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Атентатори, киднапирање  и организација на заштита 

 

Апстракт: Во трудот авторот се осврнува на класификацијата на двете главни опасности 

за лицата кои се штитаат: атентат и киднапирање. Атентатите се проучуваат како 

спектакуларни активности, но и со краткотраен публицитет. Тие може да бидат изведени 

од страна на добро обучени тимови или поединци. Киднапирањето е најтешка операција 

од аспект на успешно извршување, затоа што за неа е потребно напаѓачот да добие 

физичка контрола над киднапираниот, да избега од местото заедно со киднапираниот, да 

ја одржува физичката контрола еден подолг период и да одлучи за крајот на оваа 

операрија. Организацијата на заштита од атентатори и киднапери е активност која е во 

надлежност на безбедносните служби во една држава. Размената на информации е клучна 

за успешно детектирање, фокусирање, реакција и превенирање на дејствувањето на 

атентаторите и киднаперите. Во Република Македонија полицијата има искуство со 

практични случаи на атентати и киднапирање (кои се побројни во однос на првите). 

Клучни зборови: безбедност, служби, атентат, киднапирање, тимови, организација. 

 

       Вовед 

 

 Општествата се оптоварени со политички спротивставени ставови и насилство. 

Креаторите и носителите на политичките процеси јавно манифестираат спротивставени 

политички мислења до ниво на насилство. Тоа насилство може да се одвива во распон од 

вербална  до физичка ликвидација на противникот. Да се заштитат водечките носители на 

политичките должности и претставниците на највисоките тела на државната и 

општествена власт, се придава посебно внимание почнувајќи од нормативите до 

дејствувањето на составот на безбедноста што е инкорпорирано како во националните, 

така и во меѓународни вредности. 

       Атентатот како средство за исполнување на некоја цел се применувал во сите 

историски епохи на човештвото. Познат е во историјата на сите народи. Уште во стариот 



век политичкото убиство се применувало за елиминација на ривалот – политичкиот 

противник.  

       Историски може да заклучиме дека првото политичко убиство било библиското 

убиство на Абел од Каин
1
. Каин живеел во теократија, но неговиот бог му дал предност на 

Абел пред него. Каин заклучил дека ако Абел биде убиен нему ќе му припадне правото да 

биде Претседател на државата, заради тоа и го убил. Помеѓу првите забележани атентати 

во историјата се случил 515 година п.н.е. Во атенатот е убиен Хипарх, брат на атинскиот 

владател Хипиј, атентаторите биле заговорници на чело со благородниците Хармодиј и 

Аристогеитон
2
, а целта била да се убие Хипиј. 

        Две историски најпознати убиства во тој период биле и убиството на Филип 

Македонски ( 336 година п.н.е ) и Јулие Цезар ( 44  година п.н.е ).
3
 Идејата била да се 

спречи Цезар да стане император. Касиус и голем дел од конспираторите не биле 

примарно заинтересирани да ја превенираат автократијата во Рим туку да ја осветат 

смртта на Помпеј.
4
 Дури по 21 години неговиот внук Јулиус Августус станува Император 

на Рим. Културната и научната ренесанса не водела кон подобрување на моралот. 

Политичкото убиство било речиси начин на живот. Робовите боле принудувани да ја 

пробаат први храната пред членовите на олигархијата и аристократијата да ја јадат.Ниту 

еден значаен човек не го напуштал домот без својот телохранител, имало многу битки на 

улиците на Рим, Фиренца, Верона , Милано и Венеција кои имале политички карактер. 

