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1. ВОВЕД 

Според Конвенцијата на Лигата на нациите од 1937 година, тероризмот 

како дефиниција за прв пат се опишува како: „Сите кривични дела насочени 

против државата и наменети или пресметани да создадат состојба на терор во 

главите на одредени лица или група на лица или пошироката јавност“1. 

Тероризмот како безбедносна појава датира оддамна и секој негов облик и 

појава е неприфатлив за човештвото особено гледано од хуманитарен аспект 

бидејќи жртвите и последиците од терористичката активност се со 

несогледливи размери поради што е прифатена и како негативна општествена 

појава. „Вкупната материјална штета направена од терористичките напади во 

светот изнесувала 89,6 милијарди долари“.2 

Освен од материјален аспект последиците може да се класифицираат и со 

човечки жртви, уништување на витални објекти, сеење страв и водење 

психолошка војна и друго. Во последните години со развојот на технологијата 

се создадоа услови за развој и на воената индустрија преку која се изградија 

најсовремени борбени средства. Со нивната злоупотреба и последиците од 

терористичките активности стануваат се поголеми, а поради тоа, несразмерни 

во споредба со порано. 

Тероризмот мошне брзо го менува својот карактер, но и своите цели, кои 

се многу конкретни, јасни и веќе добиваат глобални димензии. Тој е ,,флуиден 

непријател”, но со јасно поставени цели кои секојдневно предизвикуваат шок, 

ужас, бес, страв, желба за одмазда и крв, и нов психолошки и безбедносен 

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

Една од главните причини за брзо проширување на овој современ феномен како 

смртоносен вирус насекаде во светот е фактот дека тероризмот се покажа како 

ефтин, ниско ризичен метод кој мошне брзо донесува многу корисни резултати 

во борбата на разните групи и режими.3 

За финансирање на ваквите нивни активности, терористичките 

организации стануваат се покреативни, поради што не бираат средства и 

методи, и истовремено соработуваат и со други поедници и групи. 

                                                 
1 https://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-1/key-issues/league-of-nations-and-terrorism.html  
2 Игор Шегавиќ, „Грција и Босна со најголем ризик од тероризам во регионот“, Дневник, година 

XX, број 6224, петок, 25 ноември 2016, стр. 15. 
3 Злате Димовски и Ице Илијевски, Меѓународен тероризам, 2011, стр. 118 

https://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-1/key-issues/league-of-nations-and-terrorism.html
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Покрај внатрешната поврзаност меѓу припадниците на организираните 

групи постои поврзаност и со припадниците на терористичките активности. 

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

на организиран криминал и нивно префрлување за потребите на делување на 

терористичките организации. Припадниците на терористичките организации 

дел од средствата ги обезбедуваат преку високопрофитабилни криминални 

активности од областа на организираниот криминал, пред се од областа на: 

недозволена трговија со дрога, со човечки органи, оружје, криумчарење 

мигранти, перење пари, фалсификување на лични документи и сл.4 

 

2. ФОРМУЛАЦИЈА НА ПРОБЛЕМОТ И ИСТРАЖУВАЊЕТО – 

Учеството во странска војска, полиција, паравоени и параполициски 

формации 

Во текот на XX и на почетокот на XXI век, забележливи се безбедносни 

активности низ целиот свет а особено, на полето на порастот на тероризмот во 

светски рамки. Меѓународната политика будно ги следи овие трендови и 

настојува преку заеднички активности на повеќе чинители на полето на 

безбедноста да има дирекно влијание врз појавата. Колку и да постои моќ и 

интерес на полето на заедничката безбедност на граѓаните од светот, толку 

наспроти нив постојат и одредени интереси на лица, групи и држави за 

продлабочување, зголемување и проширување на безбедносните закани како 

кон најблиските така и кон оние безбедносни системи и држави кои ги сметаат 

за одговорни за нивната состојба. Секако, појавата на разни движења под 

параванот ,,ослободителни” на многу места во неразвиените држави успеа да ги 

вметне национализмот и верата, како единствени мотивирачки фактори за 

нивната наводна ослободителна војна и злоделата врз припадниците на други 

етнички или верски малцинства во тој дел од светот. Состојбата особено 

ескалира со појавата на ,,Ал-Каеда” која во делот на Авганистан и Пакистан го 

имаше насочено својот потенцијал врз цели кои не се од нивната верска 

припадност а особено, кои се припадници на САД, Обединетото кралство, 

Франција, Германија и други држави присутни на тие простори по разни 

основи. Ваквиот ангажман на оваа терористичка организација предизвика 

                                                 
4 Марина Малиш Саздовска, Годишник на полициска академија 2007/2008, Полициска 

академија, Скопје, 2008, стр.98; 
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интервенција на просторот на Авганистан на Здружената коалиција за слобода 

