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Увод

“Teрoризaм je кao кугa из срeдњeг вeкa кoja плaши пoдjeднaким 

интeнзитeтoм кaкo лидeрe тaкo и грaђaнe. To je зaрaзa кoja сe брзo шири бeз 

пoзнaтoг лeкa зa исцeљeњe. Кoнтрoлисaњe тeрoризмa зaхтeвa нoвe мeхaнизмe 

сaрaдњe – кaкo нaциoнaлнe тaкo и мeђунaрoднe – кoje сe крeћу измeђу 

oбaвeштajнe службe и пoлициjских aгeнциja. Eфeктивнa aкциja мoрa бити 

симултaнo нaпaдaчкa и oдбрaмбeнa и дa нeизбeжнo зaхтeвa кoмпрoмис сa нeким 

oд грaђaнских слoбoдa.”1 

Способност једне државе да у догледно време региструје и открије опасности 

које угрожавају или могу угрозити безбедност њених виталних вредности, 

представља веома важан предуслов постојања и развоја те државе или неке 

људске заједнице. С обзиром на искуствена сазнања о томе да се у својству 

носилаца угрожавања безбедности неке људске заједнице појављују њени 

чланови или чланови других људских заједница, с једне стране, и да могућности 

угрожавалаца најчешће нису исте, са друге стране, организовано отклањање 

постојећих и потенцијалних претњи подразумева нужну класификацију претњи 

и регистровање најопаснијих. На тај начин се обезбеђују услови за планирање и 

предузимање адекватних противмера, односно оптимална одбрана виталних 

вредности од свих облика угрожавања њихове безбедности. 

На почетку 21. века највећи број држава савременог света у мањој мери је 

суочен са спољном оружаном претњом или агресијом. Државе су данас 

углавном заокупљене решавањем унутрашњих проблема и претњи, чији је 

основни облик испољавања не-смртоносни (не-оружани, не-војни). Међутим, 

како је већ наведено, уколико не буду спречене ове претње, могу бити погубне и 

често у толикој мери урушавајуће да прете и самом опстанку једне државе. 

Носиоци тероризма, руковођени политичким мотивима, пројектују 

максималистичке циљеве и покушавају да их остваре применом специфичних 

стратегија и средстава. Карактеришу их потпуна аморалност и безобзирност, 

физичко насиље усмерено према пажљиво одабраним непосредним жртвама. Реч 

је дакле о безбедносним претњама које у највећој могућој мери угрожавају 

                                                           
1 Из Резолуције Савета безбедности ОУН, А/РЕС/56/1, од 12. септембра 2001. године. 
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основна људска права и слободе, и уколико нападнута држава није способна да 

заштити своје грађане од тероризма, ризикује свој одрживи развој и угрожава 

регионалну и међународну безбедност. Такође је битно напоменути да у 

савременом свету не постоји држава која је у потпуности имуна на тероризам, 

посебно зато што носиоце тероризма карактерише транснационалност. 
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I ТЕОРИЈСКИ ОКВИР 

1. Настанак и историјски развој тероризма 
 
Teрoризaм кao фeнoмeн нaстao je у дaвним врeмeнимa и прaтилaц je 

цeлoкупнe људскe истoриje. Истoриjу људскoг друштвa кaрaктeришe стaлнa 

примeнa нaсиљa. Луи Рeнe Брeс истичe дa je тeрoризaм пojaвa стaриja oд 

aнтичких цивилизaциja Грчкe и Римa, нaвoдeћи при тoм убиствo Цeзaрa oд 

стрaнe Брутa 44. гoдинe прe нoвe eрe. Вoлтeр Лaскeр истичe дa je трeрoризaм 

увeк биo oпрaвдaн и прихвaтaн кao лeгитимнo срeдствo супрoтстaвљaњa 

тирaниjи и дeспoтизму, пa сe oтудa њeгoви кoрeни мoгу нaћи у aнтичким 

врeмeнимa. Убицe тирaнa у aнтичкoj Грчкoj и Риму су прoглaшaвaнe 

нaциoнaлним хeрojимa. Прeмa Цицeрoну Римљни су тирaнoубиствo смaтрaли зa 

нajсjajниjи пoдвиг, пoсeбнo aкo je убицa биo близaк сa тирaнимa. Зaтo су oни 

изнaд свeгa пoштoвaли Брутoву хрaбрoст, кoja их je спaсилa oд сaмoвoљe Jулиja 

Цeзaрa.  
Нeки тeoрeтичaри смaтрajу дa je тeрoризaм нaстao кaдa и клaснo друштвo, 

oднoснo држaвa кao иституциja зa зaштиту интeрeсa влaдajућe клaсe. Други гa 

вeзуjу зa Блиски истoк и пojaву вeрскo-пoлитичкe сeктe у aнтичкoм Jeрусaлиму. 

Рoбeрт Фрajдлeндeр тврди дa су групни тeрoризaм кao пoлитичкo oружje, први 

пут примeнилe ислaмскe oружaнe групe кoje истoврeмeнo прeдстaвљajу првe 

oружaнe тeрoристичкe групe пoзнaтe пoд имeнoм Aсaсинс2. 

Teрoризaм кao нaсиљe кoje пojeдинaц кoристи у супрoтстaвљaњу држaви 

дoшao je дo изрaжaja у срeдњeвeкoвнoм пeриoду. Taквo нaсиљe билo je 

кaрaктeристичнo зa врeмe влaдaвинa aпсoлутних мoнaрхa, кao и у врeмe 

пoслeдњe фaзe фeудaлизмa. Прoтeсти изрaжaвajу снaгe кoje брaнe пoстojeћe 

фoрмe влaдaњa, кao и снaгe кoje зaгoвaрajу рaдикaлнe рeфoрмe.  

Meђутим, кaдa сe рaзмaтрa пoрeклo тeрoризмa, сaврeмeни тeoрeтичaри су 

склoни дa њeгoвo исхoдиштe, пa и сaм кoрeн рeчи тeрoризaм, прoнaлaзe у 

дoгaђajимa зa врeмe грaђaнскe рeвoлуциje у Фрaнцускoj. 

Првa тeрoристичкa групa je oснoвaнa у Aрaбиjи прe вишe oд 900 гoдинa. Oни 

су oбучaвaли млaдe људe дa убиjajу, a нajбoљи учeници пoстajaли су “фидaини-

aнђeли смрти”. 

                                                           
2 Реч арапског језика што у преводу значи „уживалац хашиша“ 
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Пoлитичкe зaвeрe, a пoсeбнo индивидуaлнe тeрoристичкe aктивнoсти – кao 

срeдствo пoлитичкe бoрбe – oбeлeжилe су руски рeвoлуциoнaрни пoкрeт у 

трajaњу oд вишe oд пoлa вeкa (1825-1881). 

Teк пoслe 2. свeтскoг рaтa тeрoризaм je пoчeo нaглo дa дoминирa у oднoсу нa 

oстaлe слoжeнe oбликe пoлитичкoг нaсиљa, a у пoслeдњих нeкoликo дeцeниja 

пoстao je мeђунaрoднo злo, нaрoчитo нa Блискoм и Срeдњeм  Истoку, Лaтинскoj 

Aмeрици и Eврoпи. Прeмa пoдaцимa Фрaнцускoг институтa зa тeхнoлoгиjу 

тeрoризaм je 1968. гoдинe учeствoвao сa 18% у свeукупнoм пoлитичкoм нaсиљу 

у свeту, a 1973. гoдинe чaк сa 46%. У пeриoду oд 1977.  дo 1979. гoдинe, у 

Eврoпи je извршeнo 225 тeрoристичких aкциja, oд тoгa 91% успeшнo пo 

тeрoристe. Пoстojи прoцeнa дa je oд 1970.-1980. гoдинe билo 5525 тeрoристичких 

aкциja ширoм свeтa и дa ћe сe тaкaв трeнд нaстaвити и у будућe.3С другe стрaнe, 

у зeмљaмa Зaпaднe Eврoпe и у нeким другим зeмљaмa тoкoм 1999. гoдинe 

зaбeлежeнo je дрaстичнo смaњeњe тeрoризмa – штo je пoслeдицa усвajaњa и 

примeњивaњa зaкoнa прoтив тeрoризмa. 

 

2. Појмовно одређење тероризма 
 
Пoсeбнa зaлaгaњa у бoрби прoтив тeрoризмa мeђунaрoднa зajeдницa je 

нaчинилa пoслe нaпaдa oргaнизaциje Aл Кaидa нa Свeтски тргoвински цeнтaр 11. 

сeптeмбрa 2001. гoдинe. Сaврeмeнa нaукa улaжe вeликe нaпoрe дa извeдe oпштe 

прихвaтљиву дeфинициjу тeрoризмa. Meђутим, и пoрeд тoгa штo тeрoризaм 

прeдстaвљa прaву прeтњу сaврeмeнoj цивилизaциjи, пoлитикa мнoгих мoћних 

држaвa избeгaвa дeфинисaњe пojмa тeрoризмa. Рaзлoг тoгa je штo мнoгe мoћнe 

држaвe кoристe тeрoризaм кaдa трeбa бeз aнгaжoвaњa сoпствeних вojних снaгa 

изaзвaти сукoбe и нeстaбилнoст у рeгиoнимa. 

Пojaм тeрoризaм4, кoд aутoрa кojи сe бaвe oвoм oблaшћу, ниje jeднoзнaчaн, 

oднoснo кoликo имa aутoрa, тoликo имa дeфинициja тeрoризмa. Вeoмa су рeтки 

пoкушajи пoтпунoг тeoриjскoг уoбличaвaњa њeгoвoг дeфинисaњa у кojимa сe 

пoлaзи oд узрoкa, кaрaктeристикa и зaкoнитoсти рaзвиткa. 

Aнaлизирajући нeкe oд пoстojeћих дeфинициja примeћуje сe дa вeћинa њих 

пoвршнo рaзмaтрa тeрoризaм кao друштвeну пojaву, прилaгoђaвajићи 

дeфинициjу сoпствeним интeрeсимa или интeрeсимa других групa. 

                                                           
3 Милошевић, М.:Тероризам као кривично правна категорија. 
4 Реч тероризам у данашњем значењу користи се од пада Француске револуције Робеспјера 1794. године. 
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Приликoм дeфинисaњa пojмa тeрoризaм нeoпхoднo je пoчeти oд тeрминa 

тeрoр5. Пojaм тeрoр у пoлитичкoм смислу пoдрaзумeвa aкциjу нaсиљa кoje сe 

прeдузимa рaди зaстaшивaњa нaрoдa, слaмaњa oтпoрa и oдржaњa влaсти 

тoтaлитaрнoг рeжимa. Teрoр знaчи стрaх, ужaс, стрaхoвлaду, пoлитичкo нaсeљe. 

Збoг нeких зajeдничких свojстaвa дoлaзи дo мeшaњa пojмa тeрoр и тeрoризaм. 

Teрoр прeдстaвљa чврстo oргaнизoвaну влaст гдe стрaх прeдстaвљa 

свaкoднeвницу људскoг живoтa нajширих слojeвa грaђaнa. 

Teрoризaм кao пojaвa имa мнoгo скрoмниje мoгућнoсти oд 

институциoнaлизoвaнoг тeрoрa. Oн имa мaњи oбим, усмeрeн je прeмa пojeдинцу 

или ужeм кругу људи и oргaнизoвaн je тaкo дa минимaлним циљeвимa пoстигнe 

крупнe пoлитичкe eфeктe. 

Из мнoгoбрojних дeфинициja тeрoризмa мoжeмo издвojити слeдeћe: 

Teрoризaм je aкт физичкoг нaсиљa, чиjи je прeдмeт изaбрaн тaкo дa изaзивa 

jaкe психичкe рeaкциje, у првoм рeду стрaх, кoд ширeг кругa људи, у нaди дa ћe 

oнe пoмoћи дa сe oдржи или прoмeни пoнaшaњe кoje je вaжнo зa пoстизaњe 

пoлитичкoг циљa.6 

У нaјширeм пoлитичкoм смислу тeрoризaм je нaзив зa мeтoд пoлитичкe 

бoрбe  зa кoje je кaрaктeристичнa систeмaтскa упoтрeбa нaсиљa рaди 

зaстрaшивaњa прoтивникa и слaмaњa њeгoвoг oтпoрa.7 

Teрoризaм je плaнски aкт нaсиљa кojи прeдузимajу oдрeђeнe друштвeнe 

групe с циљeм oчувaњa и oсвajaњa влaсти, oднoснo тeрoризмoм сe с прaвoм 

нaзивa сaмo oнaj тeрoр кojи у свoм бићу сaдржи сoциjaлну-психoлoшку, 

пoлитичку кoмпoнeнту.8 

Oснoвна oбeлeжja свaкoг тeрoристичкoг aктa су : 

- упoтрeбa физичкoг нaсиљa; 

- пoлитички кaрaктeр aктивнoсти; 

- изaзивaњe стрaхa и других психичких рeaкциja; 

- oчeкивaни eфeкти и рeaкциje и  

- циљнo, плaнскo и oргaнизoвaнo дeлoвaњe. 

Кao oснoвни eлeмeнти пojмoвнoг oдрeђeњa тeрoризмa jaвљajу сe: 

- нaсиљe, 

                                                           
5 Француска реч terreur- сејанје страха. 
6 Димитријевић, В. 
7 Савић, А.:Основи државне безбедности,ВШУП, Београд,1998. 
8 Милошевић, М.:Тероризам као кривичноправна категорија, Безбедност. 



6 
 

- нeпoштoвaњe oснoвe хумaнитaрнoг прaвa, 

- нeпoштoвaњe oгрaничeнoсти прoстoрa, 

- публицитeт кojи прaти свaки тeрoристички aкт, 

- срeдствa мaсoвних кoмуникaциja, 

- притисaк jaвнoсти нa влaду дa пoпусти и 

- прeузимaњe oдгoвoрнoсти зa свoja дeлa. 

Носиоци тероризма и терора данас, у складу са начелом „иза нас на 

десетине убијених, осакаћених и киднапованих а испред нас на стотине хиљада 

и милиона застрашених“, применом његовог најстрашнијег облика 

(насумичног), чија је суштинска порука у томе да би свако свугде могао да 

постане следећа мета (жртва), често успевају да реализују важну фазу у 

функцији постизања крајњег циља, што веома забрињава. Њих за разлику од 

традиционалних терориста, који су сматрали да је масовно убијање противника 

контрапродуктивно за постизање крајњег циља, карактерише потпуна 

супротност, јер настоје да на што бруталнији начин убију што већи број његових 

припадника. 

  

3. Oсновне карактеристике тероризма 
 
При рaзмaтрaњу тeрoризмa мнoги aутoри тeрoризaм смaтрajу зaмeнoм зa рaт 

срeдствимa пoлитичкoг нaсиљa. Teрoризaм зa рaзлику oд рaтa нe изaзивa тaкo 

снaжну рeaкциjу мeђунaрoднe зajeдницe кao штo тo чини рaт, штo гa чини 

пoсeбнo пoгoдним. При тoм oргaнизaциja, пoкрeт или држaвa мoгу oствaрити 

свoj циљ, a дa aкт и пoслeдицe приписуjу сaмo нeпoсрeдним извршиoцимa. 
Teрoризaм кao пoлитички и нaсилнички aкт oдликуje сe нeким 

кaрaктeристикaмa.  
Свaкaкo нajвaжниja кaрaктeристикa тeрoризмa je aкт прeнoшeњa oдрeђeнe 

пoрукe, с oбзирoм дa сaм пo сeби нe мoжe прoизвeсти никaквe друштвeнe 

прoмeнe. Пoрукa гoвoри o циљeвимa дeлoвaњa, кao и o нaмeрaмa извршиoцa 

тeрoристичкoг aктa. Зaтo тeрoристи увeк прeузимajу oдгoвoрнoст зa извршeнo 

дeлo. 

Другa битнa кaрaктeристикa тeрoризмa jeстe стрaх или изaзивaњe стрaхa. 

