела кои што треба да бидат опфатени се следните: тероризам и 

 
177Ибид 
178Николоска С. Светлана, Перење пари (Криминолошки, криминалистички и кривично-правни аспекти), Скопје 

2015год, стр. 77. 
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финансирање на тероризам учество во организирина криминална група,рекетарство, илегална 

трговија со луѓе илегална миграција сексуална експлоатација недозволена трговија со дрога и 

психотропни супстанции недозволена трговија со оружје и украдени предмети измама мито и 

корупција фалсификување на валута и пиратерија убиство и тешка телесна повреда кривични 

дела против животната средина киднапирање и земање заложници криумчарење кражби и 

разбојништво179. 

 

 Втората препорака предвидува кривичната одговорност да може да се води паралено со 

управната и граѓанската постапка. 

 

 Третата препорака налага надлежните органи да: 

 

 1. идентификуваат, откриваат и вршат проценка кои имот би бил предмет за 

конфискација. 

 2. да вршат мерки на замрзнување или заплена на имот со цел да се спречи секое 

отуѓување, трансфер или користење на тој имот. 

 3. да ги поништат активностите кои ќе ја спречат државата да го превзеде имотот кој 

што е предмет на конфискација. 

 4. да преземаат соодветни мерки на истрага. 

 

 2. Втората група ги опфаќа препораките од четврта до триесет и четврта и тие се 

однесуваат на мерките кои што треба да бидат преземени од финансиските институции и 

професиите во борба против перење пари и финансирање на тероризам препораките 

предвидуваат дека треба да се врши идентификација на клиентите и дека финансиските 

институции нетреба да отвараат анонимни сметки или сметки на фиктивни имиња. 

 

 Седмата препорака се однесува на регулирање на одговорноста на правните лица за која 

што во Виенската и Стразбуршката конвенција не содржат посебни одредби, што ја прави оваа 

препорака да има посебно значење. Оваа препорака налага предвидивање на законски одредби 

за потврдување на идентитетот на клиентите од страна на финансиските институции при180: 

 

 1. воспоставување деловни односи. 

 
179Николоска С. Светлана, Перење пари (Криминолошки, криминалистички и кривично-правни аспекти), Скопје 

2015год, стр. 78. 
180Ибид стр. 79 
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 2. извршување трансакции над дозволениот имот или дознаки поврзани со 

прекугранично банкарство. 

 3. постои сомневање на за перење пари и финансирање на тероризам. 

 4. добиените податоци за идентитетот на клиентот се сомнителни. 

 

 Со десеттата  препорака се предвидува чување на целата документација на реализирани 

трансакции (домашни или со странство) на финансиските институции, што би овозможило 

внатрешните органи да обезбедат информации доколку е потребно да се приложат докази во 

врска со одредено криминално однесување. Препорачано е чување и на податоците за 

идентитетот ан клиентите (фотокопија од лична карта) и чување на досиејата за сметките и 

деловната коресподенција најмалку пет години по завршувањето на деловниот однос и истите 

да бидат достапни на надлежните органи по нивно барање. 

 

 Во тринаесеттата препорака е предвидено известување за сомнителни трансакции и 

користење на прописите за известување на органот на финансиско разузнавање. 

 Во шеснаесеттата препорака се наведени сите професии и нефинансиски дејности кои 

што имаат обврска да ги почитуваат законските одредби за спречување перење и финансирање 

тероризам. 

 

 Дваесет и третата препорака предвидува надлежните органи да ги преземат 

неопходните мерки со цел да ги спречат криминалците да поседуваат или да бидат корисници 

на значајни интереси или функции на управување на финансиска институција со цел да се 

спречи лесната легализација на парите стекнати со кривично дело. 

 Дваесет и шестата препорака предвидува државите да формираат единици за 

финансиско разузнавање кои што ќе прибираат, анализираат и доставуваат извештаи за 

сомнителни трансакции и други информации кои што се однесуваат на перење пари и 

финансирање тероризам. 