во Авганистан и Ирак. Здружените воени сили на коалицијата во која што 

учество земаа и македонски сили, презеде опсежни мерки и активности за 

неутрализирање на овие паравоени формации кои располагаа со огромни 

финансиски средства и го котролираа пазарот на: дрогата, оружјето, нафтата и 

се друго со цел да ги постигнат своите цели. Токму, ваквиот ангажман на оваа 

терористичка организација која со своите активности беше распослана низ 

Средниот исток а особено нејзиното окрупнување кое ја иницираше ,,Арапската 

пролет”, односно, зајакнување на исламските движења и рушење на државните 

системи кои не беа муслимански, со намера да се зајакне влијанието на исламот 

и преземе и прошири неговото влијание низ целиот свет. Можеби капката која 

ја преполни чашата и предизвика здружена, организирана и одлучна акција врз 

,,Ал-Каеда”, беа нападите врз кулите близначки во Њујорк и нападот врз 

зградата на Пентагон во Вашингтон од 11 септември 20015. Од тој момент во 

светот се промени перцепцијата за безбедноста, заканите од тероризмот а 

особено од влијанието на терористичките организации било каде и да се 

појавиле. Особено е интересен феноменот на појавата на терористичката 

организација ИСИС - (ДАИШ-ДАЕШ), (ИСИЛ,  Исламска Држава на Ирак и 

Левантот - ИДИЛ,  Исламска држава во Ирак и Сирија - ИДИС)6.  Нејзината 

агресивност во борбените активности против американските и другите воени 

сили од коалицијата за ,,Слобода за Ирак”, нивниот агресивен настап преку сите 

расположиви медиуми: телевизии, социјални мрежи, пишувани медиуми, 

грабнувањето-киднапирањето на странски граѓани и барањето на големи 

откупи, нападите врз се што не е муслиманско, културно историските 

вредности, нападите и преземањето на нафтоносните извори и прибирање 

големи суми на финансиски средства за водење на нивната нечесна војна. 

                                                 
5 Повеќе може да се види на следниов линк:  

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%

D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%

D0%B8_%D0%BE%D0%B4_11_%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%

B2%D1%80%D0%B8_2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 

(пристапено 06.08.2021) 
6https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA

%D0%B0_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 (пристапено 06.08.2021) 

 

 

 

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%BE%D0%B4_11_%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8_2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%BE%D0%B4_11_%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8_2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%BE%D0%B4_11_%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8_2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%BE%D0%B4_11_%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8_2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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Финансиските средства ги пренаменуваа и еден добар дел е вложен во 

набавување на современи борбени средства со кои ги спроведуваа зацртаните 

цели. Ваквите нивни активности не останаа незабележани пред сè од познатите 

светски националисти, од лицата кои се занимаваат со трговијата со оружје, 

дрога, воена опрема и секако од лица кои се занимаваат со пропагирање на 

верата кои за понудени пари, под притисоци и закани по нивниот живот или од 

идеолошки и други причини се приклучуваат во незаконско пропагирање и 

величање на значењето на оваа организација. Исто така, нивните говори-

предавања на молитвите во верските објекти и надвор од нив, имаат особено 

впечатливо влијание врз помладата и понеискусна популација, која полека но 

сигурно, почнува да размислува за овој феномен и й се вкоренува (всадува) 

желба за приклучување во нивните редови. Не секој можел да се приклучи на 

движењето, бидејќи требало некого од организаторите да познавате или тој да 

го забележи вашиот интрес за подоцна да ви обезбеди можност за приклучување 

во редовите на  терористичката организација ИСИС. Очекувано, први за 

приклучување се појавуваат оние лица кои живеат многу сиромашно но имало и 

многу побогати и добро ситуирани лица кои се вклучувале во редовите на 

ИСИС од разни причини а пред се од авантуристички побуди. Балканот, како 

простот кој што пред само дваесетина години војуваше и беше терен на борбени 

дејствија на кој што останаа големи количества оружје, кое најверојатно си го 

пронајде патот и до Авганистан, Пакистан, Ирак, Либија и на други места, 

претставуваше добра основа за развивање на мрежи за транспорт и на идните 

борци во ИСИС. Во сите балкански држави каде што живее муслиманско 

население постоеја потенцијални борци (но и немуслимани), знаејќи ги овие 

состојби, од страна на приврзаниците на ИСИС се насочени огромен број 

човечки ресурси, финансиски средства, пропаганден материјал и се друго за 

иницирање интерес за приклучување во нивните редови. Успешноста и 

оправдувањето на вложените средства за регрутирање на нови борци од земји 

од балканските простори но и од други држави како Обединетото кралство, 

Франција, Белгија, Шведска, Швајцарија и други.  

Интересно за нашата тема е и нивното враќање во државите од каде 

што потекнуваат или каде живеат, начинот на кој се радикализирале, при 

нивното враќање можностите за дерадикализација и ресоцијализација. 
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2.1 Уставна рамка 

Во Република Северна Македонија највисокиот правен акт од кој што 

произлегуваат сите пониски акти е Уставот, кој што е донесен на 17 ноември 

1991 година. Во меѓувреме до денес Уставот има претрпено повеќе измени и 

дополнувања со уставни амандмани (до сега се направени XXXVI  измени и 

дополнувања на Уставот). Уставот во овој момент ќе го користиме во 

претставувањето на само неколку члена кои се интересни и се однесуваат на 

нашето истражување: чл.14 каде се определува казнивоста на граѓаните, чл.19 

кој се однесува на слободата на вероисповеста и нејзиното практицирање и 

членовите 20 и 21 каде се гарантира слободата на здружувањето на граѓаните и 

изразувањето на граѓанското незадоволство преку правото на мирно собирање.  

  

2.2 Законска рамка –пропишаност 

Однесувањето на граѓаните на Република Северна Македонија е 

формализирано на неколку нивоа и тоа, првото највисокото и основното ниво е 

во Уставот на Република Северна Македонија а конкретно преку поединечните 

законски и подзаконски прописи каде детално е нормирано секое однесување. 

Во Уставот, се претстваени основните постулати за системот и уредувањето на 

државата а во Кривичниот Законик се претставени недозволените казниви 

кривични дела (кривичните однесувања) за кои државата предвидела соодветни 

казнени одредби. Формално правно ова е клучниот момент врз кој се темели и 

нашиот ангажман во истражувачкиот процес на однесувањето на македонските 

граѓани кои го прекршиле Кривичниот законик особено во делот на членот 322-

а, Учество во странска војска, полиција, паравоени или параполициски 

формации7.  