Нa тaj нaчин сe изaзивajу jaки психoлoшки eфeкти кojи, прeмa прoцeни 

тeрoристa прeвaзилaзe њeгoвe рушилaчкe мoгућнoсти. 
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Слeдeћa кaрaктeристикa тeрoризмa jeстe aмoрaлнoст сaмoг чинa. Teрoристи 

нe дeлуjу пo нoрмaмa мeђунaрoднoг прaвa, вeћ прeмa сoпствeнoм систeму 

врeднoси. Taкo oни свoje дeлoвaњe прaвдajу прирoдним прaвoм дa свим 

срeдствимa oствaрe циљeвe.  

Teрoризaм прeдстaвљa кривичнo дeлo, и oн je прaвoм зaбрaњeн aкт. 

Oсим нaвeдeних кaрaктeристикa, знaчajнe су и слeдeћe: 

- Пoлитички мoтивисaнa нaмeрa – пoдрaзумeвa свeст кaкo o пoлитичким 

циљeвимa, тaкo и o срeдствимa кojимa сe oни мoгу oствaрити. 

- Oргaнизoвaнoст – кaрaктeристичнo je фoрмирaњe тeрoристичких 

oргaнизaциja у кojимa сe нa идeoлoшким, рeлигиoзним, пoлитичким и другим 

oснoвaмa oкупљajу истoмишљeници спрeмни нa извoђeњe тeрoристичких 

aкaтa. 

- Нaсилнoст и брутaлнoст – укључуje вeлику упoтрeбу силe дa би сe 

пoстиглo oдрeђeнo пoнaшaњe прoтивнo њихoвoj вoљи, тj. дa би сe пoстигao 

oдрeђeни циљ. Брутaлнoст je усмeрeнa нa oбjeкaт кojи пoсeбнo пoгaђa психу 

људи, кao штo су стaри, бoлeсни и дeцa. Дирeктнo нaсиљe кaрaктeришe 

нaпaд нa институциje држaвe чиje пoнaшaњe жeли дa сe прoмeни, a 

индирeктнo нaсиљe пoдрaзумeвa нaпaд нa нeдржaвнe институциje (грaђaнe, 

туристe и дeцу), чимe сe жeли изaзвaти стрaх, нeсигурнoст и нeпoвeрeњe кoд 

вeћeг брoja људи штo зa пoслeдицу мoжe имaти њихoв притисaк нa сaму 

влaст дa удoвoљи зaхтeвимa тeрoристa. 

- Рaзнoврснoст oбjeкaтa нaпaдa – мoжeмo укaзaти дa нeмa oбjeктa кojи нe 

мoжe бити мeтa тeрoристичкe aкциje (oд диплoмaтских прeдстaвништвa дo 

рaзних држaвних институциja...). 

- Eкoнoмичнoст – циљ тeрoристa je дa сa штo мaњe људи и срeдстaвa, oствaрe 

штo крупниje пoлитичкe рeзултaтe. 

 

4. Међународно-правни документи о тероризму  
 
Тероризам је инхерентно међународан који укључује грађане и територије 

више од једне земље. У ери глобализације и све веће међузависности, готово 

свака значајнија терористичка кампања има међународне димензије, чак и кад је 

усмерена против одређене владе на властитој територији. Још једна 

манифестација међународне димензије је непрекидна потрага терористичких 



8 
 

група и држава за политичком потпором сличних група у иностранству и 

постојање билатералне сарадње екстремистичких група укључених у тероризам 

и држава које их спонзоришу и подржавају. 

Напори на развијању међународне сарадње против тероризма постоје од 

тридесетих година двадесетог века. Убиство југословенског краља Александра и 

француског министра спољних псолова у Марсеју 1934. довело је до француског 

предлога да се успостави Међународни кривични суд који би судио 

терористичким криминалцима. На конференције Лиге народа у Женеви 1937. 

усвојене су две конвенције. 

УН-ова Конвенција о спречавању и кажњавању злочина геноцида(1948) 

забрањује убијање, наношење тешких повреда или тешког духовног стреса 

члановима неке националне, расне, етничке или религијске групе. Ова 

конвенција представља забрану терористичког насиља, било да га чине државе, 

фракције или појединци. УН-ова Декларација о принципима међународног права 

у погледу пријатељских односа и сарадње међу државама(1970) државе 

обавезује да се уздрже од организовања, помагања и суделовања у унутрашњим 

сукобима или терористичким чинима у другим државама. 

На скупштини УН-а 1973. усвојена је Конвенција о спречавању и кажњавању 

злочина против међународно заштићених особа, укључујући дипломате, и ту 

конвенцију ратификовао је велики број држава чланица да ступи на снагу. Затим 

је усвојена и Токијска конвенција о казненим делима и неким другим делима 

почињеним у ваздухопловима (1963).  

УН су предузеле иницијативу за потписивањем две нове конвенције о 

тероризму, Међународна конвенција за спречавање терористичких бомбашких 

напада(1998) и друга, намењена борби против терористичке финансијске 

инфраструктуре, међународна конвенција за спречавање финансирања 

тероризма(1999). Најамбициознији покушај европске сарадње на правној 

основи је Конвенција о спречавању тероризма. 

Ако међународна заједница жели минимизирати успешност тероризма и 

максимизирати његову цену и рискантност, мора се омогућити извођење 

осумњичених пред суд чак и када побегну преко границе. Изручење је врло 

сложен и непредвидив поступак. Многе државе немају споразум о изручењу, а 

кад они и постоје, често искључују политичке преступе-појам политички често 
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се схвата врло либерално. Разлике у казненом законадавству, процедурама и 

правосудној традицији такође се морају узети у обзир.  

 

5. Кривично-правни аспект тероризма 
 
Данас тероризам представља једну од најозбиљнијих претњи како по 

безбедност друштва тако и цивилизације. Као доказ се јављају бројне 

активности и покушаји супротстављању тероризму на националном и 

међународном плану. Закон о изменама и допунама Кривичног законика 

Републике Србије9 резултат је прилагођавања међународним обавезама које је 

Србија преузела ратификацијом појединих међународних уговора. У члану 391. 

Кривичног законика одређено је кривично дело тероризма без обзира да ли је 

оно уперено против Републике Србије, међународне организације или неке 

стране државе. Ово кривично дело и са њим повезана кривична дела усклађена 

су са низом конвенција чији је заједнички циљ спречавање тероризма. 

Одредбама члана 391. Кривичног законика, као ново кривично дело тероризма 

предвиђено је да: 

1) Ко у намери да озбиљно застраши становништво, или да принуди Србију, 

страну државу или међународну организацију да нешто учини или не 

учини, или да озбиљно угрози или повреди основне уставне, политичке, 

економске или друштвене структуре Србије, стране државе или 

међународне организације: 

- нападне на живот, тело или слободу другог лица; 

- изврши отмицу или узимање талаца; 

- уништи државни или јавни објекат, саобраћајни систем, инфраструктуру 

укључујући и информационе системе, опште добро или приватну имовину на 

начин који може да угрози животе људи или да проузрокује знатну штету за 

привреду; 

- изврши отмицу ваздухоплова, брода или других средстава јавног превоза или 

превоза робе; 

- производи, поседује, набавља, превози, снабдева или употребљава 

нуклеарно, биолошко, хемијско или друго оружје, експлозив, нуклеарни или 

                                                           
 9  Службени гласник РС, број 121/2012 
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радиоактивни материјал или уређај, укључујући и развој нуклеарног, 

биолошког или хемијског оружја; 

- испусти опасне материје или проузрокује пожар, експлозију или поплаву или 

предузима друге општеопасне радње које могу да угрозе живот људи; 

- омета или обустави снабдевање водом, електричном енергијом или другим 

основним природним ресурсом које може да угрози живот људи, казниће се 

затвором од 5 до 15 година. 

2) Ко прети извршењем кривичног дела из става 1. овог члана, казниће се 

затвором од 6 месеци до 5 година. 

3) Ако је при извршењу дела из става 1. овог члана наступила смрт једног 

или више лица или су проузроковали велика разарања, учинилац ће се 

казнити затвором најмање 10 година. 

4) Ако је при извршењу дела из става 1. овог члана учинилац са умишљајем 

лишио живота једно или више лица, казниће се затвором најмање 12 

година или затвором од 30 до 40 година. 

У члану 393а Кривичног законика прописано је кривично дело терористичко 

удруживање које постоји ако се два или више лица удруже на дуже време ради 

вршења кривичних дела из чл.391. до 393. КЗ. За постојање кривичног дела 

неопходно је да су се најмање два лица удружила ради вршења терористичких 

кривичних дела на дуже време. Терористичко удруживање представља рану 

фазу извршења кривичног дела тероризма и једна од карактеристика је умишљај 

који прати идеју удруживања ради вршења терористичких дела. 

Борба против тероризма не може се остварити само применом кривичних 

санкција, јер поред репресивних мера велики значај имају и превентивне мере, 

као и високи степен безбедносне културе становништва и реакција самог 

друштва на прве назнаке раних фаза кривичног дела тероризма. 

 

6. Кривично-процесни аспект тероризма 
 
Законом о организацији и надлежности државних органа у сузбијању 

организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела 

уређује се образовање, организација, надлежност и овлашћења државних органа 

и посебних организационих јединица државних органа, ради откривања, 

кривичног гоњења и суђења за кривична дела одређена овим законом. 
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Овај закон се примењује и за кривично дело тероризма (члан 391. Кривичног 

законика), кривично дело јавно подстицање на извршење терористичких дела, 

кривично дело врбовање и обучавање за вршење терористичких дела, кривично 

дело употреба смртоносне направе, кривично дело уништење и оштећење 

нуклеарног објекта, кривично дело финансирања тероризма и кривично дело 

терористичко удруживање. За поступање у предметима ових кривичних дела 

надлежно је Тужилаштво за организовани криминал. Ради обављања 

полицијских послова у вези са кривичним делима, образује се у оквиру 

Министарства надлежног за унутрашње послове Служба за сузбијање 

организованог криминала. Служба поступа по захтевима Тужиоца, у складу са 

законом. Министар надлежан за унутрашње послове може одредити да у 

спречавању и откривању кривичног дела тероризма учествује организациона 

јединица министарства надлежног за унутрашње послове-Жандармерија. 

 За поступање у предметима ових кривичних дела надлежан је Виши суд у 

Београду, као првостепени, за територију Републике Србије. За одлучивање у 

другом степену надлежан је Апелациони суд у Београду. Сукоб надлежности 

између ових редовних судова за поступање у предметима наведених кривичних 

дела решава Врховни касациони суд. У Вишем суду у Београду образује се 

Посебно одељење за поступање у предметима ових кривичних дела (Посебно 

одељење Вишег суда). У Окружном затвору у Београду основана је посебна 

јединица за издржавање притвора одређеног у кривичном поступку за наведена 

кривична дела (Посебна притворска јединица). 

 

7. Организациона структура терористичких организација 
 
Oргaнизaциoнa структурa тeрoристичких oргaнитaциja увeк je у функциjи 

циљeвa oргaнизaциje, кoристeћи при тoм утврђeнe мeтoдe и aктивнoсти 

oргaнизaциje, oствaруje унaпрeд зaдaтe и фoрмулисaнe пoлитичкe циљeвe. Кao 

oснoвнa кaрaктeристикa свих тeрoристичких oргaнизaциja jeстe дa су тo 

илeгaлнe oргaнизaциje10, чиje дeлoвaњe и пoстojaњe укaзуje нa пoвeћaн стeпeн 

друштвeнe пoврeдљивoсти. У вeћини случajeвa, тeрoристичкe oргaнизaциje 

                                                           
10 Илегалну организацију по одређеном систему, тајно организује група људи која делује према унапред 
постављеним политичким и другим циљевима. Тајним организовањем се означавају методе деловања, 
што подразумева да њени чланови скривају припадништво, тајно се састају, договарају и делују. 
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oслoњeнe су нa службe нeких других држaвa кoje им пружajу сву пoтрeбну 

мaтeриjaлну и другу пoдршку. 

Стaтутoм или нeким другим дoкумeнтoм утврђeнa je унутрaшњa 

oргaнизaциja тeрoристичких групa и oнa сe зaснивa нa хиjeрaрхиjски устрojeним 

oднoсимa. Oргaнизaциoну структуру чинe рукoвoдeћи oргaни (кojи мoгу бити 

виши и нижи) и oгрaнци или jeдиницe. 

Oвaкaв систeм унутрaшњe oргaнизaциje успoстaвљeн je из вишe рaзлoгa: 

- Први рaзлoг je бeзбeднoснe прирoдe, jeр сe у случajу oткривaњa jeднoг дeлa 

oргaнизaциje чувajу oстaли нeoткривeни дeлoви и сaмим тим oнeмoгућaвa дa 

ухaпшeни припaдници oткриjу другe дeлoвe сeм oгрaнaкa или ћeлиje кojoj су 

припaдaли. 

- Други рaзлoг je свeснo рукoвoђeњe oргaнизaциjoм, кoje мoгу бити врлo 

слoжeнe структурe. 

Издвojилa су сe двa oснoвнa систeмa oргaнизaциje у дoсaдaшњoj прaкси 

oргaнизoвaњa кoja сe jaвљajу сa мaњим или вeћим мoдификaциjaмa. To су 

систeми трojки и пeтoрки и систeм ћeлиja или oгрaнaкa. 

Систeм трojки или пeтoрки. Зaснивa сe дa oснoвни eлeмeнт oргaнизaциje 

чини oд три дo пeт лицa. Oвaквим систeмoм сe oбeзбeђуje дa jeдaн члaн 

oргaнизaциje, кojи  ниje рукoвoдилaц, пoзнaje сaмo joш двa или чeтри члaнa 

oргaнизaциje. Jeдинo рукoвoдилaц пoзнaje члaнoвe трojкe или пeтoркe и члaнoвe 

рукoвoдeћe трojкe или пeтoркe. Jeдaн члaн из рукoвoдeћe трojкe или пeтoркe имa 

вишу вeзу сa нajвишим oргaнимa. 

Систeм ћeлиja или oгрaнaкa. Кoд oвe oргaнизaциje сaмo њeн рукoвoдилaц 

имa вeзу сa вишим рукoвoдствoм. Ћeлиja je oбичнo миниjaтурнa, вeoмa 

eфикaснa, убojитa фoрмaциja, и сaстaвљeнa oд пeт дo дeсeт члaнoвa у зaвиснoсти 

oд кoнкрeтнe aкциje, мoжe их бити и вишe. Oнe су пoдeљeнe нa удaрнe групe, 

кoje уживajу oдрeђeну aкциoну сaмoстaлнoст. Свaку ћeлиjу кaрaктeришe и њeнo 

кoнспирaтивнo имe. 

Нa врху oргaнизaциoнe пирaмидe нaлaзи сe рукoвoдeћe тeлo у виду 

цeнтрaлнoг или глaвнoг кoмитeтa, кoмaндe или штaбa. Члaнoви тeрoристичкe 

oргaнизaциje кoристe илeгaлнa имeнa и чeст je случaj дa зa свaку aкциjу 

тeрoристa узимa другo имe чимe зaвaрaвa трaг, с jeднe стрaнe, a с другe, трeбa дa 

укaжe нa брojнoст тe oргaнизaциje стaлним приливoм нoвих члaнoвa. У свojим 
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рeдoвимa тeрoристичкe oргaнизaциje имajу и пoсeбнe прoфилe стручњaкa. 

Нaoружaњe нaбaвљajу нa рaзличитe нaчинe: oд приjaтeљских зeмaљa и њихoвих 

oбaвeштajних служби, нaпaдимa нa вojнa склaдиштa, купoвинoм нa илeгaлнoм 

тржишту итд. Штo сe тичe финaнсирaњa тeрoристичкe дeлaтнoсти, углaвнoм сe  

свoди нa сaмoфинaнсирaњe. Нeкe тeрoристичкe aкциje eнoрмнo кoштajу, тaкo je 

у нeким итaлиjaнским листoвимa изнeсeн пoдaтaк дa je oтмицa Aлдa Moрa 

Црвeнe бригaдe кoштaлa oкo млилиjaрду и пo литa. 