Сепак тие не промениле ништо. Градовите држави продолжиле со нивните различни 

политички начини и нивните заеднички активности на културен и научен 

напредок.Човекот во Ренесансата пораснал и се развиваше во духот на политичкиот хаос 

околу него.
5
      

 Очигледно атентатот е еден од најефикасните начини за остварување на крајната 

цел кој како метод претставува убиство со умисла или обид за убиство на некоја истакната 

личност, изведено од политички, верски или други мотиви.       Покрај целите и мотивите 
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во зависност од ерата на случување атентатите се разликуваат по средствата за 

извршување ( ладно оружје, огнено оружје, експлозивни средства, хемиски, комбинирани 

срества). Извршителите на атентатите отсекогаш се труделе да го следат технолошкиот 

развој и како средство на извршување на нападот ги користат софистицираните средства. 

Во поново време евидентна е употребата на софистицираното нуклеарно и хемиско 

оружје, експлозивни направи и огнено оружје од среден и голем дострел.  

  

1.Поим за атентат и атентатори 

 

 Во најтесна смисла на зборот атентатот го подразбираме како убиство на 

претставници на највисоки државни органи – политичко убиство – атентат. Атентатот е 

една од првите форми на политички деликт. Тоа доживува забележлива трансформација 

пред се во однос на проширувањето на кругот на лицата чиешто убиство од политички 

побуди се третира како политички деликт. Паралелно со тоа се менуваат и некои основни 

погледи и ставот на општеството спрема политичкиот атентат. Така во најстарите 

времиња ( пр. Античка Грција) убиството на тиранинот претставувало морална обврска на 

секој граѓанин – Плутарх зборува за убиство на тиранинот како акт на граѓанска обврска, а 

бројот на таквите убиства бил толкав што Јувенал со право констатирал дека „малку 

тирани умираат со природна смрт“. За најпосле да се дојде со стојалиште дека никаква 

намера не го оправдува убиството, дека убиството си останува убиство без оглед на 

својствата на жртвата, чиј одраз е и познатата „белгиска“ или „атентаторска“ клаузула со 

која ова дело се иззема од поимот политички деликт. 

 По своите објективни карактеристики атентатот не се разликува од убиство, 

пасивен субјект е Преседателот на државата, Преседателот на Владата, Преседателот на 

Собранието, Уставниот или Врховниот суд. Но, ако ги разгледаме субјективните обележја 

на истото ќе видиме дека покрај умислата опфаќа и намера за загрозување на уставниот 

поредок или безбедноста. Намерата треба да се утврди и докаже зашто ако не се утврди 

постоење на таква намера ќе се смета за обично, односно тешко убиство.  



 Атентатот е можеби најстара од сите терористички тактики која се користела во 

минатото и сеуште се користи. Групи кои најмногу го користат атентатот се Баскиските 

сепаратисти ( ЕТА) во Шпанија, црвените бригади во Италија, ИРА во Северна Ирска. 

Притоа целите се лесно предвидливи, непроменливи и се избираат од страна на 

терористите според определен настан. Низ историјата имаме голем број на примери на 

атентати врз влијателни личности, ќе споменам неколку: Претседателот Џон Ф Кенеди во 

САД, Премиерот Маргарет Тачер во Велика Британија, Претседателот Роланд Реган САД, 

Претседателот Аугусто Пиноче – Чиле, Папата Јован Павле Втори – Ватикан, Премиерот 

Олаф Палме – Шведска и многу други.  

 Неспорно е дека организаторите и извршителите на атентатот се обидуваат преку 

терористичкиот акт насилно да предизвикаат драстични социјални, политички и 

економски промени во државата.Меѓутоа евидентно е дека постојат групи и поединци кои 

убиството го сметаат за легитимен чин и секој од нив на свој начин бара „задоволување на 

правдата “. 

 

2.Актуелни состојби поврзани со атентатот во Република Македонија 

 

 Од апект на актуелноста атентатот не претставува тема која е актуелна и 

вообичаена во нашето општество и општо во глобалната цивилизација . Тоа пред се е вид 

односно метод на терористичка акција кој не е многу застапен во секојдневието, но има 

огромно значење и негативни последици  ако се разгледува од аспект на злото за цели 

нации и народи  кои посредно или непосредно почувствувале како нивните лидери и 

најзначајни поединци во општеството умираат ненадејно и насилно како жртва на 

атентат.Во текот на целата човекова историја речиси секоја нација има доживеано 

атентати или обиди за атентати над своите водачи или светски лидери. 