 

2.3 Институции задолжени за борба со овој релативно нов 

безбедносен феномен 

Во Република Северна Македонија според системската поставеност 

постојат повеќе државни иституции кои се надлежни за спроведување на 

законот од оваа област кои ќе бидат опфатени во трудот а тоа се: Агенција за 

                                                 
7 Кривичен законик на Република Македонија, Службен весник на Република Македонија, 

Редакциски пречистен текст, кој ги опфаќа броевите од 37/1996 до 248/2018, чл.322-а 
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разузнавање на Република Северна Македонија8, Агенција за национална 

безбедност9, МВР10 - Биро за јавна безбедност11, Правосудни органи – Јавно 

обвинителство12, Национален комитет за спречување на насилен екстремизам13  

 

2.4 Најчести учесници во овие формации  

Иако е многу тешко да се издвојат или групираат одредени учесници кои 

пристапуваат кон структурите на ваквите терористички организации, ќе 

направиме обид да извлечеме еден сублимат од достапни анализирани факти и 

преку нивно соодветно претставување би овозможиле да се анализираат кои 

групи на граѓани се најчестите учесници, се разбира од групата на странските 

борци кои се приклучуваат во овие формации. 

 

2.5 Статистички показатели за учесници во странски формации од 

Република Северна Македонија  и другите Балкански земји 

Бидејќи статистичките показатели се немилосрдни и многу е тешко истите 

да бидат променети без некоја соодветна анализа или докази а во однос на 

нашиот проблем треба да ја истакнеме апсолутната потешкотија за 

обезбедување на соодветни релевантни показатели. Токму заради тоа во нашето 

истражување ќе се обидеме да обезбедиме јавно презентирани и достапни 

статистички показатели а во делот на истражувачкиот процес за Република 

Северна Македонија ќе истражуваме официјални бројки со кои располагаат 

нашите државни институции (се разбира доколку ни дозволат да ги 

истражуваме и објавиме истите). 

 

 

 

                                                 
8 Закон за Агенција за разузнавање, Службен весник на Република Северна Македонија бр. 

21/2021 од 27.01.2021 година, чл.3 и чл.4 
9 Закон за Агенција за национална безбедност, Службен весник на Република Северна 

Македонија бр. 108 од 28.05.2019, чл.2 и чл.4 
10 Закон за внатрешни работи, неофицијален пречистен текст кој ги опфаќа броевите на 

Службен весник од бр. 42/2014 до бр. 110/2021, чл.2 
11 Закон за полиција, неофицијален пречистен текст кој ги опфаќа броевите на службен  весник 

од бр. 114/06 до бр. 64/2018, чл. 5 
12 Закон за јавно обвинителство, Службен весник на Република Северна Македонија бр. 42/2020, 

чл. 2 
13 Одлука на Влада за формирање на Национален комитет за спречување на насилен 

екстремизам, Службен весник на Република Македонија бр. 98 од 01.08.2017, чл.2 
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3. ПРЕДМЕТ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

Во вториот дел е опфатен предметот14 на истражувањето со сите негови 

аспекти: теоретското определување на предметот, појмовно категоријалниот 

апарат, операционалното определување, дисциплинарното определување и на 

крајот временската и просторната рамка за спроведување на истражувањето. 

 

3.1 Теоретско определување на предметот на истражувањето 

Бидејќи феноменот на појавата на заминување на наши граѓани на 

боиштата во странство е од понов датум односно во последниве десетина 

години и нашето истражување ќе биде поврзано и насочено на два аспекти на 

појавата и тоа: Прво, утврдување на појавата во нејзиниот обем и одговорот на 

државата на овој релативно нов безбедносен феномен. Вториот аспект би го 

опфатил проблемот или безбедносните ризици кои се појавуваат со враќањето 

на нашите граѓани кои учествувале во борбените активности во странските 

воени, паравоени, полициски или параполициски формации, нивната 

радикализација и при враќањето обратниот процес на дерадикализација, 

ресоцијализација и вклучување во нормалните општествени услови на живеење. 

Ако ова се двата дела на безбедносната појава кои се во доменот на 

правото односно кривичното право или нивната предвиденост со законски 

пропис и казнивоста за истото однесување, тогаш овој дел ќе ги опфати 

кривично правните аспекти на појавата кај нас, во соседството и пошироко. 

Овој аспект ги дава одговорите на прашањето како државата и другите држави 

се справуваат со овој релативно нов безбедносен феномен или појава и како го 

решаваат проблемот преку кои мерки и активности. Другата страна на 

проблемот е од аспект на криминалистиката, односно како оваа криминална 

активност влијае врз институциите кои се задолжени за безбедноста на 

државата и кои мерки и активности тие ги користат за да дојдат до релевантни 

показатели за овие несекојдневни активности, за да можат успешно да се 

справат со појавата. Во овој дел ќе бидат опфатени активностите и мерките кои 

ги преземаат безбедносните структури на државата, нивната соработка со 

безбедносните структури на соседните држави и структурите на меѓународните 

                                                 
14 Цане Т. Мојаноски, Методологија на безбедносните науки-истражувачка постапка, книга 

втора, Факултет за безбедност – Скопје, Скопје, 2012, стр. 82 
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организации кои се занимаваат со борбата против организираниот криминал во 

Европа и пошироко.  