 

 Дваесет и седмата препорака предвидува воведување надлежност на органите на прогон 

за водење истрага перење пари и финансирање тероризам и примена на специјални истражни 

мерки и дејствија во истражувањето на кривичните дела како што се контролирана испорака 

прикриени агенти и соработка за водење на заедничка истрага со надлежни органи од други 

држави односно меѓународна соработка. 
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 Дваесет и осмата препорака предвидува овластување за употреба на принудни мерки за 

обезбедување на податоци кои ги поседуваат финансиските институции и други лица со цел 

пребарување на гонети лица и простории и за обезбедување на докази и заплена. Препорачано 

е да се воведе инспекција и супервизија на работењето во однос на промена на законските 

одредби за спречување на перење пари врз финансискте институции и други органи кои што 

со закон се обврзани на тоа. 

 

 Третата група ги вклучува препораките од триесет и петтата до четириесеттата 

препорака кои се однесуваат на тоа дека државите треба да преземат итни чекори за 

имплементирање во целост на Виенската конвенција, конвенцијата на ОН за сузбивање и 

финансирање на тероризмот и конвенцијата на Палермо. Државите се охрабруваат да 

имплементираат и други релевантни конвенции како што се Интерамериканската конвенција 

против тероризмот и Стразбуршката конвенција181. 

 

 Триесет и шестата препорака предвидува меѓународна правна помош и екстрадиција во 

врска со истрагите и други поврзани постапки на перење пари и финансирање на тероризмот. 

Се препорачува донесување на мерки и процедури за идентификување, замрзнување, заплена 

и конфискација на приносите од кривичното дело. 

 

 Во 2001 година се одржа заседание на ФАТФ каде што се усвоени девет специјални 

препораки за финансирање на тероризам. 

 

 Деветте препораки на ФАТФ гласат182: 

 

 Препорака 1- Ратификување и примена на релевантните инструменти на ООН. 

 Препорака 2- Инкримирање на финансирањето на тероризам терористичките акти и 

тетористичките организации. 

 Препорака 3- Замрзнување и конфискација на фондови и имот, средства и приноси од 

тероризам. 

 Препорака 4- Пријавивање на сомнителни трансакции поврзани со тероризам. 

 Препорака 5- Засилување на заемтата помош со други држави во однос на истрагата за 

финансирање на тероризмот – меѓународна соработка. 

 
181Ибид стр. 80 
182Ибид стр.81 
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 Препорака 6- Преземање на мерки за спречување на перење пари во системите на 

платен промет и дознака. 

 Препорака 7- Зајакнување на мерките за идентификација на клиентите во 

меѓународното и домашното и електронско плаќање преку електронски трансфер. 

 Препорака 8- Преземање мерки за спречување на злоупотреба на ентитети, оспбено 

непрофитни организации за финансирање на тероризмот. 

 Препорака 9- Преземање на мерки за откривање на физичкиот пренос на пари или 

хартии од вредност на доносителот преку граница, вклучувајќи и систем за пријавување и 

други обврски за откривање – кеш, курири. 
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 ЗАКЛУЧОК 

 

 Овој магистерски труд е насочен кон антитерористичките и контратерористичките методи   и 

средства на делување од страна на безбедносните служби, посебно случаите во Европа затоа 

што во изминатиот период, многу држави членки беа мета на терористички акти. 

 Контратерористичките активности и операции се користат за да се неутрализираат 

терористите, нивните организации и мрежи, со цел да се оневозможат во користење насилство, 

сеење страв и изнудување на властите и општеството за остварување на своите цели. 

Принципите на заеднички операции важат за контратерористичките активности и операции, 

но од посебно значење се легитимитетот и објективноста. Легитимните операции на 

контратероризмот ја зајакнуваат поддршката на целите и активностите на истиот и помагаат 

да се изолираат терористите од јавноста. Јасно дефинираните цели овозможуваат ефективна 

соработка и обединета сила која се фокусира на овие операции да ги користат ретките ресурси 

ефикасно . 