 Денес, тероризмот зазема се поголеми размери како кај нас во Република 

Македонија така и во светот. Одтука произлегува и значајноста на вака насловениот 

магистерски труд затоа што пред се, за да можеме да ги заштитиме нашите лидери, 



државници, функционери и јавни личности кои се влијаетелни во различни сфери од 

општествениот живот од евентуалниот атентат врз нив мораме  првенствено да се 

надградиме себеси и останатите за тоа кои се причините за извршување на атентатите и 

кои општи методи се користат при нивната реализација. Овој вид на тероризам има 

сериозно штетно влијание врз демократијата и ги повредува основните човекови права. 

 Од ваквиот вид на тероризам не беше поштедена ниту Македонија и кај нас се 

случи овој немил настан врз првиот претседател на Република Македонија Киро Глигоров 

но за среќа атентатот не беше успешен.Неуспешниот атентат врз првиот претседател на 

Република Македонија Киро Глигоров беше извршен со автомобил бомба на 3 октомври 

1995 година во 9:50 часот на улицата пред хотелот „Бристол“ во Скопје кога со службено 

возило се движеше од неговата резиденција на работното место во Собранието на 

Република Македонија. Глигоров го преживеа атентатот со тешки повреди во пределот на 

главата. На местото на атентатот загина неговиот возач Александар Спировски, а беше 

повреден телохранителот на Глигоров, Илчо Теовски. Како последица од повредите 

почина и случајниот минувач Христо Христоманов, а беа повредени и Климе Коробар и 

Јован Атанасовски. Случајот е суште отворен. Останува непознато кој стоел зад атентатот. 

Истражната постапка која се води против непознат сторител се уште е отворена. 

 Во Република Македонија се забележуваат евидентни успеси на борбата против 

сите видови деликти. За среќа во последните години сведоци сме на многу успешни акции 

од страна на македонското министерство за внатрешни работи против поголеми обиди на 

меѓународни и домашни криминални групи или поединци да извршат криминални дела во 

границите на Република Македонија или соседни земји користејки ја Македонија како  

транзит. Но и покрај заложбите на МВР и подигање на свеста на државно безбедносните 

органи за негово расветлување  постои дефицит на информации иако надлежните органи  

преземат мерки и активности за да се расчисти овој  најмистериозен и контроверзен 

настан во поновата македонска историја, бидејќи за тоа постои научна и општествена 

оправданост. Република Македонија во годините наназад има реализирано интензивни 

меѓународни активности   (билатерални, регионални и мултиратерални соработки ) за 

превенција, унапредување и подигнување на стандардите во работата на министерството 

за внатрешни работи. Ќе споменам и дел од тие спогодби: 



* протоколи за соработка со Република Хрватска, Република Македонија и 

министерствата на Република Молдавија  и Белгија 

* планови за соработка со федералната служба за контрола на движење на наркотици при 

Руската федерација  и други слични деловници , правилници и конвенции. Со ваквата 

декларативна определба Република Македонија покажува дека во однос на сите облици на 

терористички акции и организираниот криминалитет нема никаква пречка и дека докрај ќе 

опстои на овој принципиелен став. 

 

3.Киднапирање - кривично правен аспект 

 Киднапирањето иако не е форма на атентат, сепак подразбира напад. Непосредната 

намера не е да се убие жртвата, која обично повеќе вреди да е  жива отколку мртва. Сепак, 

често пати следи и смрт доколку не се задоволат барањата. Кога постои тим за заштита 

истиот мора веднаш да се елиминира. Киднапирањето е најкомплексниот метод на напад 

кој што обично се изведува само од добро организирани терористички групи, а бара: 

а. тим за напад 

б. тим на разузнавачи 

в. засолниште 

г. тим за организациони работи/набљудување 

д. пари. 