Сепак, мораме да укажеме дека за успешно справување со овој проблем од 

страна на државата, неопходен е уште поголем мултидисциплинарен пристап на 

проблемот кој би ги опфатил и: социолошките, економските, политичките, 

верските, социјалните, криминолошките, безбедносните и многу други аспекти 

за да има сеопфатност на проблемот и да може да се развие една сеопфатна 

стратегија за справување со овој безбедносен проблем кој би ги опфатил 

теоретските концепти на социологијата, криминологијата, безбедноста и 

психологијата и нивните аргументи за една вака комплексна безбедносна појава.  

Во трудот ќе биде добро обработена теоретската рамка на безбедноста при 

што ќе бидат опфатени и дел од поновите и позначајни трудови од областа на 

безбедносните науки а дел од нив се: Безбедносни системи (Прилог кон учењето 

за националните безбедносни ситеми)15, Вовед во безбедноста16, Безбедносни 

политики и концепти17, Безбедносни ризици и закани-третман, феноменологија 

и мапирање18, Критична инфраструктура-концепт и безбедносни предизвици19. 

Многу е позначајно дека една од главните потенцирани точки кои е 

особено важно да бидат утврдени е мотивацијата како фактор20 кој ги тера или 

бутка и факторите кои ги привлекуваат граѓаните кон нивна радикализација и 

екстремизам21, по што, преку осознавање на истата ќе бидат изготвени 

соодветни предлог мерки и активности за превенирање на појавата на 

радикализација а потоа и на појавата на екстремизам насочен кон тероризам. 

                                                 
15 Јордан Спасески, Марјан Николовски, Саше Герасимоски, Безбедносни системи (Прилог кон 

учењето за националните безбедносни ситеми), Факултет за безбедност- Скопје, 2010,  
16 Цане Т. Мојаноски, Марјан Ѓуровски, Гојко Павловиќ, Вовед во безбедноста, Фондација 

Конрад Аденауер – Скопје и Факултет за безбедност – Скопје, Скопје, 2018 
17 Марјан Ѓуровски, Безбедносни политики и концепти, Фондација Конрад Аденауер – Скопје и 

Факултет за безбедност – Скопје, Скопје, 2017  
18 Марјан Ѓуровски, Марјан Николовски, Саше Герасимоски, Безбедносни ризици и закани-

третман, феноменологија и мапирање, Фондација Конрад Аденауер – Скопје и Факултет за 

безбедност – Скопје, Скопје, 2020 
19 Марина Митревска, Тони Милески, Роберт Микац, Критична инфраструктура-концепт и 

безбедносни предизвици, Фондација Фридрих Еберт, Канцеларија – Скопје, Скопје, 2019 
20 Armin Kržalić, Nedžat Кorajlić, Aida Kržalić, Benjamin Plevijak, Imer Dulaš, Putnici u Siriji – 

Kriminološka i sigurnosna analiza s posebnim osvrtom na povratnike sa sirijskog ratišta, Fakultet za 

kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 2020, str. 51-77 
21 Елена Милекоска-Михаиловска, Состојбата со радикализацијата на младите во Северна 

Македонија, насилниот екстремизам и тероризам (основна студија), Проект: платформа за 

граѓанско образование на млади за борба против радикализација, Иницијатива за Европска 

перспектива, Центар за интеркултурен дијалог, НЕКСУС, Здружение за развој и активизам 

Аква, Проектот е финансира од ЕУ, март/април 2021 
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Заради полесно разбирање на мотивирачките фактори, ќе биде искористена и 

Националната стратегија на Република Македонија за спречување на насилен 

екстремизам (2018-2022).22 

Од друга страна ќе ги претставиме и мотивите и причините за патување во 

странски фронтови, односно мотивите за радикализација23, преземање на 

превентивни мерки и активности за елиминирање на можните извори на вакви 

мотиви кои подоцна ќе ги покажат ефектите.  

 

3.2 Појмовно категоријален апарат 

Во делот на појмовно категоријалниот апарат24 претставени се поими и 

термини кои се од значење за темата која ја обработуваме а определувањето на 

поимите е од аспект да се даде вистинското толкување на поимите кои се 

користени за да не се дојде до искривување на смислата на нивното користење. 

Во рамките на докторскиот труд ќе бидат опишани следниве поими кои се од 

битно значење за трудот: алатка за проценка на ризик, асфалиологија, 

безбедност, безбедносна состојба, врбување, дерадикализација, Ислам, калифат, 

контратероризам, координација, кривично дело, механизам за упатување, 

насилен екстремизам, поранешни насилни екстремисти или ,,поранешни 

припадници”, програми за превенција, програми за рехабилитација, проценка на 

ризик, радикализација, радикализација која води до насилен екстремизам, 

радикализација која води кон тероризам, регрутирање, сеопфатен пристап на 

целото општество, социјализација, странски терористички борци, тероризам, 

ќелија, упатени лица, фактор на ризик, џихад, хиџра и друго. 

