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Сажетак
Рад пред ста вља син те зу за јед нич ких на по ра оба ауто ра да 

под руч је те ро ри зма при ка жу на гло бал ном или свет ском и Европ
ском и ре ги о нал ном ни воу. Раз ло зи ко ји су опре де љу ју ће ути ца ли 
на из бор овог те ма та ти чу се чи ње ни це да је те ро ри зам го то во у 
сре ди шту свих свет ских зби ва ња као по шаст ко ја не га тив но ути
че на оп ште ста ње без бед но сти у све ту као и оп шти на пре дак и 
раз вој дру штва и др жа ве у це ли ни. С дру ге стра не, под руч је Евро
пе мо же да нас да пред ста вља и епи цен тар те ро ри зма ко ји пре ти 
да на ру ши крх ко ус по ста вљен мир на под руч ју Бо сне и Хер це го ви
не, у де лу Ре пу бли ке Ср би је на Ко со ву и Ме то хи ји као и у Бив шој 
Ју го сло вен ској Ре пу бли ци Ма ке до ни ји. Реч је пре све га о ислам ском 
те ро ри зму као об ли ку ис по ља ва ња вер ског фа на ти зма ко ји се пре
ли ва са дру гих жа ри шта у све ту. То ме у при лог го во ре по след њи 
по да ци о из ве де ним те ро ри стич ким ак ти ма у Звор ни ку (БиХ) и Те
то ву и Ку ма но ву (Ма ке до ни ја). У оба слу ча ја упо тре бље ни су на
сил ни ак ти, као сред ство за ли ша ва ње жи во та и сло бо де при пад
ни ка по ли ци је, у ци љу ства ра ње осе ћа ја не си гур но сти код гра ђа на 
у овим др жа ва ма, као и узи ма ју ћи ши ри ге о стра те шки по ло жај и 
у са мом ре ги о ну Ју го и сто ка Евро пе. У скла ду са на ве де ним, у ра ду 
је ко ри шће на на уч на и струч на ли те ра ту ра ка ко би се ука за ло на 
оп шти по јам те ро ри зма, кла си фи ка ци ју те ро ри стич ких ор га ни
за ци ја и њи хо во де ло ва ње на под руч ју Евро пе са по себ ним освр
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том на Ср би ју. По ред то га, гра фич ки и та бе лар но су пре до че ни 
ста ти стич ки по да ци ко ји се од но се на те ро ри стич ке на па де на 
Ко со ву и Ме то хи ји. У по гле ду ме то до ло шког окви ра, ко ри шће ни 
су ме то ди ана ли зе, син те зе, исто риј ски, си сте мат ски, ло гич ки, 
ме тод ана ли зе са др жа ја, ста ти стич ки и др. 
Кључ не ре чи: те ро ри зам, те ро ри стич ке ор га ни за ци је, ору жа ни на па

ди, жр тве, по ли ци ја, вер ски фа на ти зам, екс тре ми зам

ПО ЈАМ И ЗНА ЧЕ ЊЕ ТЕ РО РИ ЗМА

Те ро ри зам као не га тив на и дру штве но-штет на по ја ва већ ду-
же вре ме за о ку пља па жњу на уч не и струч не јав но сти. У прав ној и 
по ли тич кој те о ри ји оп ти ра ве ћи број де фи ни ци ја те ро ри зма ко је 
су усло вље не раз ли чи тим при сту пи ма по је ди них ауто ра у ње го вом 
пој мов ном од ре ђе њу. Има ју ћи у ви ду ве ли ки број де фи ни ци ја те-
ро ри зма мо же мо уочи ти да ва ње раз ли чи тих зна че ња основ ним од-
ред ни ца ма ко је чи не ње гов са др жај. У ко ре ну ре чи те ро ри зам ле жи 
реч „те рор“ (лат. ужас, ве ли ки страх, бру тал ност) ко ји мо же мо де-
фи ни са ти као укуп не ак тив но сти ко је у се би са др же на сил но по-
сту па ње и упо тре бу не до зво ље них сред ста ва за оства ри ва ње (не)
оправ да них ци ље ва. У исто риј ском сми слу по сма тра но, те ро ри зам 
се пре ми јер но по ми ње у де лу Ед мун да Бер ка „Ре флек си је о Фран-
цу ској ре во лу ци ји“ из 1789. го ди не. У на ве де ном де лу се ко ри сти 
тер мин „ре жим те ро ра“ ко ји, уз нео п ход на уоп шта ва ња, са др жај но 
од го ва ра са вре ме ном пој му те ро ри зма.1) 