  Први на линија во борбата против тероризмот се главните институции на Европската 

унија: Европскиот совет, Европската комисија и Европскиот парламент, каде што Европскиот 

совет им помага на државите членки да се справат со корупцијата и со тероризмот и да 

спроведат неопходни реформи во правосудниот систем. Групата на експерти по уставно право, 

позната како Венецијанска комисија, дава правни совети на многу земји ширум светот 

 Понатака, формиран е комитет на експерти за оценка на мерките против перење пари и 

финансирање на тероризам (MONEYVAL), како и формирано блиско партнерство со ЕУ, а 

соработува и со Обединетите нации, Организацијата за безбедност и соработка во Европа и со 

многу други земји во светот . Европската комисија пак, се справува со оваа закана преку 

Европскиот безбедносниот план усвоен во април 2015, а во февруари 2016 Акцискиот план за 

борба против финансирањето на тероризам, со кои би се создала основа за идна безбедносна 

унија во рамките на ЕУ, преку усвојување на нови мерки за борба против финансирање 

тероризам . Исто така, пратениците на Европскиот парламент усвоија нови безбедносни мерки 

кои ќе третираат заминување на странски борци во конфликтните зони како терористичка 

обука или јавно поттикнување на тероризам, со што ќе ги заострат казните за заминување или 

враќање на странските борци од конфликтните зони и помагање, финансирање и поддржување 

на такви акции. 
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 После терористичките напади во Франција, Белгија и Германија, членките на ЕУ 

побараа поригорозни антитерористички закони со кои ќе бидат опфатени поголем број 

екстремистички акции . Потоа разните агенции како Европол (Europol) , ИнтЦен (IntCen)  и 

Фронтекс (Frontex) , чија задача е да се борат против тероризмот преку формирање планови за 

акција, официјални извештаи и истражувања од таа област. За да се обезбеди ефективен 

одговор на овој предизвик, Европол го формира Европскиот центар за контратероризам 

(ECTC- European Counter Terorism Centre), како би се зајакнал отпорот против тероризмот.  

Вториот круг би ги опфатил сите јавни расправи направени од клучни европски политичари и 

креатори на политиката, како што се: Високиот претставник за надворешна и безбедносна 

политика и Координаторот за контратероризам, преку јавни говори, печатени медиуми, 

интервјуа, радио и телевизија, со што придонесуваат на едукација на народот во врска со 

тероризмот, антитероризмот и контратероризмот. 

 Понатака треба да се спомнат и сите брифинг документи, интерно -институционални 

забелешки, е- мејлови, писма, веб страни, или со други зборови сите документи подготвени од 

вработените на Европската Унија, за нивните разни институции и агенции, кои се директно 

инволвирани во создавање на антитероризам и контратероризам на Европската Унија . 

 Тероризмот и понатаму претставува голема закана за меѓународниот мир и безбедност 

и ги поткопува основните вредности на Обединетите нации. Освен катастрофалните човечки 

трошоци за тероризам, во смисла на изгубени или трајно изменети животи, терористичките 

акти имаат за цел да ги дестабилизираат владите и да го поткопаат економскиот и социјалниот 

развој. Обраќањето кон оваа закана е многу потешко, со оглед на сложеноста и постојаното 

развивање на природата на терористичката активност. 

 Како одговор на оваа закана, постепено повеќе од пет децении работа, меѓународната 

заедница има развиено заедничка универзална правна рамка против тероризмот. Оваа рамка се 

состои од 19 универзални правни инструменти против тероризмот, заедно со релевантните 

резолуции на Советот за безбедност на Обединетите нации. Спроведувањето на овие 

конвенции, протоколи и резолуции е информирано од насоките дадени од Глобалната 

стратегија за борба против тероризмот на ООН, заедно со резолуциите на Генералното 

собрание на Обединетите нации. Филијалата за спречување на тероризам (ТПБ) на 

Канцеларијата за дрога и криминал на Обединетите нации (УНОДЦ) има специфична улога во 