 

3.3 Операционално определување на истражувањето  

Операционалното определување на истражувањето25 ќе биде насочено во 

двата основни аспекта кривично правниот и криминалистичкиот. На почетокот 

                                                 
22 Владата на Република Македонија - Национален комитет за спречување на насилен 

екстремизам и борба против теророризам, февруари 2018, Национална стратегија на Република 

Македонија за спречување на насилен екстремизам 
23 Armin Kržalić, Nedžat Кorajlić, Aida Kržalić, Benjamin Plevijak, Imer Dulaš, Putnici u Siriji – 

Kriminološka i sigurnosna analiza s posebnim osvrtom na povratnike sa sirijskog ratišta, Fakultet za 

kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Univerzitet u Sarajevu, 2020, str. 51-77 
24 Цане Т. Мојаноски, Методологија на безбедносните науки-истражувачка постапка, книга 

втора, Факултет за безбедност – Скопје, Скопје, 2012, стр. 101 
25 Цане Т. Мојаноски, Методологија на безбедносните науки-истражувачка постапка, книга 

втора, Факултет за безбедност – Скопје, Скопје, 2012, стр. 120 



 12 

за да можеме да планираме одредено истражување неопходно е да издвоиме 

некој општествен проблем кој што ќе биде истражуван. Во последниве десетина 

години еден од најголемите безбедносни проблеми покрај: недозволената 

трговија со дрога и оружје, организираниот криминал посебно место завзема 

експанзијата на терористички организации, нивните зголемени активности, 

новиот верски радикализам и екстремизам и загрозувањето на безбедноста на 

поголем број на граѓани низ целиот свет и секако како реакција на овие 

екстремистички активности и појавата на бегалската криза од Авганистан, Ирак, 

Сирија, Јемен и други земји. Никој не може да остане рамнодушен од ваквите 

активности каде и да живее во светот, токму заради тоа државите, преземаат 

прво, одредени правни мерки за заштита на своите граѓани а после тоа и други 

активности за заштита на својата безбедност, истовремено и заштита на 

колективната безбедност. Но, да одиме по ред, некои држави многу рано ја 

сватија опасноста и многу брзо реагираа прилагодувајќи го своето 

законодавство кон новонастанатите безбедносни состојби. Постојат и држави 

кои реагираа многу подоцна откако увидоа дека многу земји од соседството и 

оние со многу поразвиени системи веќе го предвидоа овој безбедносен феномен 

во казнена активност. Меѓу земјите кои подоцна се вклучија во овие активности 

на предвидување на оваа безбедносна закана е и Република Северна Македонија 

која во 2014 година ја предвиде како инкриминација. Казнивоста која се 

предвидува во кривичното дело ,,Учество во странски војска, полиција, 

паравоени или параполициски формации” во членот 322-а во нашето 

законодавство предвидува повеќе активности кои се казниви. За да може истото 

да биде разбрано малку подетално ќе го појасниме во самиот труд. 

Во однос на криминалистичките аспекти кои се однесуваат на истиот 

„член 322-а”, ќе бидат опфатени сите криминалистички методи кои ги користат 

безбедносните служби за да дојдат до неопходните информации и докази за 

стореното кривично дело. Во контекст на криминалистичките аспекти од 

особена важност е да бидат претставени: основните криминалистички начела26, 

                                                                                                                                            
 
26 Владо Водинелиќ, Криминалистика, петто изменето и проширено издание, Савремена 

Администрација, Београд, 1984, стр. 9-28, Методија Ангелески, Криминалистика (општа 

криминалистичка теорија), НИО Студентски збор – Скопје, 1993, стр. 177-196,  
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начините за дознавање за постоење на кривични дела27, методите кои ги 

користат разузнавачките и контраразузнавачките служби28 и секако од понов 

датум од 2010 година и користењето на Посебните истражни мерки29. За оваа 

намена ќе бидат спроведени интервјуа30 со раководители на одредени оддели 

кои ја работат оваа област од професионален аспект во државни институции. На 

крајот добиените резултати ќе бидат презентирани во збирен извештај за 

комплетната безбедносна појава.  

 

3.4 Дисциплинарно определување на предметот на истражувањето 

Според насловот на проектната задача: Кривично правни и 

криминалистички аспекти на кривичното дело: Учество во странска војска, 

полиција, паравоени или параполициски формации (член 322-а), можеме да 

забележиме дека нашето дисциплинарно определевивање на предметот на 

истражувањето ќе биде мултидисциплинарно и ќе ги опфати: кривичното 

право преку кривичноправната наука и втората дисциплина е 

криминалистиката со нејзините подгрупи: криминалистичка тактика, 

криминалистичка техника и криминалистичка методика.  

Во однос на кривичното право ќе биде направена компарација преку 

историско-компаративниот метод31 со законодавствата на соседството кои ја 

делат истата судбина во делот на оваа безбедносна појава. Историската 

димензија во однос на компаративниот метод ја користиме заради 

                                                 
27 Владо Водинелиќ, Криминалистика, петто изменето и проширено издание, Савремена 

Администрација, Београд, 1984, стр. 55-62, Методија Ангелески, Криминалистика (општа 

криминалистичка теорија), НИО Студентски збор – Скопје, 1993, стр. 197-220 
28 Томе Батковски, Разузнавачка и безбедносно-контраразузнавачка тактика (тактика на работа 

на разузнавачката служба и службата за безбедност и контраразузнавање), Јофи скен, Скопје, 

2008, Методија Дојчиновски, Фердинанд Оџаков, Разузнавачки операции и асиметрички закани, 

Соларис принт Скопје, 2010, Митко Котовчевски, Менаџирање на терористички закани, 

Филозофски факултет Скопје, Скопје, 2011, Марина Малиш Саздовска, Прирачник за 

разузнавачки циклус, График Мак Принт, Скопје, 2005, Гоце Џуклески, Прирачник за 

соработничка мрежа, График Мак Принт, Скопје, 2005,  
29 Предвиден во Законот за кривична постапка, Службен весник на Република Македонија 

бр.150/2010, чл.252 – 271, повеќе може да се види кај Марина Малиш Саздовска, Марјан 

Николовски, Криминалистичка тактика – 2, Факултет за безбедност – Скопје, 2018, стр.77, како 

и кај: Гордан Калајџиев, Гордана Лажетиќ, Лидија Неделковска, Маја Денковска, Мери 

