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  Тероризмот како закана за современата безбедност 

 

Апстракт: Современиот свет е исправен пред бројни закани и ризици со кои се загрозува 

безбедноста на поединецот, нацијата и светот воопшто. Една од континуираните закани за 

современата безбедност претставува тероризмот. Денес, тероризмот се појавува во 

разновидни облици и се остварува од различно мотивирани терористи. Лицето на 

терористот се повеќе се менува од ден за ден и се појавува во се позастрашувачки 

модалитети. Со тоа расте и опасноста од оваа безбедносна закана. Поледиците од 

тероризмот ги чувствуваат подеднакво како сиромашните и неразвиени држави, така и 

најразвиените и моќни држави. Едноставно, не постои безбедносна имунизација од 

терористички акти. Секојдневно сме сведоци на извоз на тероризам, посебно е актуелен 

последниот замав поврзан со бегалската криза. Бројни и ладнокрвни терористи  под 

превезот на бегалци од Сирија, Ирак, Иран, Авганистан итн., легално ги поминаа 

границите на неколку држави и се вгнездија во развиените европски држави. Ефектот 

набрзо се оствари. Во најновите терористички акти од 2016 година страдаа граѓани кои во 

погрешно време се наоѓаа на погрешно место. Лицето на тероризмот во современиот свет 

ја наметнува потребата од остварување на што позначајна соработка помеѓу современите 

држави како прв одговор на тероризмот како закана за современиот свет. 

Клучни зборови: терористи, безбедност, ризици, штета. 

 

1.Наместо вовед - лицето на современиот терорист 

 

 Опасноста за современиот свет видена низ лицето на современиот терорист е 

евидентна, реална и континуирана. Не постои место на земјината топка каде не може да се 

укотви терористичкиот брод со терористи од наразличен вид. Различни се ликовите на 

терористите наспроти нивната унифицирана цел - да предизвикаат страв, вознемиреност и 

небезбедност кај човекот, заедницата и глобалното општество. Науката сеуште ги 

истражува анатомијата на деструктивноста на современите терористи и нивната 



феноменологија. За комплементарна дефиниција сеуште не може да стане збор. Постојат 

дивергентни парадигми за оваа состојба. Оттука, може да се наведе дека полесна 

методолошка постапка е да се навлезе во суштинта на природата на современиот терорист.  

„Криминалните активности, вклучувајќи ги оние против цивилите, направени со 

намера да предизвикаат смрт или сериозни телесни повреди или земање заложници, со цел 

да испровоцираат состојба на терор кај јавното мнение или кај група лица или одделни 

лица, заплашување на населението или присиливање на владата или на меѓународните 

организации да направат или да се одвратат од правење на некој акт, кои содржат 

престапи согласно меѓународните конвенции и протоколи кои се однесуваат на 

тероризмот, и кои во никаков случај не можат да бидат оправдани, и без оглед на тоа дали 

причината поради која (тие криминални активности) се направени е од политичка, 

филозофска, идеолошка, расна, етничка, религиска или друга слична природа“
1

. 

„Тероризмот е специјален тип на насилство. Тактички се користи во мир, конфликт и 

војна
2
“. 

Современиот терорист е: 

- замислен за да предизвика состојба на екстремен страв. 

- насочен на поширока цел од што се тоа непосредните жртви на терористичкиот 

напад. 

- вклучува и напади врз случајни или симболични цели, вклучувајќи ги тука и 

цивилите“ 
3
.  

 Бројните актуелни терористички акти покажуваат дека ликот на современиот 

терорист не познава боја, раса или вера, национални граници или пак економска состојба. 

Посебно ова го потврдува процесот на регрутација на  поновите терористи. Тие се почесто 

доаѓаат од европските држави, претежно се млади луѓе кои претходно го поминале 

процесот на индоктринација преку социјалните мрежи.  

 Палестинските самоубиствени напади со бомби, кои убија стотици и осакатија 

илјадници Израелци, се попредизвикувачки за проценување. Самоубиствените напади со 

бомби се обично проследени со одмазда насочена кон заедницата, семејството и 
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организацијата на бомбашот. Исто така, многумина веруваат дека овие напади домедоа до 

поместување на десно во политиката, зголемување на јавната поддршка за тврди политики 

према Палестинците, вклучувајќи ограничувања на патувања, трговија, образование и тн, 

што за возврат, предизвикува страдање на обичните палестинци.  