 Во делата против слободите од КЗ на РМ посебно место имаат и кривичните дела: 

1.Противправно лишување од слобода - Член 140 и 

2. Грабнување - Член 141 

 Кај кривичното дело противправнолишување од слобода објект на заштита е 

слободата на движење, сфатене како слобода на одлучување за движење како и 

фактичката можност за движење на едно лице. Инкриминирани се актите на ограничување 

или одземање на слободата на одлучување што постои кај лице кое може да формира 



таква волја, како и ограничувањето на фактичката можност за движење на лице што инаку 

не е способно свесно да одлучува за тоа (дете, душевно болно лице).
6
 

Конкретната законска инкриминација на ова кривично дело се состои во: 

(1) Тој што друг противправно ќе затвори, ќе го држи затворен или на друг начин 

ќе му ја одземе или ограничи слободата на движење, ќе се казни со парична казна или со 

затвор до една година. 

(2) Ако делото од став 1 е сторено при вршење семејно насилство, 

сторителот ќе се казни со затвор  

од шест месеци до три години. 

(3) Обидот се казнува. 

(4) Ако противправното лишување од слобода го стори службено лице со 

злоупотреба на службената положба или овластување, ќе се казни со затвор од шест 

месеци до пет години. 

(5) Ако противправното лишување од слобода траело подолго од 30 дена или е 

вршено на свиреп начин или ако на лицето противправно лишено од слобода поради тоа 

тешко му е нарушено здравјето или настапиле други тешки последици, сторителот ќе се 

казни со затвор од една до пет годнни. 

(6) Ако лицето противправно лишено од слобода поради тоа го загубило животот, 

сторителот ќе се казни со затвор најмалку четири години. 

Кај кривичното дело грабнување  од член 141 на КЗ на РМ, делото е насочено против 

слободата на движење и слободата на одлучување, како и против основната лична слобода 

и достоинство на човекот. Објектот на заштита меѓутоа не е механичкиот спој н аовие 

слободи. Лишувањето од слобода како средство за присилба, изнуда - тоа е битното за ова 

дело, но  покрај тоа ова дело е насочено против основните вредности на човекот како 

личност, зашт се состои во такво постапување со жртвата што неа ја урива на рамниште на 

обичен предмет (оттука и илустративниот назив на делото, што асоцира на грабнување, 

кражба на предмети).
7
 

 Одредбата од КЗ ја има следната содржина: 
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(1) Тој што ќе изврши грабнување на некое лице со намера него или некој друг да 

го присили да стори, да не стори или да трпи нешто, ќе се казни со затвор од една до десет 

години. 

(2) Тој што делото од став 1 го стори спрема малолетно лице или тој што заради 

остварување на целта на грабнувањето од став 1 се заканува дека ќе го лиши оц живот 

грабнатото лице или дека тешко телесно ќе го повреди, ќе се казни со затвор најмалку 

четири години. 

(3) Сторителот на делото од ставовите 1 и 2 кое доброволни ќе го пушти на слобода 

грабнатото лице пред исполнување на барањето поради кое го извршил грабнувањето, 

може да се ослободи од казна. 

 

4.Организација на заштита 

 

 Во безбедносната теорија се наведуваат неколку тактики и техники за 

спротивставување на методите на дејствување на терористите кои се служат со примена 

на атентати и киднапирање. 

 Како позначајни правила би ги навеле следните: 

1.Правило бр. 1: Никогаш не постои целосна гаранција за безбедноста на една личност. 

Терористите ги имаат сите предности, на кои безбедносните служби може да се 

спротивстават со нивна употреба во полза на информациите кои ги имаат. 

2.Правило бр. 2: Заштитата подразбира да се избегне какво и да е изненадување, односно 

да се имаат во предвид сите постоечки и можни околности и да се направат соодветни 

планови. 