Тромбева, Тодор Витларов, Павлина Јанкуловска, Дељо Кадиев, Коментар на законот за 

кривична постапка, ОБСЕ,Скопје, 2018, стр. 568 
30 Цане Т. Мојаноски, Методологија на безбедносните науки-основи- книга прва, Факултет за 

безбедност – Скопје, Скопје, 2012, стр. 416, Цане Т. Мојаноски, Методологија на безбедносните 

науки-истражувачка постапка, книга втора, Факултет за безбедност – Скопје, Скопје, 372 
31 Цане Т. Мојаноски, Методологија на безбедносните науки-основи- книга прва, Факултет за 

безбедност – Скопје, Скопје, 2012, стр.344 
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разграничување на почетоците на безбедносната појава кај нас и пошироко а во 

вториот дел, реакцијата на државите на озаконувањето на ова кривично дело 

преку неговото пропишување во кривичните закони и определување на 

соодветна казнена одредба. 

Додека за претставување на димензиите на појавата кај нас ќе го 

искористиме статистичкиот метод32 преку кој ќе бидат на прегледен начин 

презентирани сите статистички показатели кои ја изразуваат појавата. Додека во 

однос на криминалистиката ќе искористиме неколку методи: Метод на анализа 

на содржина на документи (content analѕsis)33 преку кој ќе спроведеме 

аналитички постапки на одредени официјални документи на државните 

институции и граѓанските организации и метод на студија на случај (case 

study)34 каде ќе биде опфатена акцијата ,,Ќелија 1”и ,,Ќелија 2” бидејќи 

истата е завршена со правосилни пресуди како би можеле да ги опфатиме 

поголемиот број безбедносни аспекти на појавата кои се појавени при 

инкриминацијата на ова кривично дело, додека пак каузалниот и 

дескриптивниот метод35 ќе ги искористиме за да ги пронајдеме и претставиме 

причинско последичните односи на појавата и преку дескриптивниот метод 

истите соодветно да бидат претставени. 

 

3.5 Временско и просторно определување на истражувањето 

Временската рамка на нашето истражување би била позиционирана во 

периодот помеѓу 2014 и 2020 година. Основната причина за определување на 

оваа временска рамка е меѓународната појава на радикалниот екстремизам, 

појавата на особено активните терористички организации кои од: Авганистан, 

Ирак, Сирија и други земји спроведуваа радикален екстремизам кој е насочен 

кон сите оние кои не го почитуваа нивното толкување на исламот, не беа 

припадници на нивните организации и ги сметаа за нивни противници.  

 

 

 

 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

                                                 
32 Исто, стр. 349 
33 Исто, стр.397 
34 Исто, стр. 393 
35 Исто, стр, 387-388 
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Од причина што досега во Република Северна Македонија и нема 

публикувано некои значајни научни трудови на оваа тема, преку нејзиното 

истражување ќе се обидеме колку тоа е можно да ја пополниме оваа научна 

празнина од неколку аспекти. Првата цел би била, соодветно разјаснување на 

оваа безбедносна појава од правен и кривично правен аспект, во однос на 

пропишаноста и предвиденоста во законската регулатива. Втората цел е 

расветлување на целокупниот обем на безбедносната појава на појавување на 

странски борци кои потекнуваат од Македонија. Третата цел е утврдување на 

соодветноста на одговорот на државата со казнениот механизам, мерките за 

дерадикализација и ресоцијализација на повратниците странски борци. Четврта 

цел е утврдување на ефектите од спроведените казни на кои се осудени овие 

лица и особено на ефектите од спроведените активности на полето на 

дерадикализација и ресоцијализација на повратниците странски борци. Петта 

цел е утврдување на најдобрите безбедносни тактики и методи за превенирање 

на појавата на странски борци. Шеста цел би било утврдување кои се 

институции би можеле да бидат вклучени во процесот на превенцијата. Седма 

цел би била утврдување кои се институции би можеле да бидат вклучени во 

процесот на дерадикализација и ресоцијализацила. 

 

4.1 Практична цел 

Во однос на практичната цел преку активностите во истражувачкиот 

процес ќе обезбедиме релевантни показатели кои ќе го олеснат работењето на 

безбедносните, истражните и судските органи, бидејќи ќе обезбедат олеснување 

на оние елементи кои досега не биле познати, разјаснети или истите недоволно 

биле осознаени. Преку практичната цел ќе овозможиме на припадниците на 

полицијата од најниско до највисоко ниво да ги осознаат: методите на 

работењето на лицата кои се вклучени во вакви недозволени криминални 

активности и на тој начин преку основниот полициски кадар кој е најистурен на 

теренот би отпочнал процесот на собирање почетни сознанија (индиции) кои 

многу лесно може да се проверат и доколку навистина укажуваат на одредени 

сознанија подоцна да се претворат во конкретни сознанија. Од друга страна, 

практичната примена во делот на безбедносните служби ќе им овозможи многу 

брзо да може да одлучат кои средства и методи ќе ги користат за расветлување 
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на активностите според претходно користените и добиените ефекти од нив 

според системот на (аналогија). Практичната цел може да се прошири и да 

помогне на кадрите кои работат во образовните институции како од средното 

така и од високото образование. Средното образование е опфатено бидејќи еден 

дел од лицата кои се врбуваат за странски борци оди токму преку овој 

образовен систем а високото образование особено е интересно, она високо 

образование во кое се образуваат идни припадници на безбедносните структури, 

како би можеле навремено да ги изучат методите и средствата со кои се 

користат екстремните структури во целиот процес на ниното дејствување. 