По јам те ро ри зам се у ли те ра ту ри ко ри сти у ши рем и ужем 
сми слу ре чи. У ши рем сми слу, „те ро ри зам об у хва та ши ро ку ле пе-
зу кри ми нал них ак тив но сти, као што су: кри ми нал ни те ро ри зам, у 
чи јој осно ви се на ла зи имо вин ски ин те рес; пси хич ки те ро ри зам, 
ко га ка рак те ри шу ре ли гиј ски и ма гиј ски ци ље ви; рат ни те ро ри зам, 
ко ји пред ста вља упо тре бу сред ста ва за иза зи ва ње те ро ра у рат не 
свр хе као и по ли тич ки те ро ри зам, ко ји је усме рен ка оства ре њу 
од ре ђе них по ли тич ких ци ље ва. У ужем сми слу, ко ји је у ли те ра ту-
ри нај че шће при су тан, овај по јам се ко ри сти за по ли тич ки те ро ри-
зам“.2)

1) Су прот ног ми шље ња је про фе сор Си ме у но вић ко ји ко рен ре чи те ро ри зам про на ла зи у 
де ли ма рим ских исто ри ча ра и прав ни ка по пут: Та ци та, Ли ви ја, Ови ди ја, Ци це ро на и др. 
Дра ган Си ме у но вић, Те ро ри замоп шти део, Еди ци ја Cri men, Бе о град, 2009, стр. 86.

2) Жи во јин Алек сић, Зо ран Ми ло ва но вић, Лек си кон кри ми на ли сти ке, Гло са ри јум, Бе о-
град, 1995, стр. 302.
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Ако те ро ри зам све де мо на под руч је по ли тич ког на си ља он-
да се под њим „под ра зу ме ва ак ци ја на си ља ко ја се при ме њу је из 
по ли тич ких раз ло га ра ди за стра ши ва ња и бес по штед ног сла ма ња 
от по ра оно га пре ма ко ме се вр ши, од но сно ме тод по ли тич ке бор бе 
у ко ме се си сте мат ским и ор га ни зо ва ним на си љем, у ци љу иза зи-
ва ња стра ха код ши рег кру га љу ди ства ра не по ве ре ње у дру штве ни 
по ре дак, са ци љем на ме та ња по ли тич ке вла сти те ро ри ста, вр ше-
њем те ро ри стич ких ак ци ја“.3)

По ла зе ћи од упли ва ме диј ских са др жа ја у свр хе ор га ни зо ва-
ња али и су зби ја ња те ро ри зма под њим мо же мо озна чи ти пар ти-
ку лар ни тип на си ља ко ји ни је си но ним за по ли тич ки мо ти ви са но 
на си ље.4) Пре ма Кур мо ну и Риб ни ка ру те ро ри зам има за циљ да 
код ста нов ни штва и вла сти про тив ко је је упе рен про из ве де страх а 
да не иза зо ве ма сов на ра за ра ња.5) 

По сма тра но у без бед но сној рав ни, те ро ри зам пред ста вља 
гло бал ну без бед но сну прет њу у све ту, јер пред ста вља је дан од 
нај о па сни јих на чи на на ру ша ва ња без бед но сти др жа ва и чи та ве 
ме ђу на род не за јед ни це у це ли ни и као та кав пред ста вља ре ал ну 
без бед но сну прет њу по је ди ним др жа ва ма и гло бал ну прет њу без-
бед но сти ме ђу на род не за јед ни це.6)

У ли те ра ту ри но ви јег да ту ма по сто ји ве ли ки број де фи ни-
ци ја те ро ри зма ко ји ма се на сто је осве тли ти раз ли чи ти аспек ти 
ње го вог де ло ва ња. Та ко, про фе сор Ра кић сма тра да је те ро ри зам 
„по стао јед на од нај о збиљ ни јих прет њи за свет и чо ве чан ство, ко ји 
сво јим ак тив но сти ма не угро жа ва са мо без бед ност, већ и со ци јал-
ни и еко ном ски раз вој што ути че на ста бил ност и про спе ри тет сва-
ке зе мље“.7) У ред ши рих де фи ни ци ја те ро ри зма сва ка ко спа да она 
ко ју на во ди про фе сор Си ме у но вић. Овај аутор на во ди да „као вид 
ин ди ви ду ал ног, не ле ги тим ног, не ле гал ног и не ин сти ту ци о нал ног 
на си ља те ро ри зам је увек окре нут про тив од ре ђе них ин сти ту ци ја 
не ког дру штва, од но сно in con cre tum про тив не ке др жа ве“.8)

3) Дар ко Ма рин ко вић, Су зби ја ње ор га ни зо ва ног кри ми на ласпе ци јал не ис тра жне ме то
де, Про ме теј, Но ви Сад, 2010, стр. 46.

4) Ви ди: Ива на Ал ка лај, „Ме ди ји и те ро ри зам“, Вој но де ло, Ми ни стар ство од бра не, Бе о-
град, бр. 4/11, стр. 349.