 Во Република Македонија, кога станува збор за припадниците на терористичките 

организации се наведува дека станува збор за комплексна појава, каде посебно ранлива 

категорија се млади лица со нецелосно оформено образование, најчесто од нестабилни 

социјални средини, кои се лесно подложни на манипулација. Поттикнати од политички, 

економски или културно-социолошки фактори, овие лица се самоидентификуваат со 

идеологиите на екстремни и радикални структури.  

 Современите средства за комуникација, кои се дел од секојдневието на младата 

популација и овозможуваат брза конекција и лесна достапност до информации, во овој 

случај се користат како инструмент за радикализирање и придобивање нови приврзаници. 

Преку постирање текстови, фотографии и видеоклипови на оnline форматите значително 

се забрзува и засилува процесот на радикализација. 

 Во минатото овој безбедносен проблем претставуваше интерес пред се на 

безбедносно-разузнавачките служби, кои по својата природа се занимаваат со 

последиците, но не и со причините за радикализација. Искуствата покажаа дека 

репресијата не е единственото решение. Растечкиот тренд на овој феномен и предизвикот 

за навремено попречување и превенирање, ја нагласија потребата од зголемен и сеопфатен 

ангажман на општествената заедница.
4
 

 Генерално, опасноста која демне на секој агол од теористичките акти станува 

препознатлив стил на дејствување на современите терористи.  
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2.Тероризмот како безбедносна закана утврдена во националните стратешки 

документи 

 

 Стратегијата за одбрана на Република Македонија
5
 е документ кој дава стратегиски 

насоки за развојот и функционирањето на системот за одбрана на Република Македонија. 

Во дел II од Стратегијата е наведено дека денешниот свет се карактеризира со брзи, 

комплексни и динамични промени и се соочува со нови асиметрични закани и ризици кои 

се во пораст како: тероризмот, транснационалниот организиран криминал, војна од 

четврта генерација, пролиферација на оружје за масовно уништување, верски радикализам 

и екстремизам, илегална миграција, нестабилни и нефункционални држави и компјтерски 

(сајбер) напади. Во точка 5 од овој дел покрај останатите видови закани и ризици по 

националната безбедност за Република Македонија посебно се набројува и тероризмот, со 

кој се загрозуваат мирот, безбедноста, интересите на земјата и на светот, а претставува и 

реална закана за персоналот распоред во меѓународните мисии. 

 Следен базичен документ на Република Македонија во областа на безбедноста и 

одбраната претставува Националната концепција за безбедност и одбрана.
6
 Се засновува 

врз проценката за меѓународното опкружување и положба на Република Македонија, 

загрозувањата по нејзината безбедност и врз таа основа усогласени цели и насоки за 

водење на националната безбедносна политика. Во точка 3 од одовј документ се наведени 

безбедносните ризици и опасности: иако на долг рок, не постои опасност од 

конвенционална војна во Европа, распаѓањето на биполарниот свет, рецидивите и 

последиците од распаѓањето на одделни поранешни социјалистички држави, негативните 

последици од глобализацијата, националната, верската, големодржавната и територијата 

конфронтација - се потенцијални и реални ризици и опасности кои можат да доведат до 

кризи и конфликти. Во ризици и опасности по безбедноста на Република Македонија 

покрај останатите во овој документ се наведуваат и облиците и активностите сврзани со 

меѓународниот тероризам, организираниот криминал, нелегалната миграција, нелегалната 

трговија со дрога, оружје, луѓе, стратегиските и материјалите за двојна употреба, као и 

последиците од употребата на средств за масовно уништување. 
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 Во Белата книга на одбраната
7
 која е сеопфатен, транспарентен документ кој го 

претставува системот за национална безбедност и одбрана на Република Македонија, се 

објаснува нејзината одбранбена политика, ја демонстрира важноста од 

меѓуинституционалната соработка и координација за постигнување на подобра 

безбедност, ги посочува капацитетите и способностите на Армијата на Република 

Македонија (АРМ), потврдува дека институциите на одбраната ги поседуваат соодветните 

капацитети и способности, ја потенцира посветеноста на Републиката да ги преземе сите 

обврски и одговорности кои произлегуваат од членството во НАТО и во ЕУ и обезбедува 

преглед на стратегиската ориентација на земјата. 