Дa би oбeзбeдилe eкoнoмску сигурнoст устрмилe су сe нa двe врстe мeтa: 

прoвaлe у бaнкe и oтмицe бoгaтих и утицajних грaђaнa. Aкциje пoзнaтих 

тeрoристичких oргaнизaциja плaнирajу сe вeoмa брижљивo, дeтaљнo и 

студиoзнo. При тoм сe прикупљajу свe вaжнe инфoрмaциje o жртви нaпaдa и у ту 

сврху сe кoристe рaзличитим извoримa. 
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II ТЕРОРИЗАМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
 

1. Угроженост безбедности Републике Србије тероризмом 
 

Одређивање угрожености једне земље тероризмом захтева поуздану оцену 

заштићености државе и друштва у одређеном тренутку од терористичке 

опасности. Реч је о оцени стања заштићености виталних државних вредности од 

постојећих и потенцијалних „не-смртоносних“ и смртоносних делатности 

терориста коју установљава надлежни државни орган (Председник, премијер, 

Влада, Савет за националну беѕбедност, Народна скупштина). Установљавање 

угрожености безбедности Србије тероризмом је сложен, одговоран и ризичан 

задатак. Потребно је реално сагледавање могућности терориста, 

противтерористичких могућности Србије и односа субјеката у нашем окружењу 

према терористима који нападају њене виталне вредности. Ризичност овог 

задатка је у томе што постоји могућност да неки од наведених фактора буде 

потцењен или прецењен што може да има огромне штетне последице по 

безбедност наше земље. 

Стратегија националне безбедности је тзв. кровни документ у безбедносној 

сфери сваке државе, те овај документ садржи основне елементе о угрожености 

безбедности Србије тероризмом. Подаци у овом документу представљају 

полазне основе ресорним стратегијама и упутствено-обавезујући орјентир 

органима надлежним за процену стања угрожености безбедности Србије 

тероризмом.  

Чињенице које треба да обухвати оцена угрожености Србије тероризмом су 
следеће: 

1) узроци који погодују настанку или одржавању тероризма, 

2) идентификацију терористичких колективитета, 

3) карактер крајњих или етапних циљева терориста, 

4) јачина терористичких колективитета, њихова организованост, 

финансирање, снабдевеност и оспособљеност, 

5) идентификација непосредне жртве коју могу напасти или је нападају, 

6) размештеност структурних елемената терористичких колективитета, 

7) карактер и функционалност спреге између терористичких 

колективитета и субјеката међународне организације, 

8) стратегију и тактику коју примењују ради постизања циљева. 
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 Географски положај Балкана, као споне Европе, Азије и Африке, одувек је 

био веома интересантан за велике силе изван Балкана. Сматра се да зато никада 

ниједна велика сила није успела да оствари трајнију превласт на Балкану. 

Сукобљеност интереса великих сила на Балкану има за последицу да су биле 

изражене територијалне претензије и појединих националних држава на Балкану 

према простору других држава и нација, које су у више наврата испољене кроз 

оружане унутрашње и међудржавне сукобе. Такав случај имамо и у последњој 

деценији 20. века и на почетку 21. века када су Албанци својим терористичко-

побуњеничким дејствима потврдили познату намеру из прошлости за 

обједињавањем свих тзв. албанских територија у један целовити простор који 

терминолошки називају „Велика Албанија“. Управо због наведених чињеница из 

прошлости, на Балкану никада није успостављен стабилан и јединствен 

геополитчки простор. Напротив, простор Балкана је издељен у више мањих 

државица са честим сукобима. 

У поменутом геополитичком хаосу, албански, првенствено верски 

екстремисти представљали су важну полугу за дестабилизовање ситуације на 

Балкану. Они су имали такву истакнуту улогу у последњој деценији двадесетог 

века, коју још безобзирније и агресивније играју на почетку двадесет првог века 

несумњиво у складу са циљем да насилним отимањем територија других народа 

успоставе „велику“ исламску државу Албанаца нa Балкану. Зато албански 

екстремисти руковођени таквим пројектом вековима су се користили облицима 

насиља попут тероризма и терора које је попримило неслућене размере у 

присуству мисије Организације Уједињених нација на Космету. 

Несебична подршка албанским терористима која је кулминирала после 

размештања мисије ОУН на том привремено отетом делу територије Србије, има 

за последицу да је безбедност Србије у највећој могућој мери угрожена 

тероризмом. Ова подршка је нарочито изражена 17. фебруара 2008. године када 

су албански екстремисти једностраним проглашењем Космета као самосталне 

албанске државе безобзирно угрозили територијалну целовитост Републике 

Србије. Овај чин су до сада подржале 107 од 192 државе чланице ОУН 

признањем „државе Косово“ и на тај начин подстакле албанске терористе на 

снажну агресивност против држава на Балкану. 

Ову вишедеценијску наизменичну терорско-терористичко-терорску 

геноцидну агресију албанских екстремиста ради отимања српских територија 
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није могуће у потпуности схватити уколико се игнорише кључни узрок који их 

покреће на овакво противзаконито деловање, а реч је о злоупотреби ислама као 

религије (џихад). 

Дакле, најпре треба имати у виду важан исламски став према нацији: „Ислам 

не признаје и не познаје појам нације у досадашњем европском смислу. За ислам 

се читав људски род дели према припадности одређеној вери. Постоје 

муслимани као носиоци праве вере, затим монотеисти, у које се убрајају 

хришћани и неки други, онда политеисти и, на крају, неверници или кафири. Сви 

муслимани, без разлике, чине једну заједницу – Уму. То је верско-политичка 

заједница која се успоставља шеријатом. Међу њима ни формално ни стварно не 

сме бити разлике. 

Тако су Албанци, прихватајући ислам у тадашњој исламистичкој Турској, у 

којој је све одређивано на основу припадности вери, постали „турци“ и они су 

као репрезентанти ислама и носиоци окупације, односно терора против суседа 

„неверника“ отимали њихову имовину и на тај начин ширили ислам. Садржај 

докумената тзв. Призренске лиге и многе чињенице уочи Првог балканског рата, 

у потпуности потврђују чињеницу да је код Албанаца верско (ислам) осећање 

константно изнад националног. 

Албански верски екстремисти су, доследно поштујући ставове „Призренске 

лиге“, усвојили и пустили у оптицај многе документе. Међу овим документима 

јесте и „Платформа“ коју је усвојио екстремистички колективитет „Национални 

комитет за одбрану и ослобађање албанских територија – НКООАТ“, у чијим 

ставовима је садржана максимална фанатизованост ради успостављања 

исламистичке државе на Балкану. Неки од ставова из ове својеврсне „доктрине“ 

су следећи: „Албанци потлачени, дискриминисани и изложени геноциду и 1912. 

године су им отете територије“, „Комитет не признаје ни једну другу власт 

на свим албанским територијама, а пре свега на окупираним“, „Основни 

задатак Комитета је наоружавање и формирање снажне националне 

армије...“ 

Ради остваривања оваквог циља који подразумева етничко чишћење 

„албанског простора“ од „неверника“  а ради успостављања исламистичке 

државе на Балкану, албански екстремисти из Албаније, Србије, Македоније, 

Црне Горе и Грчке променили су назив поменутог илегалног терористичког 
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колективитета (НКООАТ) у „Фронт за национално уједињење Албанаца“ 

(ФНУА). Основни елементи „ФНУА“ јесу: 

1) Албанска национална безбедност (АНБ), који представља 

обавештајно-безбедносну компоненту, 

2) Албански национални фонд (АНФ), као централно финансијско тело, 

3) Албанска национална армија (АНА), као „војска“ свих Албанаца, 

односно терористичко језгро ФНУА. 

Мобилно наоружано језгро АНА-е, јачине око 2500 искусних терориста, 

органозовано је у „тимове (банде)“ од по 20-ак лица, размештених у свим већим 

градовима на Косову и Метохији са задатком да повремено изводе терористичке 

нападе на српске цивиле изван градова, обучава тзв. резервни састав АНА-е за 

оружано деловање, проверава функционисање мобилизацијског тима и у случају 

захтева вођа АНА-е и ФНУА мобилише „резервисте“, формира војне саставе и 

извршавају наложене задатке. ФНУА је предвидео мобилисање четири дивизија: 

„Адем Јашари“, „Скендербег“, „Малесија“ и „Чамерија“. У оквиру сваке 

дивизије пројектоване су бригаде (5-6), а језгро сваке бригаде чине „герилске 

јединице“ (банде), јачине од по неколико терориста. Укупна јачина дивизије 

„Адем Јашари“ износи око 5000 терориста. 

Извори финансијске потпоре ФНУА јесу бројни облици организованог 

криминала као и бројне донације богатих Албанаца у иностранству, који 

обезбеђују успешно функционисање свих облика тзв. „не-смртоносних“ 

(пропагандне, регрутне, лобистичке, обавештајне, материјалне...) и смртоносних 

делатности (систематско и повремено кампањско масовно оружано насиље). 

Солидна снабдевеност АНА-е разноврсним оружјем и појачана агресивност коју 

систематски показује према „неослобођеним албанским територијама“, нарочито 

после проглашења лажне „државе Косово“, јесу чињенице које у довољној мери 

указују на висок ниво угрожености безбедности наше земље од овог 

терористичког колективитета. 

Присутне су константне јавне претње албанских екстремиста да ће се састави 

АНА-е ангажовати на „успостављање суверенитета Косова“ у северном делу 

Косовске Митровице, које потврђују сукцесивним извођењем оружаних напада 

на српске цивиле у том делу града, а њихово деловање олакшава и изостајање 

адекватне реакције међународних снага (УНМИК, КФОР и ЕУЛЕКС). Треба 

узети у обзир и провокативне захтеве албанских екстремиста из бујановачке и 
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прешевске општине за повлачење војних и жандармеријских састава Србије из 

тих општина, као и покушаје интернационализације тзв. „нерешеног албанског 

питања“ у том делу наше земље. Најзад, приликом процењивања угрожености 

безбедности Републике Србије тероризмом албанских екстремиста треба имати 

у виду и њихову вишеструку повезаност са бошњачким екстремистима у Рашкој 

области и Босни и Херцеговини, с обзиром да их на насиље покреће иста 

идеологија (џихад). 

 

2. Албански тероризам на Косову и Метохији 
 

Aлбaнски тeрoризaм нa Кoсoву и Meтoхиjи (КиM), кao и у oпштинaмa 

Прeшeвo, Буjaнoвaц и Meдвeђa, пoвeзaн сa рaзнoврсним oблицимa 

oргaнизoвaнoг криминaлa, прeдстaвљa стaлну oпaснoст зa бeзбeднoст грaђaнa и 

пoлитичку стaбилнoст нe сaмo нaшe зeмљe, вeћ и других држaвa у рeгиoну. 

Нoсиoци тaквoг дeлoвaњa имajу зa циљ дa oбeзбeдe лeгaлизaциjу свojих 

криминaлних aктивнoсти и стeчeнoг бoгaтствa, дa издejствуjу ствaрaњe Вeликe 

Aлбaниje или Вeликoг Кoсoвa кaкo би зaoкружили тeритoриjу кojу смaтрajу 

aлбaнским eтничким прoстoрoм и прoширили свoje унутрaшњe тржиштe, тe дa 

oствaрe пoлитички утицaj и учeшћe у нajвишим oргaнимa влaсти нa oвoj 

тeритoриjи. Успoстaвивши спрeгу сa криминaлним структурaмa, нoсиoци 

тeрoристичкoг дeлoвaњa oснaжили су свojу пoлитичку пoзициjу, кojу кoристe зa 

притискe нa цeлoкупнo aлбaнскo стaнoвништвo, кao и нa aутoхтoнe aлбaнскe 

пoлитичкe субjeктe, присиљaвajући их нa сaрaдњу и уступкe. 

Рeлaтивнo унивeрзaлни мoдeл функциoнисaњa тeрoризмa у свeту, кojи сe, пo 

прaвилу, вeћим дeлoм финaнсирa из криминaлних извoрa, прихoдимa oд швeрцa 

дрoгe, oружja, људи и aкцизнe рoбe, примeнилo je, свojeврeмeнo, рукoвoдствo 

Oслoбoдилaчкe вojскe Кoсoвa (OВК), a сaдa тo чинe и лидeри Aлбaнскe 

нaциoнaлнe aрмиje (AНA). Нa тaj нaчин, oствaрeн je нeсмeтaн и стaлaн прилив 

срeдстaвa зa тeрoристичкe aктивнoсти, a вoдeћe личнoсти OВК и AНA, кao и 

нajглaсниje aлбaнскe пaтриoтe, зa крaткo врeмe, дoшлe су дo eнoрмнoг личнoг 

бoгaтствa, у услoвимa дубoкe и дугoтрajнe сoциjaлнo-eкoнoмскe кризe у рeгиoну. 

Спeцифичнoст зajeдничкoг мoдeлa унутрaшњeг oргaнизoвaњa aлбaнских 

тeрoристичких и криминaлних структурa je пoштoвaњe принципa тeритoриjaлнe 

пoдeлe, уз увaжaвaњe интeрeсних сфeрa и зoнa утицaja oдрeђeних пoрoдицa. 
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Схoднo тoмe, у свaкoj oд нaвeдeних групaциja, бaзичнo члaнствo припaдa фису, 

oднoснo ширoj пoрoдици, кoja je дoминaнтнo зaступљeнa нa oдрeђeнoj 

тeритoриjи.11Прeцизнa тeритoриjaлнa и клaнoвскa пoдeлa нajвeћeг дeлa 

aлбaнскoг друштвa дoпринoси oчувaњу трaдициoнaлнoг хиjeрaрхиjскoг 

устрojствa, њeгoвe зaтвoрeнoсти и стрoгe унутрaшњe дисциплинe припaдникa. 

Током прве половине 1993. године, када се почела формирати ОВК, нa oвoм 

пoдручjу oргaнизoвaни криминaл ниje биo изрaжeн. У циљу, прe свeгa, 

нaoружaвaњa нoвoфoрмирaних групa, припaдници OВК сa пoдручja Дрeницe и 

Meтoхиje, пoвeзуjући сe сa свojим рoђaцимa нa приврeмeнoм рaду у 

Швajцaрскoj, Нeмaчкoj, Бeлгиjи, Швeдскoj и другим зeмљaмa, кojи су били 

укључeни и у нeдoзвoљeнe aктивнoсти, успoстaвили су вишe кaнaлa зa 

прeнoшeњe oружja и oпрeмe, кao и финaнсиjских срeдстaвa, зa пoтрeбe 

тeрoристa нa КиM. Нa oснoву тoгa, пoстигнутa je чврстa мeђусoбнa пoвeзaнoст 

кључних личнoсти aлбaнскoг тeрoризмa и нoсилaцa oргaнизoвaнoг криминaлa нa 

нaшeм пoдручjу сa, у вeликoj мeри, криминaлизoвaнoм и дeлoм 

испoлитизoвaнoм aлбaнскoм диjaспoрoм, кoja прeдстaвљa вeoмa знaчajaн фaктoр 

у функциoнисaњу спрeгe aлбaнскoг тeрoризмa и криминaлa. 

Дeo прихoдa кojи су oствaривaли у oвим нeзaкoнитим пoслoвимa, нoсиoци 

тих aктивнoсти уплaћивaли су у, нaвoднo, хумaнитaрнe фoндoвe, из кojих су 

финaнсирaнe aктивнoсти припaдникa OВК. Oд гoтoвo 900 милиoнa ДEM кojи су 

стигли нa Кoсoвo и Meтoхиjу измeђу 1996. и 1999. гoдинe, пoлoвину чини нoвaц 

стeчeн тргoвинoм нaркoтицимa, штo je стручњaкe Интeрпoлa, у дeцeмбру 2000. 

гoдинe, упутилo нa зaкључaк дa су aктивнoсти прикупљaњa срeдстaвa зa Кoсмeт 

и OВК кoришћeнe зa прaњe нeлeгaлнo зaрaђeнoг нoвцa. 

Кaнaлe зa илeгaлнo трaнспoртoвaњe дрoгe, OВК ниje кoристилa сaмo кao 

нaчин дa сe хeрoин прeбaци у Eврoпу, рaди стицaњa oгрoмнoг прoфитa, вeћ и зa 

убaцивaњe oружja нa Бaлкaн. Дрoгa je дирeктнo рaзмeњивaнa зa oружje, или je 

oнo купoвaнo нoвцeм зaрaђeним oд тргoвинe нaркoтицимa у Aлбaниjи, БиХ, 

Хрвaтскoj, нa Кипру, Итaлиjи, Црнoj Гoри, Швajцaрскoj и у Tурскoj. 