5) Бар те ле ми Кур мон, Дар ко Риб ни кар, Аси ме трич ни ра то ви, НИЦ Вој ска, Бе о град, 2003, 
стр. 123.

6) Ми лан Ми јал ков ски, Те ро ри зам, Фа кул тет ци вил не од бра не, Бе о град, 2004, стр. 6.

7) Ми ле Ра кић, Без бед но сна пре вен ти ва, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град - Зе мун, 
2006, стр. 73.

8) Дра ган Си ме у но вић, op. cit., стр. 78.
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Раз ма тра ју ћи ве ћи број де фи ни ци ја те ро ри зма мо же мо из-
дво ји ти не ко ли ко кључ них еле ме на та, а то су:

 –  Те ро ри зам је сми шље на, по ли тич ки мо ти ви са на упо тре-
ба на си ља или прет ња на си љем да би се за пла ши ла вла да 
или ве ћи на јав но сти или да би се из вр шио при ти сак на 
њих;

 –  Те ро ри зам пред ста вља стра те ги ју на си ља ко ја је осми-
шље на да оства ри ре зул та те по сте пе ним иза зи ва њем 
стра ха или не си гур но сти;

 –  То је не за ко ни та упо тре ба прет ње или си ле пу тем ду го-
роч не кам па ње или спо ра дич них ин ци де на та;

 –  То је сра чу на та упо тре ба на си ља про тив ци ви ла, од но сно 
не бор бе них ци ље ва;

 –  Моћ се у осно ви на ла зи на вр ху на си ља – она је осва ја ње, 
ма ни пу ла ци ја и ко ри сти се ка ко би се иза зва ле од ре ђе не 
про ме не;

 –  Ре во лу ци о нар ни те ро ри зам има за циљ да иза зо ве ком-
плет ну по ли тич ку про ме ну уну тар др жа ве;

 –  По лу ре во лу ци о нар не стра те ги је има ју циљ да оства ре по-
ли тич ку про ме ну без ко лап са по ли тич ког си сте ма;

 –  Што се ти че ци ље ва, сред ста ва, ме та и на чи на спро во ђе-
ња ак ци ја то је тај на ак тив ност ко ја је па жљи во пла ни ра-
на;

 –  Ци ље ви се у осно ви мо гу раз у ме ти као по ли тич ки, со ци-
јал ни, иде о ло шки или ре ли ги о зни, јер би без ових ци ље ва 
те ро ри сти би ли сма тра ни де лин квен ти ма и кри ми нал ци-
ма;

 –  Те ро ри зам се обич но спро во ди од стра не ма њин ских гру-
па, а у не ким слу ча је ви ма и од стра не уса мље них по је ди-
на ца;

 –  По сти за ње мак си му ма пу бли ци те та је увек ва жан циљ за 
те ро ри сте;

 –  Обла сти у ко ји ма се спро во де ак ци је, од спе ци фич них зе-
ма ља и ло ка ци ја до раз ли чи тих сег ме на та дру штва, по-
ста ју бр зо тран сна ци о нал не где ши ре ње обла сти де ло-
ва ња те ро ри стич ке ор га ни за ци је че сто пре ла зи др жав не 
гра ни це.9)

9) Пре ма: Da vid Whit ta ker, Ter ro rists and Ter ro rism in con tem po rary world, Taylor and Fran cis 
e-Li brary, New York, 2004, p. 1-2.
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КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈА ТЕ РОРИСТИЧКИХ 
ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА

Те ро ри зам, као об лик крај ње де струк тив не и дру штве но-
штет не по ја ве, има по ред на ци о нал них, европ ске и свет ске ди мен-
зи је. Он се ис по ља ва кроз де лат ност те ро ри стич ких ор га ни за ци ја 
ко је мо гу би ти ло кал ног, ре ги о нал ног и ме ђу на род ног ка рак те ра. 
Оп шта ка рак те ри сти ка де ло ва ња свих те ро ри стич ких ор га ни за ци ја 
од но си се на на чи не њи хо вог де ло ва ња и по сле ди це ко је услед то-
га на ста ју. Сва ка од по зна тих те ро ри стич ких ор га ни за ци ја на сту па 
са сво јих иде о ло шких, на ци о на ли стич ких, вер ских и по ли тич ких 
по зи ци ја. Сто га, у за ви сно сти од вр сте те ро ри стич ког де ло ва ња и 
ци ље ва ко ји се њи ме же ле по сти ћи, све те ро ри стич ке ор га ни за ци је 
мо же мо по де ли ти у че ти ри вр сте:10)

 –  Оне ко је те же да оства ре вер ске ци ље ве;
 –  Оне ко је те же да оства ре иде о ло шке ци ље ве;
 –  Оне ко је те же да оства ре се па ра ти стич ке ци ље ве;
 –  Оне ко је те же да оства ре ви ше од јед ног ци ља.