овие меѓународни напори. Повеќе од една деценија, ТПБ е клучниот ентитет на Обединетите 

нации кој обезбедува правна помош за борба против тероризмот на земјите-членки. Како што 

е назначено од Генералното собрание на Обединетите нации, ТПБ работи да им помогне на 

земјите-членки, по барање, со ратификацијата, законодавната инкорпорација и 

спроведувањето на универзалната правна рамка против тероризмот . 
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 Во рамките на системот на Обединетите нации, УНОДЦ поседува значајни 

компаративни предности за нудење сеопфатен одговор на тероризмот. Особено, тој комбинира 

низа експертиза во областите на спречување на криминалот и кривичната правда, владеење на 

правото, контрола на дрога, транснационален организиран криминал, перење пари, корупција 

и поврзана меѓународна соработка во кривични прашања со оперативен капацитет на ниво на 

терен . 

 Бидејќи тероризмот претставува директна закана по безбедноста на граѓаните од 

земјите членки на НАТО, и на меѓународната стабилност и просперитет, како глобална закана 

којашто не познава граници, националност или религија, НАТО, во борбата против оваа закана 

се фокусира на подобрување на свеста за тероризмот, развива способност подготвено да се 

одговори, и да се воспостави врска со другите земји на интернационално ниво. Како примери 

на антитероризам и контратероризам се : 

1. Упатствата на НАТО за борба против тероризмот ги фокусираат напорите на Алијансата 

во три главни области: свесност, способност и ангажираност. 

2. НАТО развива нови способности и технологии за справување со заканата од тероризмот 

и за управување со последиците од терористичкиот напад. 

3. НАТО соработува со партнери и меѓународни организации за да го искористи целосниот 

потенцијал на секој учесник ангажиран во глобалните напори за борба против тероризмот. 

4. НАТО ја поддржува Глобалната коалиција за да го победи ИСИЛ преку обезбедување 

податоци на АВАКС (AWACS) на НАТО за подобрување на состојбата на свеста за оваа појава. 

5. НАТО создаде нов регионален центар за Југ, кој се наоѓа во Командата на здружените 

сили на НАТО во Неапол. Таа е фокусна точка за зголемување на разбирањето на Алијансата 

за предизвиците кои произлегуваат од регионот и нејзината способност да одговори на нив. 

6. НАТО ја зајакнува својата улога во борбата против тероризмот со: членството на НАТО 

во Глобалната коалиција за да го победи ИСИЛ, нова Хибридна филијала и ќелија за 

разузнавање на тероризмот во седиштето на НАТО и назначување координатор за 

надгледување на напорите на НАТО во борбата против тероризмот. 

 Посебен интерес на авторот во истражувањето е овој труд да навлезе во сржта на 

антитероризмот и контратероризмот, преку методите и средствата кои што се користат, со 

анализа на досега случени настани во Европа, со цел да се направи една јасна слика, за досега 

превземените мерки и колку тие се покажале како ефективни и ефикасни, и што треба да се 

превземе понатака, за да се искорени во целост оваа негативна појава.  

 Објавени се многу научни трудови кои што се занимаваат со оваа проблематика, 

посебно во сегашно време каде што оваа појава зазема се поголем замав. При изработка на овој 

магистерски труд се користеше литературата од објавени научни трудови како од странски така 
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и од домашни автори, кои што ги даваат дефинициите за тероризмот и продлабочено ја 

објаснуваат оваа појава, понатака ќе се служам со објавени терористички акти коишто се 

случени на територијата на Европа и објавени статистички податоци за жртвите при овие 

напади, како и бројот на осомничени и уапсени криминалци, коишто се објавени во извештајот 

за работа на Европол, понатака ќе се направи анализа на стратешки документи на државите во  

Европа против тероризмот и справувањето со него, ќе се направи паралела меѓу жртвите на 

тероризмот денес и во минатите години, со цел да се увиди дали контратерористичките и 

антитерористичките дејствија одат во добра насока кон задушување на тероризмот, доколку 

пак се покаже спротивното, што би било неопходно да се превземе и  да се надогради системот 

за     подобрување на одговорот против тероризмот.   Направена е  студија на случај за конкретни 

терористички акти и нивните последици и жртви, и се даде мислење за спремноста и одговорот 

од страна  на властите на државите погодени од нив. 