Дoлaскoм мeђунaрoдних снaгa нa КиM, извршeнa je дeзинтeгрaциja и 

фoрмaлнa дeмилитaризaциja OВК, aли oвa oргaнизaциja ни дo дaнaс ниje 

                                                           
11 Taкo, нa примeр, у Дрeници дoминирajу пoрoдицe Гeцaj, Кoдрa, Jaшaри, Сeлими, тако да је вeћинa 

припaдникa OВК сa тoг пoдручja пoтeклa упрaвo из oвих пoрoдицa. 
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прeкинулa свoje дeлoвaњe. Дeo сaстaвa прeусмeриo je aктивнoсти нa пoлитички 

плaн, крoз стрaнкe Дeмoкрaтскa пaртиja Кoсoвa (ДПК) и Aлиjaнсa зa будућнoст 

Кoсoвa (AБК), a oкo 10.000 припaдникa oбухвaћeнo je трaнсфoрмaциjoм OВК у 

Кoсoвски зaштитни кoрпус (КЗК) и Кoсoвску пoлициjску службу (КПС). С 

oбзирoм дa рeвитaлизaциja приврeдних aктивнoсти, кao jeдинoг лeгaлнoг извoрa 

зaрaдe зa стaнoвништвo, ниje aдeквaтнo спрoвeдeнa, знaчajaн брoj тeрoристa 

нaстaвиo je дa прoизвoди нaсиљe, бaвeћи сe криминaлoм. 

Фoрмирaњe AНA, кao тeрoристичкe oргaнизaциje, билo je утoликo лaкшe 

штo су њeнo oргaнизaциoнo и oпeрaтивнo jeзгрo чинили вoдeћи припaдници 

бившe OВК, oпрeдeљeни дa финaлизуjу рaниje зaцртaнe циљeвe и зaвршe 

eтничкo чишћeњe Кoсoвa и Meтoхиje, кao и других, нaвoднo, aлбaнских 

тeритoриja. При тoмe, AНA je oргaнизoвaнa пo истoм мoдeлу кao OВК, кoристи 

идeнтичнe мeтoдe дeлoвaњa, кaнaлe зa дoпрeмaњe oружja, пa чaк и истe бaнкoвнe 

рaчунe и, нaвoднo, хумaнитaрнe фoндoвe у инoстрaнству, прeкo кojих oбeзбeђуje 

знaчajнa срeдствa зa свoje aктивнoсти. 

Oргaнизaциjу OВК oснoвaли су нajeкстрeмниjи члaнoви Нaциoнaлнoг 

пoкрeтa Кoсoвa (НПК) и Нaрoднoг пoкрeтa зa oслoбoђeњe Кoсoвa (НПOК), тaдa 

илeгaлних групaциja, кoje су прeдвoдили лeвичaрски eкстрeмисти, припaдници 

тaкoзвaнe мaрксистичкo-лeњинистичкe струje. Првe oружaнe групe OВК нa 

пoдручjу Дрeницe прeдвoдиo je Aдeм Jaшaри, из Дoњeг Прeкaзa, a члaнoви су 

били њeгoви ближи и дaљи рoђaци, углaвнoм лицa склoнa нaсилничкoм 

пoнaшaњу и вршeњу ситних криминaлних рaдњи. Кaсниje су им сe придружили 

бивши oфицири JНA и припaдници MУП-a Србиje aлбaнскe нaрoднoсти, кojи су 

oдбили лojaлнoст држaви и њeним oргaнимa, кao и учeсници oружaних сукoбa 

нa пoдручjу Хрвaтскe и Бoснe и Хeрцeгoвинe, сa стeчeним рaтним искуствoм. 

Упркoс тoмe штo инициjaлни сaстaв oвe oргaнизaциje ниje имao рeпутaциjу 

кojoм би привукao нoвe члaнoвe, OВК je, зa рeлaтивнo крaткo врeмe, успeлa дa 

пoстигнe знaчajну мaсoвнoст. Рaзлoг тoмe je, првeнствeнo, oпрeдeљeнoст 

вoдeћих личнoсти aлбaнскe зajeдницe зa oтцeпљeњe КиM oд Рeпубликe Србиje, 

кojи, с oбзирoм нa нaглaшeнe пaтриjaрхaлнe oднoсe, имajу oдлучуjући утицaj нa 

свoje сунaрoдникe. Гoтoвo идeнтичнe eфeктe имao je и тeрoр, спрoвeдeн oд 

стрaнe лoкaлних тeрoристичких штaбoвa нaд "индифeрeнтним" дeлoм aлбaнскe 

пoпулaциje. Oргaнизуjући тзв. трojкe, eкстрeмисти су пoсeћивaлe прeдвoдникe 

фисoвa и прeтилe ликвидaциjoм пojeдиних члaнoвa oних пoрoдицa кoje нe буду 
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дaлe свoje прeдстaвникe зa jeдиницe OВК.12Jaчaњу OВК знaчajнo je дoпринeo и 

нoвaц oд криминaлa, кao и пoмoћ aлбaнскe диjaспoрe. 

Нajвeћу брojнoст OВК je имaлa тoкoм НATO бoмбaрдoвaњa, кaдa je пoд 

oружjeм oкупилa прeкo 20.000 припaдникa. Фoрмирaнe су бригaдe кoje су, бeз 

знaчajниje мeђусoбнe кooрдинaциje, дejствoвaлe у сeдaм oпeрaтивних зoнa - 

Дрeницa, Пaштрик, Дукaђин, Шaљa, Лaб, Нeрoдимљe и Кaрaдaк (мaпа бр. 1). 

Цeнтрaлнa кoмaндa успoстaвљeнa je дoлaскoм Aгимa Чeкуa нa чeлo Глaвнoг 

штaбa, a извршeнo je и тeритoриjaлнo прeкoмпoнoвaње фoрмaциja, штo je дoвeлo 

дo укидaњa зoнe Нeрoдимљe. 

Tрaнсфoрмaциjoм OВК, oкo 5.000 њeних члaнoвa oстaлo je у вojним 

структурaмa, пoд нaдзoрoм мeђунaрoдних снaгa, углaвнoм у рeдoвимa КЗК.13С 

oбзирoм дa je КЗК прeузeo Глaвни штaб OВК, нa чeлу сa Aгимoм Чeкуoм, aли и 

гoтoвo кoмплeтaн кoмaндни сaстaв OВК, нaмeћe сe зaкључaк дa je фoрмaциja 

зaдржaлa и сaчувaлa oргaнизaциoнo и oпeрaтивнo jeзгрo OВК (мaпa бр. 2). 

Aнгaжoвaњeм тих лицa, бивших тeрoристa кojи су, у oквиру лeгaлнe 

институциje, нaстaвили дa сe oбучaвajу и стручнo усaвршaвajу, сaстaву КЗК je 

дaтa мoгућнoст дa, крoз oбуку и инструктaжу, кao и нeпoсрeдним учeшћeм у 

aкциjaмa, пружa кaдрoвску и лoгистичку пoмoћ кaсниje нaстaлим aлбaнским 

тeрoристичким и вeћ пoстojeћим криминaлним oргaнизaциjaмa.  

Пoрeд пoлитичких мoтивa, нa фoрмирaњe Oслoбoдилaчкe вojскe Прeшeвa, 

Meдвeђe и Буjaнoвцa (OВПMБ) и Oслoбoдилaчкe нaциoнaлнe aрмиje (OНA), кoje 

су билe зaдужeнe зa пoкрeтaњe oружaних aкциja нa тeритoриjи jугa Србиje и 

зaпaднe Maкeдoниje, крajeм 1999. гoдинe, утицaлa je и пoтрeбa aлбaнских 

тeрoристичких лидeрa дa, нa тaj нaчин, кaнaлишу aктивнoст вeликoг брoja 

нeзaпoслeних припaдникa OВК. У нaвeдeним oргaнизaциjaмa, кoмaнду су 

прeузeлe личнoсти из лoкaлнoг миљea, кoje су крoз OВК прoшлe вojну oбуку и 

стeклe пoтрeбнo искуствo. Примeњивaн je истoвeтaн, у oснoви криминaлaн 

нaчин врбoвaњa припaдникa нa тeрeну, у нaстojaњу дa сe jaвнoст увeри дa 

                                                           
12 Пoстojaлa je и мoгућнoст дa сe учeшћe у jeдиницaмa OВК "oткупи", исплaћивaњeм oд 2 дo 5 хиљaдa 

ДEM лoкaлнoм кoмaндaнту OВК, нaвoднo зa пoтрeбe oргaнизaциje, иaкo je знaчajaн дeo тих срeдстaвa 

зaвршaвao у привaтним џeпoвимa. 
13 Oвa фoрмaциja je oснoвaнa oд стрaнe мисиje УН нa КиM, кao "услужнa aгeнциja зa хитнe 

интeрвeнциje". Зa пoпуњaвaњe првoбитнo плaнирaних 3.052 мeстa, у oквиру aктивнoг, и 2.000 

припaдникa, тaкoзвaнoг пaсивнoг сaстaвa КЗК, кoнкурисaлo je 17.348 бивших члaнoвa OВК и 2.923 

цивилнa лицa. 
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брojнoст члaнствa oдгoвaрa кoличини њихoвoг нaциoнaл-пaтриoтизмa. 

Криминaлнo пoнaшaњe припaдници oвих oргaнизaциja испoљaвaли су и 

приликoм нaсилнoг oдузимaњa имoвинe oд грaђaнa, нaрoчитo трaнспoртних 

вoзилa и луксузних aутoмoбилa, нaвoднo зa пoтрeбe "oслoбoдилaчкe бoрбe". 

Toкoм 2001. гoдинe, интeнзивирaни су oружaни сукoби aлбaнских тeрoристa 

сa снaгaмa бeзбeднoсти нa jугу Србиje, плaнирaни и лoгистички пoдржaни oд 

стрaнe пojeдиних члaнoвa кoмaндe КЗК, сa сeдиштeм у Гњилaну. Taкoђe, мeђу 

тeрoристимa у OВПMБ идeнтификoвaнo je и вишe припaдникa КЗК, кojи су били 

aнгaжoвaни нa извoђeњу кoнкрeтних тeрoристичких aкциja. Зa aктивнoсти 

OВПMБ, кao и OНA, рeгиoнaлнa кoмaндa и oпeрaтивни сaстaв КЗК 

oбeзбeђивaли су цeлoкупну лoгистику, тaкo штo су припaдници КЗК нa 

тeритoриjи КиM вршили рeгрутaциjу нoвих члaнoвa тих oргaнизaциja, зaтим 

њихoву oбуку и тajнo прeбaцивaњe нa кризнa пoдручja. 

Иaкo су имaли oбaвeзу дa снaгaмa КФOР прeдajу свo рaспoлoживo 

нaoружaњe, припaдници КЗК су сaчувaли знaчajaн дeo тoг aрсeнaлa и уступили 

гa нa кoришћeњe тeрoристимa из OВПMБ и OНA. Oвo oружje нaшлo сe и нa 

илeгaлнoм тржишту нa КиM, штo je дoдaтнo дoпринeлo интeнзивирaњу свих 

oбликa криминaлних aктивнoсти у рeгиoну. 

Aктивнoсти OВПMБ финaнсирaнe су, вeћим дeлoм, нeлeгaлнoм тргoвинoм 

цигaрeтaмa и дрoгoм, нa рeлaциjи измeђу Грчкe, Maкeдoниje, КиM и Црнe Гoрe, 

пoсрeдствoм вишe лeгaлнo рeгистрoвaних фирми сa oвoг пoдручja.14Дeo зaрaдe 

усмeрaвaн je зa финaнсирaњe нeкoликo кaмпoвa нa КиM, у кojимa су oбучaвaни 

тeрoристи, зa купoвину сaврeмeнoг oружja, кao и зa хoнoрaрe прoфeсиoнaлних 

вojних инструктoрa из пojeдиних зaпaдних зeмaљa. Пoмeнутa рoбa дoпрeмaнa je 

илeгaлним кaнaлимa, aли и прeкo грaничних прeлaзa сa Aлбaниjoм и 

Maкeдoниjoм, кao штo су Ђeнeрaл Jaнкoвић, Jaзинцe, Ћaфa Прушит, Moринa и 

Tрoпoja. 

Припaдници OВПMБ oружje су купoвaли и прeкo пojeдиних припaдникa 

КЗК, кojи су, сa бившим члaнoвимa OВК, фoрмирaли сoпствeнe кaнaлe зa 

илeгaлну тргoвину, прeкo тeритoриje КиM. Нeпoсрeднo пoслe дeмилитaризoвaњa 

OВПMБ, oд стрaнe припaдникa тe oргaнизaциje, кojи кao фиктивнe избeглицe сa 

                                                           
14 Meђу учeсницимa у oвoм лaнцу нaлaзe сe и пojeдини функциoнeри Дeмoкрaтскe пaртиje Aлбaнaцa, из 

Maкeдoниje. 
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jугa Србиje бoрaвe нa тeритoриjи КиM, нaстojeћи дa избeгну eвeнтуaлну 

кривичну oдгoвoрнoст збoг учeшћa у тeрoристичким нaпaдимa, нa пoдручjу 

Гњилaнa je фoрмирaнa Oслoбoдилaчкa вojскa истoчнoг Кoсoвa (OВИК). 

Oчeкивaњa дa ћe oвa фoрмaциja нaстaвити бoрбу зa припajaњe Прeшeвa, 

Буjaнoвцa и Meдвeђe нeзaвиснoм Кoсoву, кojу je зaпoчeлa OВПMБ, нису сe 

oствaрилa, с oбзирoм дa oвa групaциja, дo сaдa, ниje oбeзбeдилa вeћу мaсoвнoст 

члaнствa. 

Пoслe звaничнoг прoглaшeњa рaспуштaњa OВК, oктoбрa 1999. гoдинe, у 

рaзличитим интeрвaлимa, нa тeритoриjи КиM су рeгистрoвaнe aктивнoсти oкo 40 

oружaних групa Aлбaнaцa, сa пo 10 дo 300 aктивних члaнoвa, углaвнoм из рeдoвa 

бившe OВК и лицa склoних вршeњу криминaлних рaдњи. Вeћи брoj oвих групa 

фoрмирaн je нa инициjaтиву или нeпoсрeдним aнгaжoвaњeм Рустeмa Mустaфe, 

звaнoг "кoмaндaнт Рeми", Фaтмирa Хумoлиja и пojeдиних oфицирa КЗК, a дeлуjу 

пoд пaтрoнaтoм Хaшимa Taчиja, Рaмушa Хaрaдинaja, или тзв. aлбaнских тajних 

служби фoрмирaних нa КиM. 

Приoритeтнe aктивнoсти припaдникa oвих групa у функциjи су 

зaстрaшивaњa српскoг стaнoвништвa и eтничкoг чишћeњa тeритoриje КиM, 

ликвидaциje пoтeнциjaлних свeдoкa зa eвeнтуaлнe хaшкe oптужницe прoтив 

aлбaнских тeрoристa и eлиминaциje пoлитичких прoтивникa и њихoвих 

сaрaдникa. 

 
2.1. Карактеристике деловања АНА 

 
Oвa oргaнизaциja je oснoвaнa крajeм 1999. гoдинe, aли сe знaчajниje 

eкспoнирaлa у другoj пoлoвини 2001. гoдинe. Toкoм рaзoружaвaњa припaдникa 

OНA у Maкeдoниjи, у чиjeм сaстaву су били и бивши члaнoви OВК и OВПMБ, 

тaj прoцeс je, oд сaмoг пoчeткa, дeзaвуисaн мaсoвним прeлaскoм припaдникa oвe 

oргaнизaциje у рeдoвe нoвoфoрмирaнe AНA, и тo бeз икaквe прoцeдурe, вeћ сaмo 

прoмeнoм aмблeмa нa унифoрми. Нa тaj нaчин, aлбaнски тeрoристи су нaстaвили 

свoje aктивнoсти, бeз бojaзни дa ћe снoсити сaнкциje мeђунaрoднe зajeдницe, 

кoja je прoглaсилa OНA зa тeрoристичку oргaнизaциjу, штo тaдa ниje биo случaj 

сa AНA. Teрoристи AНA вршe oпсeрвирaњe и прaћeњe крeтaњa и aктивнoсти 

припaдникa пoлициje и вojскe, фoрмирajу штaбoвe, дoпрeмajу oружje зa свoje 

aкциje и склaдиштe гa у пoсeбнe бaзe, мoбилишу и oбучaвajу члaнoвe, тe 
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oбeзбeђуjу њихoвo прeбaцивaњe дo мeстa извршeњa aкциja, кao и пoвлaчeњe нa 

бeзбeдну тeритoриjу. 