 Како прва Бела книга на одбраната публикувана по 2005 година, таа го опишува 

напредокот постигнат во одбраната во изминатите седум години со цел да се постигне 

повисока безбедност за граѓаните на Република Македонија. 

 Актуелни и планирани приоритети, мисии и задачи на АРМ се следните:  

– набљудување и противвоздушна заштита на националниот воздушен простор и 

поврзување со интегрираниот систем на НАТО за противвоздушна одбрана;  

– учество во меѓународните аранжмани (мултилатерални, регионални и билатерални) за 

патролирање на националниот воздушен простор; 

– поддршка на полицијата и на другите државни институции при заштитата на критичната 

национална инфраструктура и поддршка во справувањето со последиците во случај на 

терористички напад; 

– поддршка на државните институции во случај на природни катастрофи и епидемии, 

техничко-технолошки и други опасности и кризни состојби; 

– брзо распоредување на кредибилни сили во мултинационални здружени операции 

предводени од НАТО далеку од националната територија или во операции за колективна 

самоодбрана на НАТО и друго. 
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3.Кривично - правен аспект на кривичното дело тероризам 

 

 Новите опасни облици на терористички акти, ја наметнаа потребата од нововедува 

на нови законски инкриминации во македонскиот материјален казнен законик. Во таа 

насока се и најновите измени во Кривичниот законик на Република Македонија со кои се 

санкционира регрутацијата, обуката, агитирањето, логистиката, финансирањето и 

учеството на лица во воени конфликти надвор од државата и во странски паравојски и 

терористички организации.
8
 Имајќи го предвид објективното битие на делото, дејствието 

на извршување е преземање на општо опасно дејствие или акт на насилство. Општо 

опасното дејствие или акт на насилство треба да се такви што да создадат чувство на 

лична несигурност или страв кај граѓаните. Во субјективното битие на делото покрај 

умислата влегува и намерата за загрозување на уставниот поредок или безбедноста на 

Република Македонија.
9
 

 Во Кривичниот законик на Република Македонија се содржани односно 

инкриминирани следните кривични дела поврзани со терористичките акти: 

Терористичка организација: Член 394-а 

 (1) Тој што создава група, банда или друга злосторничка организација за 

извршување на кривични дела на: 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, производство, поседување или трговија со нуклеарно 

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

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

пожар или експлозија, уништување на постројки за снабдување со вода, енергија или 

други основни природни извори, со намера загрозување на животот и телото и создавање 

чувство на несигурност или страв кај граѓаните, ќе се казни со затвор од најмалку осум 

години. 
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(2) Припадникот на групата, бандата или друга злосторичка организација, како и 

тој што помага на кој било начин, ќе се казни со затвор од четири до десет години. 

(3) Со казната од став 2 ќе се казни и тој што јавно повикува, поттикнува или 

поддржува создавање на терористичка организација. 

(3) Сторителот на делото од став 1 кој со откривање на организацијата или на друг 

начин ќе го спречи извршувањето на планираните дела, ќе се казни со затвор од три 

месеци до три години, а може и да се ослободи од казната. 

(4) Сторителот од став 2 кој ќе ја открие организацијата пред да стори во нејзин 

состав или за неа некое од делата предвидени во став 1, ќе се ослободи од казна. 

(5) Недвижностите искористени и предметите и средствата наменети за 

подготвување на делата од ставовите 1, 2 и 3 се одземаат. 

 

Тероризам: Член 394-б 

(1) Тој што ќе изврши едно или повеќе дела на убиство, телесно повредување, 

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

инфраструктура, компјутерски системи и други објекти во општа употреба, грабнување на 

авиони или други средства на јавен транспорт, производство, поседување, транспорт, 

трговија, набавка или примена со нуклеарно оружје, биолошки, хемиски оружја и други 

видови на оружја и опасни материи, како и истражувања во насока на развој на биолошко 

и хемиско оружје, пуштање на опасни радиоактивни, отровни и други опасни супстанции 

или предизвикување на пожар или експлозија, уништување на постројки за снабдување со 

вода, енергија или други основни природни извори, со намера за загрозување на животот и 

телото и создавање чувство на несигурност или страв кај граѓаните, ќе се казни со 

затворнајмалку десет години или со доживотен затвор. 

(2) Тој што сериозно ќе се закани со извршување на делото од ставот (1) на овој 

член непосредно или посредно, со употреба на електронски средства или на друг начин, со 

намера за загрозување на животот и телото и создавање чувство на несигурност или страв 

кај граѓаните, ќе се казни со затвор најмалку осум години. 