3.Правило бр. 3: Во текот на атентатот односно обидот за атентат вообичаено е да постои 

паника. Затоа, за да може безбедносните служби да имаат ефект во нивната активност 

потребна е оаза на спокојство, која најчесто е сочинета од членовите на тимот за заштита. 

Секој член на тимот мора инстинктивно да реагира на ситуацијата со цел да го одврати 

нападот и штитеникот да го однесе на безбедносно место. Ова се постигнува со 

елиминирање на најголемата опасност на прво место, за постепено да се насочиме кон она 

што е покомплексно. 



 Покрај овие правила кои зависат од секоја конкретна ситуација, важно е да се 

имаат и безбедносни информации за оружје од близок и од далечински дострел. 

Безбедносното разузнававње има за цел да утврди дали извесни групи или поединци 

припаѓаат на категории на потенцијални атентатори кои што би претставувале закана за 

штитеникот. Разузнавачкиот капитал се креира со помош на разузнавчакиот процес. 

Процесот на продукција на разузнавачкиот капитал во многу зависи од инвестирарњето во 

физичкиот, хуманиот, социјалниот и културниот капитал.
8

Исто така, безбедносните 

параметри се поставуваат со цел да се оневозможи пристап до штитеникот колку е тоа 

можно и да се обезбеди дека оние кои што имаат пристап не претставуваат закана. Многу 

голема улога во овој правец имаат специјалните агенти коии што имаат знаења за тоа како 

терористите и криминалците оперираат и кои се обучени за најефикасните начини за 

спречување на напади и кои што во конкретната ситуација може да одговорат на нападите. 

Како дел од организираниот криминалитет, и овие негативни глобални појави (атентати, 

киднапирања) не се манифестираат во сите земји со исти облици и со еднаков интензитет, 

туку се одраз на постоечките општествени односи и услови за соодветни видови на 

криминална дејност. На нашите простори е од понов датум, но во последните години ги 

добива сите обележја на префесионализација карактеристични за современите форми на 

оваа појава во светот.
9
 Исто така, од големо значење во градењето на стратегија за борба 

против овие глобални безбедносни проблеми е и нормативната рамка на секоја држава, 

особено казненото законодавство. 

 

5.Случај од судска практика 

К.бр.848/07 
 

                                                                                                     

 Опис на кривично - правниот настан: 

 

             На 15.06.2007 год. околу 18,15 часот на раскрсницата за Т. и П. во С. извршиле 

грабнување на оштетениот Ќ. С. од З. од К.со намера да го присилат да стори нешто, на 
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начин што откако попретходен меѓусебен договор со п.м.в. марка „Тојота Селика“ со рег. 

бр. СК ... сопственост на третообвинетиот, на критичното место го стигнале такси 

возилото во кое бил оштетениот С. со неговиот пријател сведокот М. Р. од А. па со 

употреба на сила го внеле оштетениот во возилото „Тојота“ и му ставиле најлон кеса на 

главата, по што го однеле во куќата на обвинетиот А. по с. О. каде што физички го 

малтретирале и му се заканувале дека ќе му го убијат неговото дете доколку не им даде 

120.000 евра, кои пари со камата на заемот од 10.000 евра обвинетиот А. му ги дал на заем 

на Ш. Р.а заемот го користел и оштетениот С. - пријател на Р. пришто физички го 

малтретирале и му се заканувале дека ќе му го убијат неговото дете доколку не им 

исплати 1.000.000 евра па во моментот кога оштетениот се согласил да од негова сметка 

им бидат исплатени бараните пари, на 17.06.2007 год. околу 20 часот бил ослободен.  

 

            Кривично - правна квалификација:  

 Со горното дејствие обвинетите А.А., Р.Џ. И Р. Ќ. како соизвршители 

сториле  кривично дело Грабнување од чл. 141 ст. 1 в.в. со чл. 22 од КЗ. 