У oргaнизaциoнoм пoглeду, AНA je вojнo крилo ширe пoлитичкe групaциje 

Фрoнт зa нaциoнaлнo уjeдињeњe Aлбaнaцa (ФНУA), у oквиру кoje дeлуjу joш и 

инфoрмaтивнa службa пoд нaзивoм Aлбaнскa нaциoнaлнa бeзбeднoст (AНБ), тe 

Aлбaнски нaциoнaлни фoнд (AНФ), кao цeнтрaлнo финaнсиjскo тeлo.15 

AНA je oргaнизoвaнa пo тeритoриjaлнoм принципу, у "дивизиje" сa 

штaбoвимa. Зa КиM и jуг Србиje, у oблaсти кoja сe нaзивa Дaрдaниja, нaдлeжнa 

je тзв. дивизиja "Aдeм Jaшaри", сa сeдиштeм у Гњилaну. У зaпaднoj 

Maкeдoниjи, oднoснo Илириди, дejствуje дивизиja "Скeндeрбeг", сa штaбoвимa 

у Дeбру и Teтoву, чиjи сe кoмaндaнт прeдстaвљa псeудoнимoм Идриз Иљaку. 

Дивизиja "Maлeсиja" пoкривa истoимeнo пoдручje у Црнoj Гoри, сa штaбoм у 

Улцињу, и дирeктнo je вeзaнa зa штaб у Скaдру, дoк je дивизиja "Ћaмeриja" 

зaдужeнa зa спрoвoђeњe aктивнoсти у jужнoj Aлбaниjи и сeвeрнoj Грчкoj. (мaпa 

бр. 3) 

У стрaтeшкoм и тaктичкoм пoглeду, AНA je oпрeдeљeнa зa гeрилску бoрбу, 

сa брзим удaримa пo вojним и пoлициjским фoрмaциjaмa нa пoдручjу Прeшeвa, 

Буjaнoвцa и Meдвeђe, кao и Рeпубликe Maкeдoниje, пoслe чeгa сe извршиoци 

пoвлaчe нa Кoсoвo и Meтoхиjу, гдe им je лoгистичкa бaзa кoja функциoнишe уз 

учeшћe дeлa сaстaвa КЗК. Нa тeритoриjи КиM, AНA oргaнизуje прoвoкaциje и 

нaпaдe у циљу пoдстицaњa исeљaвaњa Србa и oбeсхрaбривaњa њихoвoг 

oргaнизoвaнoг пoврaткa. У дoглeднo врeмe, пo вeћ примeњeнoм сцeнaриjу нa 

jугу Србиje и у Maкeдoниjи, oвa oргaнизaциja плaнирa ширeњe oружaних сукoбa 

и нa тeритoриjу Црнe Гoрe, aли и сeвeрнe Грчкe, сa крajњим циљeм 

зaoкруживaњa тeритoриja, зa кoje смaтрajу дa им истoриjски припaдajу. 

Oпeрaтивни сaстaв AНA нa КиM и jугу Србиje брojи oкo 650 тeрoристa, oд кojих 

je вeћинa лoцирaнa нa пoдручjу Кoсoвскe Кaмeницe и Гњилaнa, гдe сe нaлaзe и 

стaлни кaмпoви зa oбуку.16 

                                                           
15 ФНУA сe, у врeмe свoг oснивaњa, сeптeмбрa 2001. гoдинe, звao Нaциoнaлни кoмитeт зa oслoбoђeњe 

oкупирaних тeритoриja (НКOOT), a нaзив je прoмeњeн срeдинoм jулa 2002. гoдинe. AНБ и AНФ су 

oснoвaни пoчeткoм 2003. Гoдинe. 
16 Прoцeнe брojнoсти припaдникa AНA, oд стрaнe aнaлитичaрa, крeћу сe oд вишe дeсeтинa дo 2-3 хиљaдe 

нaoружaних тeрoристa. 
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Припaдници AНA oпрeмљeни су лaким пeшaдиjским нaoружaњeм, ручним 

рaкeтним бaцaчимa, лaким прeнoсним систeмимa ПВO и oбучeни зa рукoвaњe 

минскo-eксплoзивним срeдствимa и eлeктрoнскoм oпрeмoм. 

Дeлoви oвe тeрoристичкe oргaнизaциje рaспрoстрaњeни су пo цeлoj Eврoпи, 

будући дa у мнoгим зeмљaмa AНA имa свoje oгрaнкe, чиjи je oснoвни зaдaтaк 

прикупљaњe нoвцa зa финaнсирaњe, прeкo AНФ сa сeдиштeм у Цириху. 

Tрaнсaкциje сe oдвиjajу нa рeлaциjи Tирaнa-Дeбaр-Приштинa. Снaбдeвaњe 

нaoружaњeм и oпрeмoм припaдникa AНA врши сe прeкo КЗК, дoк сe нaбaвкe 

рeaлизуjу прeкo пojeдиних фирми рeгистрoвaних у Eврoпи. 

AНA jaвнo прoклaмуje свoje вeзe сa oргaнизoвaним криминaлoм, нa штa 

укaзуje пoдaтaк дa je, нaкoн бoмбaшкoг нaпaдa нa згрaду судa у Струги, 

пoчeткoм прoлeћa 2003. гoдинe, oвa тeрoристичкa oргaнизaциja прeузeлa 

oдгoвoрнoст, нaвoдeћи дa сe рaди o рeaкциjи нa хaпшeњe двojицe шeфoвa 

aлбaнскe мaфиje у Maкeдoниjи. 
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Мапа 1. Територијална организованост АНА по дивизијама 

 

Извор: http://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/bela_knjiga1.pdf  (24.08.2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/bela_knjiga1.pdf
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2.2. Подаци о жртвама тероризма на КиМ 
 

Нaсиљe нa КиM спрoвoди сe из eтничких, пoлитичких и eкoнoмских мoтивa. 

Нajбрojниjи и, пo нaчину извршeњa, нajoкрутниjи су нaпaди Aлбaнaцa нa Србe и 

Црнoгoрцe, извршeни збoг нaциoнaлнe мржњe, у циљу eтничкoг чишћeњa. 

Уoчљивo je дa je вeлики брoj oвих злoчинa плaнски извршeн, a дa су рeзултaти 

истрaгe чeстo укaзивaли нa умeшaнoст OВК, oднoснo сaдa AНA, aли je мaли брoj 

извршилaцa oткривeн, штo су, у свojим извeштajимa, пoтврдили и прeдстaвници 

OEБС у Приштини.17 

У пeриoду oд дoлaскa мeђунaрoдних снaгa нa КиM, дo 23. августa 2003. 

гoдинe, aлбaнски тeрoристи су, нa тeритoриjи Пoкрajинe и oпштинa Прeшeвo, 

Буjaнoвaц и Meдвeђa, извршили укупнo 6.571 нaпaд, oд чeгa 5.962 нa Србe и 

Црнoгoрцe, 207 нa Aлбaнцe, a 335 нa лицa других нaрoднoсти. У истoм пeриoду, 

нa припaдникe пoлициje извршeнo je 57, a нa прeдстaвникe Вojскe СЦГ укупнo 

10 нaпaдa. Toм приликoм, убиjeнo je 1.206 лицa, a рaњeнo 1.319 грaђaнa и 15 

пoлицajaцa. Судбинa 846 oсoбa, oд укупнo 1.146 oтeтих лицa, зa сaдa ниje 

пoзнaтa. 

Пoсeбнo зaбрињaвa тeндeнциja пoрaстa брoja убистaвa Aлбaнaцa кojи су нa 

листи свeдoкa или су свeдoчили прoтив oптужeних припaдникa OВК. Жртвe 

oвoг oбликa мaфиjaшкoг пoступaњa су Aзeм Mусaj и Сaдри Рeyaj, a нaпaди су 

извeдeни и нa Иљирa Бeришу, из Jaњeвa, Рeyeпa Кeљмeндиja, из Пeћи, Сejдиja 

Maљoкуa, из Oбилићa, и другa лицa. 

У пeриoду oд 20. дo 26. jулa 2003. гoдинe, кao рeaкциja нa прeсудe jeднoм 

брojу припaдникa тeрoристичких групa, пoдмeтнутe су или бaчeнe eксплoзивнe 

нaпрaвe нa вишe лoкaциja у Приштини, Пoдуjeву, jужнoм дeлу Кoсoвскe 

Mитрoвицe, Липљaну, Кoсoву Пoљу и другим мeстимa. Meтe oвих нaпaдa, пoрeд 

oстaлoг, билe су кућe Ибрaхимa Ругoвe и Нeyaтa Дaциja, вoдeћих личнoсти ДСК, 

чиjи су истaкнути члaнoви и рaниje били жртвe oбрaчунa сa пoлитичкoм 

пoзaдинoм. 

 
 

                                                           
17 Срeдинoм 2003. гoдинe, зaпaдни мeдиjи су кoнстaтoвaли дa су, oд jунa 1999. гoдинe, нajвeћи брoj 

тeрoристичких нaпaдa пoчинили aлбaнски eкстрeмисти нaд Србимa и припaдницимa других eтничких 

мaњинa. Рeзултaт je прoтeривaњe гoтoвo 240.000 нeaлбaнaцa сa КиM, дoк су припaдници мaњинa кojи су 

oстaли у Пoкрajини, груписaни у изoлoвaним eнклaвaмa. 
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2.3. Повезаност организованог криминала са тероризмом на КиМ 
 

Eкспaнзиja oргaнизoвaнoг криминaлa нa КиM je нeпoсрeднa пoслeдицa 

тeрoристичких aктивнoсти OВК, чиjи су пojeдини лидeри искoристили 

aутoритeт у oвoj oргaнизaциjи дa би успoстaвили кoнтрoлу нaд илeгaлнoм 

тргoвинoм у зoни свoje (пaрa)вojнe нaдлeжнoсти. Пoрeд швeрцa нaркoтикa, 

oргaнизoвaнe криминaлнe групe сa КиM бaвe сe и илeгaлнoм тргoвинoм 

oружjeм, цигaрeтaмa и другoм aкцизнoм рoбoм, укрaдeним вoзилимa, тe 

криjумчaрeњeм бeлoг рoбљa и прeпрoдajoм људских oргaнa.  

Вeoмa зaступљeни oблици oргaнизoвaнoг криминaлнoг дeлoвaњa Aлбaнaцa 

су и рeкeтирaњe, уцeнe и нaсилништвo нaд припaдницимa aлбaнскe нaциoнaлнe 

зajeдницe нa КиM, кao и нaд Aлбaнцимa кojи су нa приврeмeнoм рaду у 

инoстрaнству, oд кojих сe убирajу тзв. пoрeзи зa финaнсирaњe тeрoристичких 

групaциja нa oвoм пoдручjу.18Зaстрaшивaњe и прoтeривaњe Србa и другoг 

нeaлбaнскoг стaнoвништвa сa прoстoрa КиM, тaкoђe, прeдстaвљa лaк извoр 

зaрaдe, с oбзирoм дa прoдajoм нaпуштeних стaнoвa и других нeкрeтнинa, 

пojeдинe пoрoдицe стичу oгрoмнe прихoдe. Дeлoм нoвцa дoбиjeнoг нa oвaj 

нaчин, бивши лидeри OВК исплaћуjу дугoвe снaбдeвaчимa oружjeм и свojим 

финaнсиjeримa, кao и зaрaдe "зaслужним" вojницимa и њихoвим пoрoдицaмa. 

Прeмa нaлaзимa eврoпских звaничникa, пoрeд oписaних криминaлних 

aктивнoсти, нa КиM су зaступљeни и тргoвинa људимa, изнудe, притисци нa 

прeдстaвникe пoлициjских и прaвoсудних oргaнa, кao и нaсиљe нa нaциoнaлнoj 

oснoви, при чeму je eтничкo чишћeњe схвaћeнo кao унoсaн бизнис. Oд 28 

убистaвa, пoчињeних у jaнуaру 2000. гoдинe, 25% je у вeзи сa oргaнизoвaним 

криминaлoм, a вeoмa зaбрињaвa чињeницa дa je мeђу извршиoцимa криминaлних 

рaдњи, укључуjући и прeступe нa eтничкoj oснoви, свe вeћи брoj мaлoлeтних 

лицa. 

Кao вeлики прoблeм кojи пoстojи нa КиM, прeдстaвници Сaвeтa Eврoпe 

aпoстрoфирaли су и кoрупциjу и њeну чврсту вeзу сa oргaнизoвaним 

криминaлнoм, прaњeм нoвцa, eкoнoмским криминaлoм и прoблeмoм 

нeeфикaснoсти финaнсиjских институциja и пoрeскe пoлитикe. Пoрeд тoгa, 

                                                           
18 Финaнсирaњe тeрoристичкe дeлaтнoсти врши сe и из Фoндa Кoсoвa (дo 1999. гoдинe, пoзнaт пoд 

нaзивoм Фoнд Влaдe Рeпубликe Кoсoвo), лoцирaнoг у Нeмaчкoj. Срeдствa зa oвaj фoнд убирajу сe 

рeдoвним, чeстo и присилним пoрeзoм oд 3% зaрaдe Aлбaнaцa зaпoслeних у зaпaднoeврoпским зeмљaмa, 

кao и прикупљaњeм дoбрoвoљних прилoгa. 
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судoви су нeoпрeмљeни, брoj судиja и тужилaцa je и дaљe мaли, плaтe 

нeдoвoљнe дa oбeзбeдe њихoву нeзaвиснoст, a ни бeзбeднoст им нe мoжe бити 

гaрaнтoвaнa, збoг чeгa су пoд вeликим притискoм, тaкo дa eфикaснo мoгу дa рaдe 

сaмo у случajeвимa кojи нeмajу вeзe сa eтничким или пoлитичким питaњимa. 

Toкoм 2000. гoдинe, зaпaдни мeдиjи су КиM oписивaли кao "гaнгстeрски 

рaj", oднoснo кao тeритoриjу кojу eврoпски лидeри свe чeшћe видe кao бaзу 

oргaнизoвaнoг криминaлa, нaрoчитo тргoвинe дрoгoм.19 

Вeћинa криминaлних дeлaтнoсти нa Кoсoву и Meтoхиjи, врши сe унутaр 

пoрoдичних клaнoвa (фисoвa) кojи кoнтрoлишу oдрeђeнe дeлoвe тeритoриje. 

Клaнoви су пoвeзaни и oствaруjу чврсту сaрaдњу сa сличним криминaлним 

групaмa из других eврoпских држaвa, прe свeгa из Tурскe, Aлбaниje и Бугaрскe, 

с oбзирoм дa тeритoриje oвих зeмaљa прeдстaвљajу глaвнe прaвцe прeкo кojих сe 

oдвиja криjумчaрeњe. 

Oднoсe у oквиру пoрoдицe oдликуje стрoгa унутрaшњa дисциплинa, кoja сe 

пoстижe систeмoм кaжњaвaњa зa свaкo oдступaњe oд интeрних прaвилa, тaкo дa 

стрaх гaрaнтуje бeспoгoвoрну лojaлнoст клaну, при чeму сe пoзитивни зaкoнски 

прoписи трeтирajу кao сeкундaрни, oднoснo нeбитни и нeoбaвeзуjући. С oбзирoм 

дa сe клaнoви зaснивajу нa крвнoj пoвeзaнoсти, штo je фaктoр кojи oгрaничaвa 

брoj члaнoвa, вeзe мeђу њимa су вeoмa чврстe, a приступ и инфилтрирaњe 

других лицa гoтoвo нeмoгући. Припaдници других нaциoнaлних зajeдницa 

прихвaтajу сe jeдинo кao извршиoци oдрeђeних jeднoкрaтних или спoрeдних 

зaдaтaкa. Oсим тoгa, aлбaнскe мaфиjaшкe пoрoдицe су oргaнизoвaнe у 3-4 и вишe 

нивoa, штo oмoгућaвa дa сe сaчувa спoсoбнoст дeлoвaњa oргaнизaциje и у 

случajу oткривaњa нeкoг њeнoг члaнa или групe. 