 

4.2 Задачи на истражувањето 

Во однос на задачите на истражувањето основно е обезбедување 

соодветни дескриптивни документи, преку кои се разобличува појавата, 

методите, средствата и се друго што е поврзано со нејзе, односно до сознанијата 

до кои е дојдено во процесот на истражувањето. Во однос на дескрипцијата ќе 

биде опфатен целокупниот процес од лицата кои се занимаваат со вакви 

активности а особено со: изборот на локациите каде тоа го прават, изборот и 

селекцијата на можни поддржувачи а потоа учесници во странски војски, 

изборот на соработниците кои ќе помагаат во процесот на организацијата и 

транспортот на лицата до боиштата или на одредена руда (дел од патот), 

изборот на средствата за превоз, изборот на начините за транспорт, 

обезбедување на важечки или лажни документи, спроведување на процесот на 

радикализација и др. Преку процесот на дескрипцијата ќе биде објаснето 

влијанието на одредени фактори: предавањата кои се организираат во верски 

установи, предавања во училишта, изјави на лица кои имаат свои блиски на 

боиштата, величањето на борбата врз донесувањето на одлука на поединците да 

се приклучат на овие формации. Од друга страна, детално ќе бидат објаснети и 

екстерните фактори кои индирекно влијаат за потпомагање во донесување на 

одлука за приклучување кон странските војски: социјалните фактори, 

средината каде се живее, невработеноста, семејството, имотната 

состојба, чувството на игнорирање и чувството на маргинализирање како 

граѓани од втор ред, влијанието на верската припадност и др. На крајот ќе 

бидат извлечени соодветни заклучоци за институционално влијание врз 



 17 

намалувањето на влијанието на овие фактори и елиминирање на можностите за 

радикализација. 

 

5. ХИПОТЕТИЧКА РАМКА 

Бидејќи хипотетската рамка е рамката во која се дефинира истражувањето 

и преку нејзе се заокружува предметот, целите и задачите и секако 

операционализацијата на истражувачкиот процес, неопходно е поставување на 

соодветни хипотези за комплетно расветлување на процесите во 

истражувањето.  

 

5.1 Главна хипотеза 

Предвидените казнени одредби, искористените методи од безбедносните 

структури и процесите на дерадикализација и ресоцијализација се недоволни и 

бараат вклучување и на други фактори за успех на процесот за вклучување на 

странските борци во системот на вредности на државата. 

За дообјаснување на главната хипотеза особено е значајно да се формираат 

доволен број на конкретни посебни хипотези. 

 

5.2 Посебни хипотези 

- Предвидените казнени одредби се недоволни за соодветно вклучување на 

странските борци во системот на државата после нивното отслужување на 

казната, доколку во тој процес не дојде до нивно менување на идеите, 

размислувањата и ставовите за системот на вредностите; 

- За успешен процес на дерадикализација на странските борци потребно е 

вклучување на обучени стручни лица во Казнено поправните институции и 

следење на процесите на дерадикализација во другите земји од светот каде што 

постојат вакви програми; 

- Процесот на дерадикализација неопходно е да биде спроведен тимски со 

вклучување на: психолози, психијатри, социолози, верски лица и лица од 

образованието; 

- Лицата кои се вклучени во процесите на откривањето на организираниот 

криминал а се вклучени во откривањето на сите учесници опфатени во 

кривичното дело ,,Учество во странска војска, полиција, паравоени или 
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параполициски формации”, неопходно е да бидат специјално обучени околу 

препознавање на сите клучни елементи и фактори кои се специфични за ова 

кривично дело; 

- Припадниците на полицијата неопходно е да бидат соодветно обучени како би 

можеле да ги препознаат видливите елементи на луѓето кај кои е отпочнат 

процесот на радикализација; 

- За соодветно разјаснување и документирање на одредено кривично дело и 

активностите на конкретно лице во него, неопходна е соработка со соседните 

држави и со меѓународни организации на полето на безбедноста, бидејќи 

процесите се одвиваат на териториите од повеќе држави; 

- Во однос на користењето на соодветните криминалистички методи неопходно 

е нивно спојување со методите и техниките кои ги користат разузнавачките и 

контраразузнавачките служби за постигнување поголема ефикасност; 

- Заради ефикасно спротивставување на овој релативно нов безбедносен 

проблем, неопходно е вклучување на безбедносните, образовните, верските, 

социјалните, невладините и други стрктури во превенцијата но и 

ресоцијализацијата на лицата кои се вклучени во тој процес на 

дерадикализација. 

 

6. ДИЗАЈН НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

 

6.1 Примерок 

Во однос на примерокот за спроведување на структурираното интервју , ќе 

бидат опфатени раководни лица од веќе споменатите државни институции кои 

работат на оваа проблематика каде ќе биде користена подготвена „Основа за 

водење разговор“.  

Во однос на обезбедувањето на релевантни показатели, до Кривичниот суд 

Скопје, ќе биде упатено „Барање за пристап до информации од јавен карактер“36 

според Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, со цел 

увид во кривичните пријави за предметот „Ќелија 1 и 2“. 

 

 

 

                                                 
36 Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер, Службен весник на Република 

Северна Македонија бр. 101/2019 
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6.2 Инструментариум 

Во однос на инструментариумот покрај погоре претставените: Основа за 

водење разговор, Барање за пристап до информации од јавен карактер доставено 

до Кривичниот суд Скопје, ќе бидат средени, анализирани и соодветно 

претставени добиените резултати од претходно спроведените и публикувани 

истражувања кои ќе бидат обезбедени а се од понов датум. 