(3) Тој што јавно повикува, со ширење или сторување на кој било друг начин 

достапна на јавноста порака, со намера за поттикнување на извршување на некое од 



дејствијата предвидени во ставот (1) на овој член, кога самото повикување создава 

опасност од извршување на такво дејствие,ќе се казни со затвор од четири до десет 

години.  

(4) Со казната од ставот (1) на овој член ќе се казни и тој што ќе присили некого на 

извршување на делото од ставот (1) на овој член со сила или сериозна закана дека ќе го 

нападне неговиот живот и тело или животот и телото на нему блиски лица. 

(5) Со казна од став 2 ќе се казни и тој што ќе се договори со друго лице за 

извршување на делото од став 1, или ќе повика друг да се приклучи кон здружение или 

група со намера за извршување на делото од став 1. 

 (6) Тој што организира изработување, подготвува, изработува, продава, купува, 

пренесува или држи експлозив, огнено оружје или друго оружје или опасни супстанции, 

наменети за извршување на делото од став 1, како и тој што врши обука или на друг начин 

подготвува друг за извршување на делото од став 1, ќе се казни со затвор најмалку четири 

години. 

(7) Тој што ќе стори дело на тешка кражба за да дојде до предмети за извршување 

на делото од ставот (1) на овој член, ќе се казни со казна затвор од најмалку четири 

години. 

 (8) Ако делото го стори правно лице,  ќе се казни со парична казна. 

(9) Недвижностите искористени и предметите и средствата наменети за 

подготвување и извршување на делата ќе се одземат. 

 

Финансирање на тероризам: Член 394-в 

 (1) Тој што обезбедува или собира средства на кој било начин, директно или 

индиректно, незаконски и свесно, со намера тие да бидат употребени или со знаење дека 

тие ќе бидат искористени целосно или делумно заради извршување на кривично дело 

грабнување на воздухоплов или брод (член 302), загрозување на безбедноста на 

воздушниот сообраќај (член 303), терористичко загрозување на уставниот поредок и 

безбедност (член 313), терористичка организација (член 394-а), тероризам (член 394-б), 

злосторство против човечноста (член 403-а), меѓународен тероризам (член 419), земање 

заложници (член 421) и друго дело на убиство или тешка телесна повреда извршено со 



намера да се создаде чувство на несигурност или страв кај граѓаните, ќе се казни со затвор 

најмалку четири години. 

(2) Тој што јавно повикува, со ширење или сторување на кој било друг начин 

достапна на јавноста порака, со намера за поттикнување на извршување на некое од 

дејствијата предвидени во ставот (1) на овој член, кога самото повикување создава 

опасност од извршување на такво дејствие, ќе се казни со затвор од четири до десет 

години.  

(3) Со казна од став 2 ќе се казни и тој што ќе се договори со друго лице за 

извршување на делото од став 1, или ќе повика друг да се приклучи кон здружение или 

група со намера за извршување на делото од став 1. 

(4) Тој што ќе создаде група или банда што има за цел извршување на кривичното 

дело од став 1, ќе се казни со затвор најмалку осум години. 

 (5) Припадникот на групата или бандата, ќе се казни со затвор најмалку пет години. 

 (6) Припадникот на групата или бандата, кој ќе ја открие групата, односно бандата 

пред да стори некое кривично дело во нејзин состав или за неа, ќе се ослободи од казна. 

(7) Службено лице, одговорно лице во банка или друга финансиска институција, 

или лице кое врши работи од јавен интерес, кое според закон е овластено за преземање на 

мерки и дејствија за спречување на финансирање на тероризам, што свесно ќе пропушти 

да ги преземе со закон предвидените мерки и со тоа ќе овозможи извршување на делото од 

ставот (1) на овој член, ќе се казни со затвор најмалку четири години. 

(8) Со казната од ставот (7) на овој член ќе се казни службено лице што 

неовластено ќе открие на клиент или на неповикано лице податоци што се однесуваат на 

постапката на испитување на сомнителни трансакции или на примена на други мерки и 

дејствија за финансирање на тероризмот. 

(9) Ако делото од ставовите (7) и (8) на овој член е сторено од небрежност, 

сторителот ќе се казни со парична казна или со затвор до три години. 

(10) Ако делото од овој член го стори правно лице, ќе се казни со парична казна. 