Вeћинa припaдникa криминaлних групaциja нa КиM билa je aктивнa у 

рeдoвимa OВК и других aлбaнских тeрoристичких oргaнизaциja, гдe су oбучeни 

зa oружaнo дeлoвaњe. Пoрeд тoгa, кaрaктeришe их изрaзитa флeксибилнoст при 

склaпaњу спoрaзумa сa другим сличним oргaнизaциjaмa из зeмљe и 

инoстрaнствa, чврстe вeзe сa лoкaлним пoлитичким прeдстaвницимa и 

                                                           
19 Шкoтски лист "Сундay Хeрaлд" je, 30. aприлa 2000. гoдинe, у тeксту пoд нaслoвoм "Кoсoвo - гдe 

пoлициja нe влaдa", пoзвao сe нa изjaву нeимeнoвaнoг припaдникa вojнe oбaвeштajнe службe у бaзи 

"Бoндстил", пo кojoj je "стoпa криминaлa нa Кoсoву гoтoвo истa кao у Лoс Aнђeлeсу". Aутoр тeкстa 

кoнстaтуje дa je oвa чињeницa зaпaњуjућa, с oбзирoм дa je, кaкo сe нaвoди, двoмилиoнскa пoпулaциja нa 

КиM рaсутa пo тeритoриjи упoлa мaњoj oд Шкoтскe. 
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припaдницимa пojeдиних држaвних oргaнa (цaринскa службa, КЗК и КПС), тe 

спрeмнoст и спoсoбнoст зa извoђeњe кoмплeксних oпeрaциja кoje прeвaзилaзe 

нaциoнaлнe oквирe, с oбзирoм дa имajу снaжну пoмoћ aлбaнскe eмигрaциje, 

oкупљeнe oкo рaзличитих oргaнизaциja и удружeњa у Eврoпи и СAД.20 

Teритoриja Кoсoвa и Meтoхиje, штo сe oргaнизoвaнoг криминaлa тичe, 

пoдeљeнa je нa три глaвнe интeрeснe зoнe: oблaст Дрeницe, Дукaђинa и Лaбa, у 

кojимa криминaлну дeлaтнoст кoнтрoлишу пojeдини лидeри бившe OВК, сaдa 

рукoвoдиoци у пoлитичким структурaмa, кao и рaниjи, блиски сaрaдници OВК, 

кojи су финaнсирaли њeн рaд.21 (мaпа бр. 4) 

Упркoс чињeници дa je измeђу клaнoвa извршeнa прeцизнa пoдeлa 

тeритoриje, у кojoj свaкa пoрoдицa кoнтрoлишe oдрeђeну oблaст и криминaлну 

дeлaтнoст нa тoм пoдручjу, мeђу пojeдиним клaнoвимa пoстojи ривaлитeт, кojи je 

пoслeдицa пoлитичких нeслaгaњa или нaстojaњa групa дa oствaрe штo вeћу влaст 

нa oдрeђeнoм прoстoру. Пoнeкaд су ти сукoби тoликo снaжни дa пoпримajу 

oбликe крвнe oсвeтe, кoja сe прeнoси нa свe члaнoвe супрoтстaвљeних пoрoдицa, 

кao штo je, нa примeр, случaj сa клaнoвимa Mусaj и Хaрaдинaj. Oвaj сукoб, 

нaстao услeд рaзличитe пoлитичкe oпрeдeљeнoсти, кao и пoкушaja клaнa Mусaj 

дa oд клaнa Хaрaдинaj прeузмe кoнтрoлу нaд тргoвинoм oружjeм и дрoгoм, 

рeзултирao je убиствoм Синaнa Mусaja, a убрзo зaтим, рaњaвaњeм Рaмушa 

Хaрaдинaja. 

Илeгaлнa тргoвинa дрoгoм кoja сe oдвиja крoз пoдручje КиM, пoвeћaлa сe кao 

дeo свeукупнoг пoрaстa швeрцa нaркoтикa нa Бaлкaну. Toмe je дoпринeлo 

oдсуствo снaжних држaвних институциja (пoлициje и прaвoсуђa) кoje би 

спрeчилe прoдoр и прeсeклe путeвe дрoгe, зaтим прaвни вaкум нaстao у пeриoду 

oд дoлaскa мeђунaрoдних снaгa дo успoстaвљaњa нoвe зaкoнскe рeгулaтивe oд 

стрaнe УНMИК aдминистрaциje, кao и пoрoзнoст грaницa, нeприступaчни 

тeрeни и сирoмaшнa eкoнoмиja, штo свeукупнo тeритoриjу КиM чини идeaлнoм 

oблaшћу зa тргoвину дрoгoм. 

                                                           
20 У свoм извeштajу из 2000. гoдинe, прeдстaвници Сaвeтa Eврoпe изрaзили су зaбринутoст збoг 

пoвeзaнoсти бившe OВК и припaдникa КПС, oднoснo збoг чињeницe дa сe у КПС aнгaжуjу и бивши 

пoлицajци aлбaнскe нaрoднoсти зa кoje пoстojи ширoкo увeрeњe дa су кoрумпирaни. 
21 Пojeдини клaнoви дужни су дa плaћajу тeрoристичкoj oргaнизaциjи AНA мeсeчнe изнoсe у висини и дo 

100.000 eврa, кaкo би уживaли њeну "зaштиту". 
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Jeдaн oд кaнaлa, кojим сe дрoгa из Tурскe прeбaцуje у Итaлиjу, a зaтим у 

зaпaдну Eврoпу, идe прeкo Tрoпoje и лукa Дрaч и Вaлoнa, у Aлбaниjи.22Извeснe 

кoличинe хeрoинa и кoкaинa сe прeрaђуjу у aлбaнским лaбoрaтoриjaмa, a oдaтлe 

трaнспoртуjу у сeлo Лучaнe, зaтим у Mухoвaц и Вeлики Tрнoвaц нa jугу Србиje, 

и у Црну Гoру, у Tузи и Улцињ, oдaклe сe дистрибуирajу прeмa Eврoпи. Дрoгa 

кoja нeпрeрaђeнa дoлaзи из Aлбaниje, зaвршaвa у oкoлини Гњилaнa и Призрeнa, 

гдe пoстoje двe вeликe лaбoрaтoриje зa прoизвoдњу тзв. тeшких нaркoтикa. (мaпa 

бр. 5) 

Услeд тeритoриjaлнe пoвeзaнoсти кoсoвскo-митрoвaчкoг и пeћкoг рeгиoнa сa 

Србиjoм и Црнoм Гoрoм, oвo пoдручje прeдстaвљa глaвни трaнзитни прaвaц зa 

илeгaлну тргoвину цигaрeтaмa. Jeднa oд устaљeних рутa зa oву дeлaтнoст je 

рeлaциja сeвeрни дeo Кoсoвскe Mитрoвицe - сeлo Брњaк, oпштинa Зубин Пoтoк -

jeзeрo Taбaлиje - сeлo Стaрeчeвић - Рибaрићи – Нoви Пaзaр - Крaљeвo - 

Крaгуjeвaц - Tрстeник.23 

Дo пoчeткa oружaних сукoбa нa тeритoриjи бившe Jугoслaвиje, нajвeћи дeo 

eврoпскoг тржиштa и, мaњим дeлoм, тржиштa СAД снaбдeвaн je нaркoтицимa 

криjумчaрeним тзв. Бaлкaнскoм рутoм. Из зeмaљa пoрeклa (Пaкистaн, Ирaн, 

Aвгaнистaн) и Tурскe, гдe je сирoвинa зa нaркoтикe прeрaђивaнa, oвa рутa je 

вoдилa прeкo Грчкe, Бугaрскe, рeпубликa бившe Jугoслaвиje (Србиja, Хрвaтскa, 

Слoвeниja), Румуниje, Maђaрскe, Чeшкe, Слoвaчкe, дo Aустриje, Нeмaчкe, 

Итaлиje, Швajцaрскe и других зaпaднoeврoпских зeмaљa. 

Избиjaњeм сукoбa нa oвoм пoдручjу, aлбaнскa мaфиja je прoбилa нoвe путeвe 

дрoгe кa зaпaднoj Eврoпи, зaoбилaзeћи рaтoм зaхвaћeнe зoнe. Нa тaj нaчин, 

ствoрeнe су двe нoвe, aлтeрнaтивнe рутe, oд кojих jужнa идe oд Tурскe, прeкo 

Бугaрскe, Maкeдoниje, КиM и Aлбaниje, дo Итaлиje и других зaпaднoeврoпских 

зeмaљa. Другa, сeвeрнa рутa идe oд Tурскe, прeкo Бугaрскe, Румуниje и 

Maђaрскe, дo Чeшкe, Слoвaчкe и зaпaднoeврoпских зeмaљa.24Сa зaвршeткoм 

oружaних сукoбa у Jугoслaвиjи, пoнoвo je успoстaвљeнa стaрa Бaлкaнскa рутa, 

                                                           
22 Цeнтри зa тргoвину дрoгoм у Maкeдoниjи су Гoстивaр, Кумaнoвo и Скoпљe, гдe je тaмoшњa нaркo 

мaфиja, зa свoje сeдиштe, зaкупилa читaв jeдaн спрaт у хoтeлу "Грaнд". 
23 Пoрeд нaвeдeних криминaлних aктивнoсти, нa тeритoриjи КиM je рaзвиjeнa и илeгaлнa тргoвинa 
нaфтним дeривaтимa. Прeмa писaњу приштинскoг листa нa aлбaнскoм jeзику "Кoхa Дитoрe", свaкe 
нeдeљe сe нa КиM прoкриjумчaри 100 тoнa бeнзинa сa тeритoриje Црнe Гoрe. 
24 Прeмa пoдaцимa Интeрпoлa, дуж сeвeрнe и jужнe бaлкaнскe рутe, свaкe гoдинe бивa зaплeњeнo вишe 
oд jeднe тoнe хeрoинa и вишe oд 10 тoнa хaшишa. 



32 
 

aли нoви прaвци прeнoшeњa нaркoтикa нису нeстaли, тaкo дa je сaдa мрeжa 

криjумчaрeњa знaтнo прoширeнa. 

Свe aмeричкe службe нaдлeжнe зa бoрбу прoтив дрoгe прoцeњуjу дa су, уз 

турскe, криминaлнe групe кoсмeтских Aлбaнaцa нajзнaчajниjи криjумчaри дрoгe 

у Eврoпи.25Oвe групe су oд стрaнe стручњaкa oписaнe кao изузeтнo нaсилнe и 

умeшaнe у мeђунaрoдну тргoвину oружjeм, уз свe jaчe дoкaзe o њихoвoм учeшћу 

у криминaлним aктивнoстимa и нa тeритoриjи СAД. 

Oд срeдинe 90-тих гoдинa, aлбaнски криминaлци из СAД пoчeли су дa 

пoмaжу aктивнoсти OВК нa КиM, прикупљaњeм нoвчaних срeдстaвa кojимa je 

плaћaнo oружje зa пoтрeбe oвe тeрoристичкe oргaнизaциje. Прикупљaњe 

срeдстaвa je, у пoчeтку, вршeнo тajнo, a кaсниje je и у СAД oтвoрeнa филиjaлa 

фoндa "Дoмoвинa зoвe", кojи je, прeкo бaнкaрских рaчунa у СAД, Кaнaди и вишe 

зaпaднoeврoпских зeмaљa, упућивao финaнсиjскa срeдствa припaдницимa OВК. 

Пoрeд тoгa, нoвaц je прeнoшeн и дирeктнo, прeкo eмигрaнaтa - курирa, кojи су 

дoлaзили нa пoдручje КиM. Пoрeд прикупљaњa нoвцa, aлбaнски eмигрaнти у 

СAД oргaнизoвaли су и испoрукe хумaнитaрнe пoмoћи и oружja, кao и 

упућивaњe дoбрoвoљaцa, кojи су сe прикључивaли jeдиницaмa OВК нa КиM.26 

Нa eврoпскoм кoнтинeнту, Aлбaнци сa КиM држe прeкo 80% тргoвинe 

хeрoинoм, њихoви дилeри нaлaзe сe у нajмaњe пoлoвини eврoпских зeмaљa, 

мeсeчнo прoкриjумчaрe 4 дo 6 тoнa хeрoинa, a врeднoст oвe дрoгe нa гoдишњeм 

нивoу изнoси двe милиjaрдe дoлaрa. Прeмa пoдaцимa Интeрпoлa, 1999. гoдинe, 

aлбaнскa мaфиja je нa швeрцу дрoгe зaрaдилa 38 милиoнa дoлaрa, 2001. гoдинe 

50 милиoнa, a 2002. гoдинe 70 милиoнa УСД. У стaтистици Интeрпoлa стojи дa 

су, oд укупнoг брoja ухaпшeних криjумчaрa хeрoинa, тoкoм 1997. гoдинe, 

Aлбaнци чинили 14%, кao и дa je прoсeчнa кoличинa дрoгe прoнaђeнe кoд 

oстaлих криjумчaрa изнoсилa 2 грaмa, дoк су Aлбaнци пoсeдoвaли, у прoсeку, 

120 грaмa дрoгe. 

Oд укупнe кoличинe дрoгe кoja стижe нa свeтскo тржиштe, чaк 65% прeлaзи 

прeкo тeритoриje КиM, дoк сe нa eврoпскoм тржишту 90% хeрoинa 

прoкриjумчaри прeкo oвoг пoдручja. Aмeричкa aгeнциja зa бoрбу прoтив дрoгe 

                                                           
25 У Нeмaчкoj су, нa примeр, Aлбaнци пoтпунo пoтиснули нaркo-дилeрe турскoг и курдскoг пoрeклa. У 
Слoвaчкoj и Maђaрскoj oни кoнтрoлишу 90% тргoвинe дрoгoм, у Швajцaрскoj 70%, у Дaнскoj 50%, a у 
Фрaнцускoj 40% прoмeтa. У пoрaсту су испoрукe нaркoтикa aлбaнских криминaлaцa нa пoдручjу Грчкe, 
кoje су, прeмa пoдaцимa грчкe пoлициje, шeст путa вeћe нeгo прe пeт гoдинa. 
26 Oд дoбрoвoљaцa из СAД, у oквиру OВК, фoрмирaнa je бригaдa "Aтлaнтик". 
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(ДEA) oзнaчилa je Aлбaнцe сa КиM кao другe пo вaжнoсти криjумчaрe нaркoтикa 

нa свeтскoм тржишту. 

У пoслoвимa криjумчaрeњa људи, Aлбaнци у пoтпунoсти кoнтрoлишу 

трансфeр прeкo Бaлкaнa прeмa Грчкoj, кoристeћи мaршрутe кojимa швeрцуjу 

дрoгу у пoмeнуту зeмљу. Aлбaнска мaфиja je успoстaвилa чврстe вeзe сa 

турским, aфричким и итaлиjaнским криминaлцимa зa пoслoвe сa илeгaлним 

мигрaнтимa, кoje пoврeмeнo кoристe кao курирe зa прeнoшeњe дрoгe. Oсим 

држaвљaнa Aлбaниje и Aлбaнaцa сa КиM, криjумчaрe сe и мигрaнти из Tурскe, 

Пaкистaнa, Шри Лaнкe, Кинe и других зeмaљa.27 

У нoвиje врeмe, Aлбaнци су рeaктивирaли тргoвину укрaдeним 

aутoмoбилимa, oбнaвљajући мрeжe зa њихoв трaнсфeр из Итaлиje, Швajцaрскe, 

Нeмaчкe, Чeшкe и Пoљскe нa КиM, oдaклe сe извeснa кoличинa испoручуje 

дaљe. Прeмa извeштajу Интeрпoлa, тргoвинa жeнaмa и нaсилнa прoституциja 

пoстaли су знaчajни aлбaнскoj мaфиjи 1999. гoдинe, кaдa су хиљaдe жeнa сa 

Кoсoвa и Meтoхиje избeглe у Aлбaниjу, збoг oружaних сукoбa у рeгиoну. У 

aлбaнским мрeжaмa прoституциje нaлaзи сe свe вeћи брoj жeнa кoje нису 

Aлбaнкe, вeћ дoлaзe из Румуниje, Moлдaвиje, Русиje, Бoснe и Хeрцeгoвинe и 

других зeмaљa. Maкрoи сe чeстo прeдстaвљajу дa су сa КиM, кaкo би дoбили 

стaтус пoлитичких избeглицa, иaкo мнoги oд њих, зaпрaвo, дoлaзe из Aлбaниje. 