 Доказна постапка: 

    Горната фактичка состојба судот ја утврди и од изведените писмени докази и тоа од 

направениот увид во шесте записника за препознавање на лица, во кои записници 

оштетениот С. Ќ. во првите три записника давајќи  претходно опис на обвинетите ги има 

препознаено обвинетите преку фотографии за препознавање составен дел на самите 

записници, а во третиот четвртиот и петиод записник сведокот М. Р. исто така  преку 

фотографии за препознавање составен дел на записникот ги има препознаено сите троица 

обвинети, потоа од направениот увид во шест албуми со по шест фотографии составен дел 

на записниците за препознавање на лица, од записникот за претрес на дом број ... записник 

за претрес на возило. Од направениот увид во  фотодокументација на СВР К. Број ... со 

седум фотографии  е прикажан оштетениот Ш. Р.  во болница во К., така да на слика број 

2 е дадена неговата блуза од предната страна која е искината, на слика број 3 повреди во 

предел на главата, на слика број 4 повреда во предел на лактот од левата рака, на слика 

број 5 повреда на десната рака, додека од направениот увид во фотоелаборатот со 16 



фотографии исто така на СВР К. е дадено возилото „Тојота„ потоа местото во маала 

Б.с.А.каде оштетениот Р. барал помош од лицето Ш. И. од с.А.  место каде што е 

пронајдена јакна на оштетениот, потоа од направен увид во потврди за одземени предмети 

и вратени предмети, увид во вештачењето од одделението за Крим.техника при МВР С. 

запис за прием на болниот од 22.06.2007 година во Општа болница во К., како и од 

записникот за сослушување на вештото лице лекар Др.З. С. кој наведува дека кај 

оштетениот Ш.Р. е констатирана набиеница во предел на граден кош, стомачен зид и 

слабинска регија и да се работи за телесна повреда, на кои докази судот во потполност им 

поклони верба бидејќи да еден со друг се надополнуваа и не беа во контрадикторност 

помеѓу себе.
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Заклучок 

 

 Атентатите и киднапирањата, а уште повеќе организацијата на заштитата 

отсекогаш претставувале предмет на интерес односно го окупираат вниманието на 

безбедносните и воени аналитичари, теоретичари во академската и научната јавност. 

Интересот е соодветен на интересот кој во јавноста го предизвикуваат атентарите и 

киднаперите спроед неколку основи: а.медиумската покриеност на овие настани, 

б.публицитетот на лицата врз кои е извршен атентатот или се киднапирани, в.политичкиот 

момент на настанот и г.настојувањето да се дестабилизира безбедносниот систем на една 

држава преку овие активности. Имено, во последните неколку години, терорисмот и 

атентатите имаат се поголемо внимание кај новинарите.  

 Основата на борбата против атентатите и киднаперите лежи во професионалните 

структури на безбедносните системи и цврстата соработка помеѓу државите во оваа 

област. Така на пример, со проучување на моделите на напади низ целиот свет, одделни 

безбедносни служби за анализа на можни закани имаат посочено извесни заеднички црти. 

Атентаторите покрај своите предности имаат и недостатоци и слабости кои се откриваат 

со тие анализи и се корисни во градењето на стратегија за борба против иситите. 
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Целите на заштитните мерки кои ги превземаат безбдносните служби се насочени кон 

откривање на нападот кога истиот е во фаза на планирање, спречување/одвраќање на 

нападот и отежнување на условите за изведување на нападот. Притоа, проактивните мерки 

се повеќе посакувани од репресивните мерки. 

 Република Македонија не е имуна од атентати и киднапирање како негативна 

општествена појава. Безбедносниот систем преку своите претставници ги следи 

актуелните закани и се превземаат мерки и активности за превентивно-репресивно 

дејствување во правец на редуцирање на идните појавни облици на атентати и 

киднапирања. 
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