(11) Средствата наменети за подготвување, финансирање и извршување на делата 

од ставовите 1, 2, 3 и 4 ќе се одземат. 



Имајќи ја предвид казнено - правната инкриминација, следи приказ на позначјани и 

актуелни  терористички акти во Република Македонија: 

- 21.04.2015 година, Терористички напад на караулата во кумановско Гошинце:  

Група од четириесетина луѓе, вооружени, со маски и ознаки УЧК, упаднале во карауалата 

во кумановско Гошинце. Ги разожурале и заробиле четворицата полицајци, кои вечерта 

биле дежурни во караулата, а пред да ги пуштат на слобода, напаѓачите  им порачале дека 

ако се вратат ќе ги убијат. Станува збор за терористички напад врз државните институции. 

Терористите го одзеле целото оружје кое го нашле во полициската станица и 

радиоврските и ги искршиле мобилните телефони на полицајците. Тројца од полициските 

службеници ги врзале со лициси, а еден од полицајците започнале и да го удираат. Пред 

да си заминат, на полицијаците им  наредиле пеш да го напуштат местото за половина час. 

Целиот настан, напаѓачите го снимиле со видео камера. 

- 10.05.2015 година, Дива населба, Куманово: Терористи без документи, но познати 

ликови во униформи на УЧК. Полицијата неутрализира 14 борци на поранешната 113 

бригада на УЧК во населба во Куманово. Планирале напади на државни институции. 

Последните подготовки биле во населбата Дивље Насеље чиј влез е на главата улица во 

градот до градскиот пазар. Оваа населба се полнела со терористи од почетокот на месецот. 

Полицијата добила сознанија но се чекало момент кога да се нападне. Додека 

разузнавачите прибирале информации, во градот било донесено и огромно количество 

оружје.  

 

 

4.Некои аспекти на борбата против тероризмот 

 Според Маслеша Р
10

., новата организација и улога на полицијата, а посебно на 

криминалитичката полиција како и самиот процес на прилагодување согласно начелата и 

вредностите на демократското плурално општество, го доведува во прашање поранешниот 

принцип во процесот на остварување и имплементација на плановите за криминалистичко 
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разузнавачките истражувања. Значи, барањата на општеството во сесема нови политички 

и други услови, според овие служби се заснова  на различни постулати, кои од нив бараат 

потполно редефинирање на нивната филозофија и практика. Новата улога на полицискиот 

систем во општеството, а со тоа и на криминалистичко - разузнавачката активност 

наметнува научно - стручен и системски пристап во оформувањето на новиот концепт кој 

се однесува на областа планирање. За полицискиот систем вреди исто како и за останатите 

криминалистичко - разузнавачки институции, на нови основи да ја прилагоди работата на 

криминалистичката полиција кон новите општествени нстани, со тоа што таа би требало 

се повеќе организационо да се развива како систем, научно насочен и управуван кон 

деполитизирана професионална работа со цел превентивна заштита на општествената 

заедница. 

 За да бидат успешни во борбата против тероризмот, разузнавачко-безбедносните 

служби требаат навремено: да ги откријат индикаторите кои упатуваат на можност за 

појава на терористички организации во земјата – внатрешен тероризам; со своите 

сознанија да го спречат евентуалното уфрлување на терористичките групи од 

наднационален карактер во земјата; да соработуваат со странски разузнавачко-

безбедносни служби, а заради поефикано делување вршат размена на разузнавачки 

податоци
11

. 

 Од друга страна, повеќето Американци борбата против тероризмот во Авганистан 

не ја подразбираат како борба против тероризмот на глобално ниво, туку едноставно како 

борба за уништување на оние кои го организираа и извршија терористичкиот напад врз 

објектите во Вашингтон и Њујорк на 11 септември 2001 година
12

. 