 

7. НАУЧНА И ОПШТЕСТВЕНА ОПРАВДАНОСТ НА 

ИСТРАЖУВАЊЕТО 

Според определбите при изработката на овој проект секако постојат и 

одредени очекувања кои овдека може да бидат од два аспекта на оправданост: 

1.научна, 2.општествена оправданост. 

Во делот на научната оправданост постојат можности за потврдување или 

верифицирање на утврдените истражувачки резултати кои до сега се 

публикувани но истовремено и доаѓање до нови сознанија за појавата. Во секој 

случај и во првиот и во вториот случај сите добиени резултати од аспект на 

научната оправданост ќе бидат соодветно дескриптивно објаснети и 

забележани. Значењето на дескрипцијата е многу големо од аспект на 

објаснување и пренесување на стекнатите научни сознанија кои се 

документирани а со тоа, се овозможува нивно понатамошно користење, 

проучување, споредување и друго.  

Општествената оправданост има повеќе аспекти кои се значајни за: 

граѓаните, професионалните безбедносни структури и други целни групи кои се 

занимаваат со превенирањето и репресивните активности во минимизирање на 

појавата на овој безбедносен проблем. На почетокот, за граѓаните е многу 

значајно пред се околу нивно препознавање на надворешните фактори кај лица 

кај кои е започната радикализација и информирање на професионалните служби 

за давање соодветна превентивна помош на тие лица. Второ, е зголемување на 

чувството за безбедност во домот, средината каде се движат, живеат и работат а 

особено за безбедноста на нивните деца и внуци. Трето, е чувството на 

зголемена сигурност и безбедност кога секојдневно покрај себе го гледаат, 

следат и чувствуваат професионалното работење на безбедносните служби и 

грижата за граѓанската безбедност. Четврто, овој модел на чувство на 
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безбедност, сигурност и комуникација со полициските структури на терен ги 

мотивира граѓаните на пружање на секојдневна помош на полициските 

структури во елиминирање на оваа безбедносна закана. 

Во однос на влијанието и општествената оправданост на резултатите од 

истражувањето за професионалните безбедносни структури би започнале со 

најниското ниво и би оделе до највисокото ниво: униформираните полициски 

структури, криминалистичката полиција и припадниците на Агенцијата за 

разузнавање и Агенцијата за национална безбедност и припадниците на 

Националниот комитет за спротивставување  на насилниот екстремизам и 

радикализација кој води кон тероризам и Националниот координатор и неговите 

заменици за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризмот. 

За сите овие структури а особено за основните полициски структури особено е 

значајно да ја сватат сериозноста на безбедносната закана но и значењето на 

нивното успешно работење на терен околу препознавање на надворешните 

фактори кај лица кај кои е започната радикализација, нивно идентификување, 

навремено изготвување соодветни законски определени поднесоци (оперативни 

информации, службени белешки), навремено информирање на структурите кои 

според линискиот принцип на работење се задолжени за: (собирање, 

систематизирање, анализирање и подготвување на соодветни извештаи), на 

безбедносните структури од повисоко ниво. На овој начин, кога основниот 

полициски кадар ќе свати дека во основа тој лично како претставник на 

државните структури има и право и обврска да се грижи за безбедноста на сите 

граѓани но истовремено и за личната безбедност бидејќи тој како припадник на 

безбедносните структури на државата бил бил нивна прва цел, ќе биде 

мотивиран за успешно работење. Многу е значајно дека првите индиции или 

основи за сомневање за приклучување на некое лице во процесот на 

радикализација го забележуваат и самите граѓани а не професионалните 

структури и токму затоа потребни се дополнителни специјализирани обуки на 

овој кадар околу пренесување на новите сознанија и нивно насочување на што и 

како да го насочат нивното внимани бидејќи на терен тие се најбројни. Обуката-

образованието или стекнувањето на нови знаења е особено важно за оние лица 

кои се студенти на високообразовните институции на полето на безбедноста. 

Стекнување на нови сознанија  или новостекнати сознанија кои е неопходно да 

се вклучат во високообразовните програми или дополнително да бидат 
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спроведени како актуелни предавања од раководителите на државните 

безбедносни институции или од претставници на меѓународни безбедносни 

организации, се со цел стекнување на нови сознанија за овој безбедносен 

проблем. 

На овој начин преку нашето истражување, ние лично и самите би 

помогнале барем малку во зголемувањето на безбедноста на сите граѓани 

поддеднакво. 

 

8. АНАЛИЗА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ 

Собраните податоци соодветно ќе бидат: логички и технички средени, 

класифицирани според нивните обележја, обработени и искажани во вид на 

стандарди, групни искази, серии, табели и графикони, кои потоа соодветно ќе 

бидат анализирани. Според соодветните аналитички постапки на крајот 

добиените резултати соодветно ќе бидат претставени во збирниот извештај и со 

користењето на дескриптивниот и компаративниот метод ќе бидат соодветно 

објаснети и ќе биде претставена причинско последичната врска помеѓу 

одредени податоци, односи и слично. 

 

9. ЗАКЛУЧНО СОГЛЕДУВАЊЕ 

Заклучните согледувања ќе бидат извлечени на крајот а ќе бидат изготвени 

според претходното нивно анализирање и компарирање на вредностите со 

претходно поставените хипотези со цел утврдување на фактите кои одат во 

прилог на хипотезите или ги негираат истите. Особено е важно да се спроведат 

реални стандардни операции за утврдување на реалните состојби од причина 

што според ова би се одредиле и идните мерки и активности за што полесно 

стравување со оваа безбедносна појава и дополнување на веќе постојните 

превентивни и репресивни постапки. 
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