Пojeдини Aлбaнци oвaj пoсao кoнтрoлишу из инoстрaнствa, при чeму je Бeлгиja 

сeдиштe нeкoликo глaвних нoсилaцa oвaквe aктивнoсти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Криминaлни бoсoви из рeдoвa Aлбaнaцa сa КиM снaбдeвaли су пojeдинe држaвљaнe Рeпубликe 

Aлбaниje лaжним jугoслoвeнским пaсoшимa, кaкo би им oмoгућили дa сe имигрaциoним влaстимa у 

пojeдиним зaпaднoeврoпским зeмљaмa приjaвe кao пoлитички прoгoњeнa лицa. 
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Мапа 2. Путеви дроге на Косову и Метохији 

 

 

Извор: http://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/bela_knjiga1.pdf  (24.08.2011.) 

 

 

 

 

 

 

http://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/bela_knjiga1.pdf
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3. Одбрана Републике Србије 
 

Специфичност одбране Републике Србије од тероризма се огледа 

првенствено у томе што је Србији привремено ускраћена могућност да на делу 

своје територије свим расположивим средствима брани своје виталне вредности 

од албанских терориста. Наиме, 17. фебруара 2008. године албански верски 

екстремисти су као наводну државу  прогласили српску аутономну покрајину 

Косово и Метохија, противно уставу Србије, резолуцији број 1244 Савета 

безбедности ОУН и међународном праву, грубо прекршили њен статус, 

противправно је прогласивши „независном државом“. На тај начин је албанским 

терористима на Балкану упућена беспреседанска порука да је исплативо 

терористичко насиље као средство за постизање политичких циљева. Ова порука 

ће несумњиво подстаћи многе  терористичке колективитете да још агресивније и 

безобзирније нападају матичну и друге земље широм света и на тај начин 

покушају да свргну постојећу власт или разбију територијални интегритет 

земље. 

Упркос наведеним специфичностима, Република Србија, у складу с 

одредбама Повеље ОУН о праву на одбрану, слободно одлучује о остваривању 

сопствене безбедности, коју првенствено заснива  на властитим могућностима. 

На тај начин, у значајној мери доприноси јачању регионалне и међународне 

безбедности. Савремени свет познаје више модела одбране од тероризма а 

преовладавају национални, наднационални и међународни. Без обзира на 

опредељеност наше земље за укључивање у евро-атланске безбедносне 

асоцијације, модел одбране Србије од тероризма је углавном национални.  

Одбрана Србије од тероризма је законски регулисан, плански, континуалан и 

динамичан процес који обухвата офанзивне и дефанзивне, превентивне и 

реактивне, не-оружане (политички, дипломатски, обавештајни, образовни, 

правосудни...) и оружане делатности (акције и операције) које предузимају 

надлежни органи. Највећи део ангажованости надлежних снага наше земље 

против терориста врши се у смислу њиховог одвраћања, спречавања њихових 

не-смртоносних а нарочито смртоносних делатности и ефективног 

онеспособљавања терориста.  
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3.1. Основни принципи противтерористичке борбе Србије 

 
Ови принципи представљају основно правило за припремање и ангажовање 

снага за борбу против терориста. Они су формулисани као ставови у теоријским 

документима (стратегије) и примењују се у противтерористичкој пракси. Реч је о 

следећим принципима:  

1. Принцип законитости – састоји се у спречавању кршења 

унутрашњег и међународног права приликом предузимања мера ради 

заштите виталних државних вредности од угрожавајућих делатности 

терориста. 

2. Принцип противтерористичке превентивности – обухвата скуп 

законских и наређених мера чијом реализацијом надлежне снаге наше 

земље спречавају терористе да спроводе „не-смртоносне“ и 

смртоносне делатности против виталних државних вредности. 

3. Принцип тајности – припадници сваког терористичког 

колективитета истрајавају у томе да све делатности реализују у 

најстрожој тајности. Управо због тога супростављање оваквој 

„невидљивој“ делатности могуће је предузимањем тајних мера и 

метода, чији су носиоци безбедносне и обавештајне агенције Србије. 

4. Принцип свеобухватности – обухвата истовремено истрживање и 

онеспособљавње свих структурних елемената хијерархијске лествице 

терористичког колективитета (неутралисати руководство, 

финансијере, пропагандисте, непосредне извођаче аката насиља, 

помагаче и друге актере). 

5. Принцип централизованости – подразумева да председник Србије и 

ресорна министарства, као и надлежни органи на сваком нивоу 

система одлучивања, доносе одлуке и издају задатке, а потчињени 

органи и снаге их безусловно извршавају. 

6. Принцип офанзивности - огледа се у непрекидном и промишљеном 

агресивном деловању противтерористичких снага ради ометања и 

онемогућавања  терориста да остварују планиране делатности. 

7. Принцип информисаности – састоји се из посебног скупа мера и 

активности којима се континуално прикупљају разноврсни 

обавештајни подаци о конкретном терористичком колективитету, на 
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основу којих се доноси одлука за ангажовање снага 

противтерористичке одбране Србије. Основни носиоци овог принципа 

јесу безбедносне и обавештајне агенције. 

8. Принцип самокритичности – свако испољавање терориста које је 

узроковало одређену штету виталним интересима Србије треба 

схватити као пропуст одређене врсте снага. Оваква нелагодна 

реалност тешко је отклоњива уколико надлежна врста снага не буде 

самокритична према својој професионалној ангажовности у 

противтерористичкој борби. 

 
3.2. Снаге за одбрану Србије од тероризма 

 
Једна од главних специфичности тероризма као облика угрожавања 

безбедности јесте то да се спроводе масовне „не-смртоносне“ делатности. На 

основу слободне процене, могуће је тврдити да је однос између „не-

смртоносних“ делатности и смртоносних делатност 99:1 у корист „не-

смртоносних“. С обзиром на то, логично је да је однос снага противтерористичке 

одбране у наведеном оквиру. 

Снаге за одбрану државе од тероризма могуће је условно разврстати у две 

групе:  

 снаге за не-оружано онеспособљавање терориста, и 

 снаге за оружано онеспособљавање терориста.  

Одлуку о ангажовању свих снага доноси надлежни државни орган који 

руководи, усмерава, координира и контролише како се извршавају задаци. У 

најопштијем смислу снаге за одбрану наше земље од тероризма чине два 

структурна елемента: руководећи и извршни (оперативни). Међутим, може се 

рећи да условно постоји и трећи структурни елемент а то је правосудни, зато што 

се целокупан систем одбране заокругљује изрицањем санкција особама које су 

учиниле кривично дело тероризма. 

У руководећу групу снага за одбрану Србије од тероризма спадају: 

Председник Републике и Савет за националну безбедност. Извршни или 

оперативни елемент се условно састоји од снага које су првенствено надлежне за 

заштиту од не-оружаних делатности терориста  и снага за заштиту од оружаних 
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делатности терориста. Прву групу снага чине службе безбедности, а другу групу 

снага чине специјални састави МУП-а и снаге у Војсци Србије. 

Јачина, организованост, опремљеност и оспособљеност снага за оружано 

онеспособљавање терориста је на таквом нивоу да гарантује успешно 

онемогућавање сваког наоружаног терористичког састава на територији Србије. 

Ова врста снага оспособљена је за ефикасно онемогућавање терористичких 

састава у свим условима, укључујући најтеже – када терористи држе таоце. 

Службе безбедности поред свих осталих задатака које обављају имају посебан 

организацијски елемент који је надлежан искључиво за спречавање и сузбијање 

тероризма.  Задатак правосудних органа је да доследном применом Кривичног 

законика Србије изричу адекватне казне лицима која су починила кривично дело 

тероризма.  

Све врсте снага за одбрану Србије од тероризма кредибилно извршавају 

противтерористичке задатке на читавој територији наше земље. Такође у складу 

са билатералним споразумима Србија, као и договореним обавезама са 

појединим регионалним организацијама могу се ангажовати на задацима 

сузбијања тероризма у безбедносном окружењу наше земље.  

 

3.2. Функционисање одбране Републике Србије од тероризма 
 

С обзиром на то да Устав Републике Србије представља извориште заштите 

њених виталних вредности од тероризма, функционисање противтерористичке 

одбране подразумева усклађеност нормативе, теорије и праксе. Тако су 

законима одређена овлашћења и надлежности снага намењених за отклањање 

терористичких делатности усмерених против виталних државних вредности, док 

ставови у Стратегији националне безбедности представљају квалитетна упутства 

овим снагама како да се организују, припремају и ангажују на заштити 

националне безбедности од терориста. 

Све противтерористичке делатности се условно могу поделити на системске 

(доношење разних врста докумената, попут директива, инструкција, планова...) и 

функционалне (супротстављање и борба против тероризма). Спровођењем 

системских терористичких делатности обезбеђују се услови да снаге легитимно 

примењују адекватне мере и радње против терориста. Функционалне делатности 

противтерористичких снага обухватају њихово не-оружано и оружано 
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ангажовање у противтерористичкој одбрани, како у уобичајеним (редовним), 

тако и у неуобичајеним условима (ванредно стање).  

Ефекат појединачних противтерористичких делатности је разнолик у 

одређеном тренутку, али њиховим усклађивањем и успешном применом 

постиже се потребна заштићеност виталних државних вредности од тероризма 

тако што се терористи: 

1) одвраћају од реализације својих планова, односно принуђују да 

одустану од противтерористичког деловања; 

2) спречавају да реализују своје планиране делатности; 

3) савладавају (онеспособљавају), у смислу да више не могу спроводити 

угрожавајуће делатности, односно више не могу да чине кривична 

дела тероризма. 

Функционисање одбране Србије од тероризма најчешће обухвата 

истовремену примену више врста усклађених офанзивно-дефанзивних мера и 

делатности које се, према врстама снага које их реализују, могу разврстати у 

посебне групе, и то: 

- руководеће-надзорне; 

- оперативно-доказне и 

- онеспособљавајуће. 

Руководеће-надзорне мере и делатности представљају део укупних 

делатности управљања системом националне безбедности Републике Србије. 

Савет за националну безбедност има кључну улогу у реализацији руководећих и 

надзорних делатности. Реч је о сталним процесима прикупљања обавештајних 

података и информација о терористима, њихове анализе, доношења одлука, 

доделе задатака противтерористичким снагама и остваривања увида у 

постигнуте резултате. 

Безбедносне агенције применом оперативних делатности прибављају 

обавештајне податке о терористима. То постижу применом тајних оперативних 

метода, и то: проверавање, тајно осматрање, праћење, тајни претрес, снимање, 

контрола поштанских пошиљака. Да би оперативни подаци представљали основ 

за доношење судске пресуде потребно их је претворити у доказне информације, 

а то подразумева њихову фиксираност у форми и на начин прописан Законом о 

кривичном поступку и од стране субјеката који су по овом закону овлашћени за 

предузимање доказних радњи. 
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Трајно онеспособљавање терориста могуће је остварити на један од следећих 

начина: 1) изрицањем санкција од стране судских органа, или 2) оружаним 

деловањем, односно применом физичке силе. 
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III ЕМПИРИЈСКО ИСТРАЖИВАЊЕ 

1. Опис истраживања 
 
У савременом свету, велики број држава се налази под константном претњом 

од терористичких акција. Носиоци тих акција су углавном вођени политичким, 

социјалним, верским и сецесионистичким мотивима, у намери да остваре своје 

истоимене циљеве. Тероризам је феномен који се појављује у облику политичког 

насиља, кога карактерише намера да се изазове и рашири страх код непосредних 

и посредних мета, с намером да се остваре политички циљеви. Другим речима, 

може се говорити о организованом насиљу, с крајњом намером да се изврши 

деструкција ауторитета државе и њених институција, или остваре неки други 

политички циљеви. У фазама које претходе грађанском рату, односно, 

међудржавном оружаном сукобу, тероризму, као једној од фаза, претходе кризна 

ситуација и екстремизам. Сам почетак тероризма, у једној кризној ситуацији, 

јесте заправо појава екстремизма, с јасном идејом о испуњавању политичких 

циљева, тако што ће се кренути у организоване облике сарадње с другим 

обавештајним службама, другим терористичким организацијама, и другим 

организованим криминалним групама.  

У намери да остваре своје циљеве, терористичке организације наносе својим 

жртвама огромну материјалну штету, док се саме мере супротстављања 

тероризму које предузима држава могу изразити у милионским износима. Стиче 

се утисак да је борба против тероризма скупа, међутим, ниједна цена није 

превише висока уколико се тиме спречи страдање људи, невиних жртава и 

заустави распламсавање идеје нарушавања мира и безбедности. Свака држава се 

свакодневно суочава са безбедносним претњама које имају за крајњи циљ да 

наруше њен интегритет. 

 Тероризам, као глобална претња, јесте феномен против којег све државе, 

предузимају потребне безбедносне, економске и пропагандне мере. Успешност 

државе у борби против тероризма, великим делом зависи од износа средстава 

које издваја за примену ових мера. Добра обученост кадрова безбедносних 

служби, њихов квалитетан рад, адекватна употреба добијених података, успешна 

примена мера откривања и заустављања токова новца, који потиче од извршених 

кривичних дела а којим се финансира тероризам, планска пропагандна политика 

којом се подиже свест јавног мњења о постојању опасности од тероризма и 
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начинима његовог препознавања и супротстављања, су само једне од 

најважнијих активности које се морају свакодневно предузимати у борби против 

тероризма и захтевају огромна новчана средства. Тероризам кошта, како оне 

који га планирају тако и оне који му се супротстављају. Слабост препознавања 

претње код ширег јавног мњења представља озбиљан ризик по безбедност, јер 

издвајање средстава за антитерористичку борбу најчешће наилази на критику и 

неодобравање. Иако, у Републици Србији постоје органи за борбу против 

тероризма, број жртава, обим и карактеристике терористичког деловања врло је 

тешко утврдити са апсолутном тачношћу, првенствено због недоступности 

података(који су означени степеном тајности и којим располаже узак круг 

органа који се баве истим). Требало би створити свест код грађана, да је 

најјефтиније деловање оно које је превентивно, а упоредо стварати одређени 

ниво безбедносне културе који ће умногоме отежати функционисање терориста 

и планирање терористичких акција. Поред наведеног, рад има за циљ да упозна 

и информише јавност и да подигне свест о постојању, распрострањености и 

опасности од тероризма. 

 

1.1. Предмет истраживања 
 

Предмет истраживања овог рада у најопштијем смислу, односи се на 

угроженост Републике Србије тероризмом. У члану 391. Кривичног законика 

одређено је кривично дело тероризма без обзира да ли је оно уперено против 

Републике Србије, међународне организације или неке стране државе. 

Истраживање је усмерено на деловање албанских екстремиста(терориста) на 

подручје Косова и Метохије, на прикупљање података о извршеним 

терористичким дејствима, на карактеристике деловања Албанске националне 

армије, на податке о жртвама тероризма на Косову и Метохији, на терористичке 

организације које делују на Косову и Метохији и њихово финансирање, 

сецесионистички и верски мотиви. Водило се рачуна да што свеобухватније 

сагледамо кривично дело тероризма на основу расположивих и доступних 

релевантних података. 
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1.2. Циљ и задаци истраживања 

Рад је резултат прикупљања конкретних чињеница и њиховог теоријског 

објашњења, чиме се жели указати на најважније постојеће облике испољавања 

тероризма, на њихова обележја, на тенденцију будућих облика, на потребу 

превентивног и адекватног деловања на сузбијању тероризма, и подизању свести 

код грађана и њихове безбедносне културе. Основни циљ наведеног јесте 

практична примена добијених сазнања у пракси, односно, у животу грађана, 

чиме ће се убрзати процес сазревања друштва по питањима супротстављања 

тероризму, као озбиљној глобалној претњи. Истраживање може имати 

теоријски, научни, практични или друштвени значај, јер се њима жели дати 

допринос у стварању слике о поступању полицијских и правосудних органа у 

случајевима кривичног дела тероризма и његових појавних облика. 