Почетокот на зголемување на интензитетот на соработката е забележан во XIX век, 

во текот на процесот на експанзија на националните држави.
13

 Во Југоисточна Европа 

потребата за интензивирана полициска соработка се зголемила со економските, 

политичките и општествените промени кон крајот на Студената војна. Сепак, може да се 
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заклучи дека соработката добила на интензитет во почетокот на XXI век, кога се забрзани 

процесите на европските интеграции.
14

 Моделите на полициска соработка може да се 

поделат на билатерална, глобална и регионална.
15

 

Фрчкоски Љ. Д., во врска со меѓународната реакција против организираниот 

криминал, издвојува неколку првци на меѓународен ангжман против организираниот 

криминал. Еден од тие правци претстаува и усогласувањето на правните системи меѓу 

земјите, со што се овозможува проток и прифаќање на потоечките меѓународни стандарди 

за  борба протви организираниот криминал, и во исто време продлабочена соработка меѓу 

земјите за проширување на правните инструменти за истата цел. Од сето тоа би требало да 

произлезе глобалната стратегија за ефикасна меѓународна соработка во борбата против 

организираниот криминал која би имала свои институции, правни инструменти и 

субјекти.
16

 

Во услови на глобализација, тероризмот прераснува во приоритетен национален и 

меѓународен интерес, особено поради можноста од користење софистицирано оружје од 

арсеналот за масовно уништување. Имајќи ја предвид интернационалната димензија на 

терористичките активности, унапредувањето на соработката со други држави, 

меѓународни организации и институции ќе овозможи непречена размена на податоци, 

информации и искуства во правец на ефикасно справување со овој безбедносен феномен 

со кој е соочен модерниот свет.
17

 

Прашањето за регионална соработка – политичка, безбедносна, економска и друга 

во регионот на југоисточна Европа е многу осетливо поради низа околности, како 

современи, така и историски условени. Регионалната соработка е одлучувачки фактор за 

интеграциските процеси во Европа, затоа што европската интеграција е круцијален 
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приоритет во агендата на земјите од ЈИЕ, а регионалнта соработка е најдобар пат што 

побрзо да се дојде до исполнување на таа цел.
18

 

Успешната соработка помеѓу државите е прв услов за ефикасна борба против 

тероризмот. Примерот на Република Македонија најдобро покажува дека покрај 

институционалната, нормативната страна на превентивно - репресивната борба против 

тероризмот од пресудно значење е нејзината регионална и меѓународна соработка, 

размена на информации и останати облици на поврзување на полициите и разузнавачно - 

безбедносните служби во оваа област. Покрај семејството, значајна е улогата на 

институциите од воспитно-образовниот процес, кои преку натамошно спроведување и 

унапредување на образовните програми позитивно влијаат во превенирањето на оваа 

појава кај младите лица и зајакнувањето на основните општествени вредности. Имајќи ја 

предвид мултиконфесионалноста на општествата, треба да се потенцира и улогата на 

верските заедници во унапредување на верската толеранција, промовирање на 

меѓукултурниот дијалог, како и спречување на говорот на омраза меѓу младата 

популација. Заради адекватно и навремено справување со потенцијалните закани од било 

каков појавен облик на радикализација, Министерството за внатрешни работи, согласно 

своите надлежности, постојано ја надоградува својата професионална структура и ги 

зајакнува своите капацитети. Ефикасната превенција и сузбивање на појавните облици на 

овој феномен подразбира постојано унапредување на соработката меѓу институциите, 

надградба на нормативните акти и нивна хармонизација со европското и меѓународно 

законодавство, во рамки на определбите на Република Македонија за приближување кон 

европските и евроатлантските структури.19 

 Заклучок 

 Тероризмот има најразовидни лица, во зависност од територијата каде се 

манифестира со вклучување и на други атрибути - верска, религиозна детерминираност, 

ниво на организираност на терористичката организација, мотивот итн. Тероризмот како 

посебен облик на неконвенционална војна и деструктивен феномен во рамки на 
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бруталниот криминалитет, претставува еден од главните извори на опасност за државите и 

народите, уставното уредување, правата и слободата на граѓаните и вредностите на 

демократските општества. Пораките од терористичките акти со сета силина стигнуваат до 

секој обичен граѓанин и оттука нивната бруталност и опасност. 

 Општ е заклучокот дека независно од современото лице на тероризмот, неговата 

опасност е реална и континуирана за секој дел од светот. Последиците од современиот 

тероризам се застрашувачки и човештвото се згрозува од истите. Република Македонија 

не е имуна од терористички акти, кои имаат свои посебности. 

 Во потрагата по нови безбедносни аспекти на борбата против тероризмот 

подеднакво внимание се посветува на превенцијата и репресијата. 

 Унапредувањето на билатералната и мултилатералната соработка овозможува 

вистинско димензионирање на појавите и тенденциите на радикализација во регионот и 

пошироко, заради навремено реагирање и спротивставување на овој опасен проблем. 
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