 Значи целта на  овој магистерски труд е да се фокусира на две прашања коишто се од 

особена важност, а тоа се, антитероризмот и контратероризмот, методите и средствата на 

делување, конкретен случај државите во Европа.  

 Доста битно е да напоменам и дека антитероризмот и контратероризмот се применуваат 

за проактивна и реактивна борба против нападите на државите од страна на терористичките 

групи. Преку нив се идентификуваат сите средства и методи кои што треба да бидат 

употребени со цел да се делува одредена терористичка појава да не се случи, или доколку е 

веќе случена успешно да се спречи. Предметот на истражување на овој труд е мултикомплексен 

и терминолошки навлегува во подрачјата на повеќе научни дисциплини. 

 Антитероризмот e составен дел од безбедносниот систем на сите држави во Европа. 

Општата дефиниција за овој поим е дадена од здружение на експерти за антитероризам која 

вели дека антитероризмот е превенција или намалување на тероризам . Под антитероризам се 

подразбира одбрамбени мерки кои се користат за да се намали ранливоста на лица и имот од 

терористички напад, со вклучување на ограничен одговор и задржување од страна на 

локалните воени сили . 

 Од друга страна пак, дефинициите за контратероризмот се различни, општата 

дефиниција го дефинира поимот како сите владини, политички и дипломатски активности 

коишто се наменети за да ги спречат терористичките акти или да се стави крај на делувањето 

на терористичките групи . Друга дефиниција вели дека контратероризмот е збир на ,,операции 

кои вклучуваат одбрамбени мерки со цел да се превенира, задржи, спречи и одговори на 

тероризмот‘‘ . Понатака Одделот за контратероризам на Федералното истражно биро на САД, 

контратероризмот го дефинира како ,,здружени технички и оперативни активности составени 
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од отворено, офанзивно и директно дејствување против сите видови терористички дејства, 

организации и последици кои настануваат од нивното дејствување . 

 Од досега анализираните дефиниции на антитероризмот и контратероризмот како 

поими неопходно е да направиме споредба меѓу нив со цел подобро да се разјаснат поимите и 

нивното значење. Антитероризмот како таков претставува склоп на сите одбрамбени мерки 

што една држава ги презема, за подобрување на безбедносната политика односно создавање на 

држава која што би била имуна на терористички напад. Тука би ги вклучиле сите податоци кои 

ги собираат разузнавачките служби за терористичките групи, како и постојано истражување и 

мерење на ризикот од појава на можен терористички напад. 

 Понатака опфаќа детално планирање, тренирање, обука на кадрите во оваа област, law 

enforcement агенциите, физичкото обезбедување и подобрување на информатичката 

технологија, додека пак, контратероризмот, претставува збир од сите операции кои што 

вклучуваат мерки за да се спречи и неутрализира одреден терористички напад. Целта на 

контратероризмот е да се избегне нареден напрад на тероризмот и ширење страв меѓу 

граѓаните на една држава . 

 Компарацијата е направена со цел да се даде една општа слика на методите и средствата 

со кои што антитероризмот и контратероризмот се служат, поточно институциите кои што ги 

вршат овие активности. Значи постојат голем број на нормативни акти, како и методи и 

средства кои што ќе бидат предмет на анализа на ова истражување. Анализата на државите во 

Европа и нејзините одбрамбени полититки во поглед на тероризмот треба да даде одговор на 

прашањето дали методите и средствата кои што ги употребуваат против тероризмот, односно 

нивните антитерористички и контратерористички дејствија, се ефикасни и што треба да се 

превземе за да се подобри сигурноста. 
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