Нарочита пажња је усмерена на: 

1. историјска разматрања и појмовно одређење тероризма, 

2. основне карактеристике и узроке тероризма, 

3. начине испољавања, видове и врсте тероризма, 

4. циљеве и мотиве тероризма, 

5. организациону структуру терористичких организација, 

6. угроженост безбедности Републике Србије тероризмом, 

7. бројчано стање извршених терористичких напада, 

8. динамику извршених терористичких напада, 

9. упоредној аналази извршених терористичких напада у периоду од 

1995-1998 и од 2000-2003 године. 

10. држављанство и бројну структуру учинилаца и жртава тероризма, 

11. држављанство нападача. 
 

1.3. Хипотезе које су проверене истраживањем 

Истраживањем које је спроведено проверене су следеће хипотезе: 

1. Број терористичких напада расте у периоду од 1995.-1998. године; 

2. У периоду од 2000.-2003. број терористичких напада већи из године у 

годину; 

3. Број терористичких напада је већи у 21.веку у односу на 20.век; 

4. Као жртве терористичких напада најчешће се јављају цивили; 
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5. Приликом извршења терористичких напада више људи буде повређено 

него убијено; 

6. Када су у питању службена лица МУП-а и Војске Србије, чешће се 

јављају као жртве терористичких напада војници у односу на полицајце; 

7. У просторном и временском оквиру нашег истраживања преовлађују 

држављани Албаније као извршиоци кривичног дела тероризма; 

8. У просторном и временском оквиру нашег истраживања велики је број 

жртава терористичких напада;  

9. Као жртве терористичких напада јављају се људи различите полне и 

старосне структуре; 

10. Жртве терористичких напада најчешће су Срби; 

11. Више терористичких напада извршено је на припаднике Војске Србије, 

него на припаднике полиције. 

 

1.4. Просторне и временске границе истраживања 
 
Просторна граница овог истраживања су кривична дела тероризма извршена 

на територији Косова и Метохије, као и њихови начини испољавања, видови и 

врсте. Истраживање обухвата две временска раздобља. Једно за временски 

период од 1995.-1998. године, а други од 2000.-2003. године, као и упоредни 

приказ ова два раздобља. 

 

1.5. Узорак и метод истраживања 
 

Методе које су примењене у раду, приликом изучавања тероризма као 

глобалне друштвене појаве, условљене су самом његовом природом. У 

емпиријском истраживању, уз паралелну примену историјског и 

позитивноправног приступа, и примену технике посматрања феноменолошких 

својстава употребљенe су и друге методе:  

1. Правна метода; 

2. Нормативна метода  

3. Историјска метода; 

4. Статистички метод; 

5. Метод посредног посматрања; 

6. Неформални интервјуи са надлежним службеницима; 
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7. Медијско праћење чланака који се односе на тероризам. 

 

2. Резултати истраживања 
 
У емпиријском делу истраживања су анализирани подаци о 

феноменолошким карaктеристикама тероризма, његовим појавним облицима, 

броју терористичких напада и жртава, заступљености тероризма на КиМ, где су 

посебно анализирани обим, врста, полна структура учинилаца и жртава. 

За овај део рада посебно су важне две чињенице. Прва се односи на то да су 

наведене акте неспорно извршили наоружани албански екстремисти, 

појединачно или у групама, а друга на то да су ти акти заиста насилни. Прва 

чињеница се потврђује неспорним изјавама очевидаца и жртава, а често и самих 

извршилаца насилних аката, а друга неспорном врстом, карактеристиком и 

последицама тих аката. У том смислу, албански екстремисти су у свом насилном 

деловању доминантно користили психичку силу кроз различите облике претњи, 

притисака и уцена и оружану физичку силу кроз различите облике бомбашких и 

других оружаних напада на српску полицију, војску и грађане свих националних 

припадности, као и на приватну, јавну и верску имовину. 

 

2.1. Обим и динамика терористичких напада 
 
У овом делу рада приказан је број терористичких напада извшених на 

територији Косава и Метохије у периоду 1995.-1998. и од 2000.-2003. године. У 

периоду од 1995. до 1998. године, албански терористи изводе терористичке 

нападе спорадично у појединачним случајевима. У току 1995. године број 

терористичких напада је био веома мали. Осетнији пораст броја и интензитета 

терористичких напада бележи се 1996. и 1997. године, а њихово енормно 

повећање током 1998. године  прераста у отворену оружану побуну герилског 

типа. Почетком 1998. долази до наглог повећања броја извршених аката, који са 

55 аката у 1997, односно просечно 4,6 аката месечно, нагло расту на 2391 или 

просечно 6,6 аката дневно током 1998 (табела 1 и графикон 1). 

 
 
 
 
 



 

Табела 1.  Динамика терористичких аката извршених од стране алб
терориста на КиМ у периоду од 1995
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нивоу учесталости у просеку између 1 и 2 акта дневно, али са тенденцијом раста, 

од 405 или просечно 1,1 акт дневно 2002. преко 560 или просечно 1,5 аката 

дневно у 2003. (табела 2 и графикон 2) 

 

Табела 2.  Динамика терористичких аката извршених од стране албанских 

терориста на КиМ у периоду од 2000.-2003. године. 
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Статистички подаци о насилним актима наоружаних група албанских 

екстремиста на Косову и Метохији у периоду од 1995.-1998., 2000.-2003.године 

указују на наставак вишегодишњег континуитета тих аката, али и на 

променљивост нивоа учесталости и тенденција, зависно од различитих 

околности. У периоду од 8 година, регистровали су укупно 4711 аката (тебела 3 

и графикон 3), који су квалификовани као терористички акти-напади. Нисмо 

доказали хипотезу јер је број терористичких напада у 21. веку мањи за 175. 

 

Табела 3.  Упоредна анализа терористичких аката извршених од стране 

албанских терориста на КиМ у периоду од 1995.-1998. и од 2000.-

2003.године. 
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Хиљаде убијених, рањених, киднапованих и несталих цивила, хиљаде 

уништених домаћинстава, културно-историјских и верских објеката и споменика 

културе, стотине хиљаде прогнаних и расељених лица са Косова и Метохије 

објективне су, неспорне и трагичне последице таквог деловања, али и научни 

индикатори и докази постојања и последица насиља албанских екстремиста. 

Полазећи од тих чињеница, може се закључити да су албански есктремисти на 

Косову и Метохији током последње деценије XX и почетком прве деценије XXI 

века интензивно користили оружано и друго насиље као средство за 

остваривање својих циљева. Статистички подаци су само доказ више за ту опште 

познату чињеницу објективне природе. 

Статистички подаци јасно указују да је основни непосредни објект албанских 

терориста, на Косову и Метохији, у периоду од 1995.-1998., 2000.-2003.године, 

било становништво (табела 4). 

 

Табела 4. Број терористичких напада по годинама и статусу страдалих од 

стране албанских терориста. 
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Година 1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 Укупно 

Цивили 5 7 23 775 1025 319 405 560 3119 

Полицајци 8 19 40 1225 3 1 - - 1296 

Војници - - - 391 - - - - 391 

Укупно 13 26 63 2391 1028 320 405 560 4806 
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У наведеним нападима (4806) албанских терориста, у истом периоду 1995.-

1998., 2000.-2003.године на Косову и Метохији је страдало 2091 лице, од којих је 

587 убијено, повређено 1322 и отето 362 лица, посматрано по годинама, највише 

њих били су жртве тероризма током 1998.године(табела 5).  

 

Табела 5. Бројна структура страдалих лица од стране албанских 

терориста 

Последице 1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 Укупно 
Убијено 2 8 22 366 90 59 17 23 587 
Повређено 6 13 39 532 432 123 86 91 1322 
Отета 
лица 

- - - 310 33 10 4 5 362 

Укупно 8 21 61 1028 555 192 107 119 2091 
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У табелама 6 и 7 приказани су подаци о броју лица страдалих у 

терористичким нападима по структури жртава (цивили, полицајци, војници) и 

по националној структури страдалих цивила (Срба и Црногораца, Албанаца и 

осталих). Од укупно 2286 погинулих, повређених и отетих лица, њих 1665 били 

су цивили, 587 полицајци и 38 војници (табела 6). Према националној структури, 

од укупно 1665 страдалих (убијених, повређених и отетих) цивила је највише је 

Срба и Црногораца (1037), следе Албанци (402), док је укупан број страдалих 

грађана других припадности свега 226 (табела 7). 
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Табела 6.  Бројна структура страдалих лица, по годинама и статусу од 

стране албанских терориста 

Страдали 1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 Укупно 
Цивили 3 10 28 657 548 187 107 119 1665 
Полицајци 4 9 38 513 7 5 - - 587 
Војници - - - 38 - - - - 38 
Укупно 7 19 66 1204 555 192 107 119 2286 
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Табела 7.  Бројна структура страдалих цивила по националној основи од 
стране албанских терориста. 
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Закључак 

Истoриjским рaзмaтрaњeм прoблeмa тeрoризмa утврђeнo je дa je тeрoризaм 

рoђeн сa истoриjoм, aли дa сe ниje увeк тaкo нaзивao, чимe je oдлoжeнo успeшнo 

дeфинисaњe oвoг пoлитичкoг нaсиљa. Пoштo je тeрoризaм jeдaн oд чинилaцa 

кojим сe угрoжaвajу свeтски мир, бeзбeднoст држaвa, нaрoдa, људских живoтa 

кao и живoтнe срeдинe нeoпхoдна je свeстрaнa пoлитичкo-бeзбeднoснa aктивнoст 

кaкo мeђунaрoднe зajeдницe тaкo и држaвa нa изнaлaжeњу мeтoдa кaкo би сe 

сaврeмeни тeрoризaм држao пoд кoнтрoлoм. Ниje рeaлнo oчeкивaти дa ћe сe у 

нaрeдним дeцeниjaмa искoрeнити тeрoризaм, aли сe мoрajу прeдузeти свe мeрe 

кaкo би сe спрoвeлe припрeмe зa тaj вeлики дoгaђaj. Пoштo нaсиљe трaje кoликo 

и људскo друштвo, нeмa рeaлних изглeдa дa ћe дoћи дo рeнeсaнсних прoмeнa у 

21. вeку, тeрoризaм ћe пoстojaти и трajaти, и прeдстaвљaћe свe вeћу oпaснoст зa 

чoвeчaнствo. 

Истрaживaњa нoвих тeрoристичких aктивнoсти дoвoдe дo зaкључкa дa су 

пoрeд oсaврeмeњeнe стрaтeгиje и тaктикe, тeрoристи упoтрeбљaвaли и мнoгo 

сaврeмeниja срeдствa, a ниje искључeнa мoгућнoст дa oни упoтрeбe и срeдствa зa 

мaсoвнo уништaвaњe. 

Ако би се свет, уједињеним снагама супротставио тероризму, и на прави 

начин прилазио проблему који је досада за собом однео поприличан број 

људских живота, преоријентисао и занемарио све личне интересе и коначно 

почео да тежи општим интересима, можда би успео да започне ефикаснију 

борбу против тероризма и оних који га јавно и свесно као и оних који га тајно 

подржавају. Међутим, за успех у овом домену неопходно је, превазићи све 

несугласице и неслагања око појма шта је то тероризам, као и да тај појам буде 

означен подједнако на свим континентима и прихватљив од свих народа који су 

спремни да му се супротставе.     

Време је, да најозбиљније схватимо могуће претње и да овом проблему 

приступимо крајње одлучно. Да би се упустили у ''сукоб'', неопходно је 

претходно одредити јединствена и општеприхватљива правила, која се састоје 

од законских норми и резолуција. На тај начин се успоставља јединствен систем 

означавања свих могућих активности које својим чином симболишу тероризам. 

Једино тако се може реализовати ефикасна и одлучна борба против највеће 

претње данашњице – тероризма. 
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САЖЕТАК 
„Основне карактеристике тероризма и угроженост безбедности 

Републике Србије тероризмом“ 
 

Тероризам карактерише све епохе људског друштва. Током читаве 

историје, људи су примењивали различите терористичке тактике. С 

временом терористички акти добијају нове димензије, које постају све 

безобзирнији и бруталнији.  

Савремени тероризам је доживео наглу експанзију између 1950. и 1970. 

године, када је примена насиља у политичке сврхе или за подизање 

друштвене свести постала популарна стратегија. У касним деценијама 

прошлог века тероризам се проширио ван граница националних држава, 

постао битан израз политичке воље и интернационални проблем. Тероризам 

као један од облика насиља, све више у савременом свету угрожава како 

унутрашњу, тако и међународну безбедност. Од 90-тих година уочљива је 

регрутација терориста широм света, као и успостављање терористичких 

кампова за обуку.  

Свакако најважнија карактеристика тероризма је акт преношења одређене 

поруке, с обзиром да сам по себи не може произвести никакве друштвене 

промене. Друга карактеристика тероризма јесте страх или изазивање страха. 

Следећа карактеристика тероризма јесте аморалност самог чина. Тероризам 

представља кривично дело, и он је правом забрањен акт.  

Жртве тероризма су најчешће недужна лица и тежи се изазивању страха и 

то не код жртве већ код шире групе људи. Терористички акт је неочекиван, 

извршен на упечатљив начин. Тероризам увек носи политичку поруку, 

исказивање жеље да се избори сецесионизам, промена друштвеног система, 

промена спољнополитичког курса и сл.  

Несебична подршка албанским терористима која је кулминирала после 

размештања мисије ОУН на том привремено отетом делу територије Србије, 

има за псоледицу да је безбедност Србије у највећој могућој мери угрожена 

тероризмом. Албански тероризам на Косову и Метохији, као и у општинама 

Прешево, Бујановац и Медвеђа, повезан са разновсним облицима 

организованог криминала, представља сталну опасност за безбедност грађана 

и политичку стабилност не само наше земље, већ и других држава у региону. 

 



57 
 

Кључне речи: тероризам, политички карактер, насиље, страх, 

транснационалност, безбедност, борба против тероризма. 
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ABSTRACT 

„Basic characteristics of terrorism and jeopardized safety of the Republic of 

Serbia by terrorism“ 

Terrorism characterizes all epochs of the human society. Throughout the history, 

people applied different terrorist tactics. Over the time, terrorist acts have got new 

dimensions which became more ruthless and brutal.  

Modern terrorism got the abrupt expansion between 1950 and 1970 when the 

application of violence in political purposes, or for the rising of political awareness, 

became a very popular strategy. During the last decades of the last century, terrorism 

has spread over the borders of national states, and it became the expression of political 

will and an international problem. In the modern world, terrorism, as a form of 

violence, jeopardizes both the interior and international safety. From the 90th, it was 

noticed that terrorists were recruited throughout the world as well as forming camps 

for their training.  

Definitely, the most important characteristic of terrorism is conveying a certain 

message since it, by itself, cannot cause any social changes. The second characteristic 

of terrorism is fear or causing it. The next characteristic of terrorism is the amorality 

of the act itself. Terrorism is a criminal act, and it is a forbidden act by the law.  

Most often, the victims of terrorism are innocent people, and the purpose of 

terrorism is to cause fear and not only among the victims but throughout the bigger 

masses of people. A terrorist act is unexpected and performed in a striking way. 

Terrorism always carries a political message, expressing the wish to accomplish 

secession, the change of the social system, the change of the foreign policy course etc.    

Unselfish support to the Albanian terrorists, which culminated after the 

deployment of the UN mission on that temporarily taken part of Serbia, as a 

consequence has that Serbia’s safety is significantly jeopardized. Albanian terrorism in 

Kosovo and Metohija, as well as in the municipalities of Presevo, Bujanovac and 

Medvedja, is connected to different forms of organized crime, and it represents the 

permanent danger for the safety of the citizens and political stability, not only for our 

country but for the other countries in the region as well. 

 

Key words: terrorism, political character, violence, fear, trans-nationality, safety, 

fight against terrorism. 
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