Кла си фи ка ци ју те ро ри стич ких ор га ни за ци ја је мо гу ће из вр-
ши ти и на осно ву дру гих кри те ри ју ма. Та ко, пре ма те ри то ри јал ном 
кри те ри ју му, све те ро ри стич ке ор га ни за ци је мо же мо по де ли ти на: 
ме ђу на род не и ре ги о нал не. За тим, пре ма вре ме ну њи хо вог на стан-
ка и де ло ва ња, све те ро ри стич ке ор га ни за ци је мо же мо по де ли ти 
на: оне ко је су на ста ле у ра ни јем вре мен ском пе ри о ду (60-тих и 70-
тих го ди на 20. ве ка) и оне ко је су знат но но ви јег да ту ма јер на ста ју 
кра јем 20. ве ка и по чет ком 21. ве ка.11)

С об зи ром да је те жи ште на шег из ла га ња фо ку си ра но на 
европ ско под руч је у на ред ном из ла га њу ће мо ука за ти на основ не 
ка рак те ри сти ке те ро ри стич ких ор га ни за ци ја ко је де лу ју у Евро пи. 
Овим ор га ни за ци ја ма при па да ју: Фрак ци ја Цр ве не ар ми је, Цр ве не 
бри га де, Ир ска Ре пу бли кан ска ар ми ја, Ба скиј ска се па ра ти стич ка и 
те ро ри стич ка ор га ни за ци ја, Осло бо ди лач ка вој ска Ко со ва и др.

а) Фрак ци ја Цр ве не ар ми је (нем. RAF) у јав но сти је по зна ти-
ја под име ном Ба дер-Мај нхоф гру па. Она је при па да ла те ро ри стич-
ким ор га ни за ци ја ма ле ви чар ског иде о ло шког усме ре ња. Де ло ва ла 
је у вре мен ском пе ри о ду од 1970. го ди не, па све до 1993. го ди не 

10) Иван Јок сић, Ма ри ја на Ду кић Ми ја то вић, „Осврт на те ро ри стич ке ор га ни за ци је и мо да-
ли те ти њи хо вог фи нан си ра ња“, у збор ни ку: Те ро ри зам као гло бал на прет ња (при ре ди-
ли Жељ ко Бје ла јац, Ми на Зи ро је вић Фа тић), Прав ни фа кул тет за при вре ду и пра во су ђе 
и Цен тар за без бед но сне сту ди је, Но ви Сад, 2012, стр. 261-262.

11) Ibi dem.
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ка да је зва нич но пре ста ла да по сто ји.12) Осни ва чи ма те ро ри стич ке 
ор га ни за ци је Ба дер-Мај нхоф сма тра ју се Ан дре ас Ба дер и Гу друн 
Ен слин а ка сни је им се при дру жи ла но ви нар ка Ул ри ке Мај нхоф. 
Об ли ци де ло ва ња ове ор га ни за ци је сво ди ли су се на: ор га ни зо ва ње 
пљач ки ба на ка, роб них ку ћа, по шти, под ге слом да се на тај на чин 
вр ши нео п ход на екс про при ја ци ја ка пи та ла. По сле хап ше ња во ђа 
ове ор га ни за ци је на ста ви ле су са де ло ва њем од ре ђе не гру пе ко је 
су има ле за циљ да уце њи ва њем вла сти осло бо де сво је ухап ше не 
при пад ни ке. РАФ је зва нич но пре ста ла да по сто ји 1998. го ди не на 
осно ву зва нич ног са оп ште ња у ме ди ји ма.13)

б) Цр ве не Бри га де (итал. Bri ga te Ros se) при па да ју те ро ри-
стич ким ор га ни за ци ја ма ле ви чар ског ти па. Ор га ни за ци ја је осно-
ва на 1970. го ди не са ци љем ства ра ња но вог „пра вед ни јег“ ко му ни-
стич ког дру штва кроз ору жа ну бор бу. У по гле ду на чи на де ло ва ња 
ова ор га ни за ци ја је ко ри сти ла већ по зна та сред ства за стра ши ва ња 
гра ђа на кроз вр ше ње по ли тич ких уби ста ва, от ми ца, уце на, пљач-
ки и др. У том сми слу мо же мо скре ну ти па жњу на јав но сти до бро 
по зна ти слу чај уби ства ита ли јан ског пре ми је ра Ал да Мо ра из вр-
ше ног 1978. го ди не и от ми цу аме рич ког ге не ра ла Џеј мса До зи је-
ра из вр ше ног три го ди не ка сни је. Ме ђу тим, ита ли јан ске вла сти су 
ус пе ле да су зби ју де ло ва ње ове ор га ни за ци је та ко да се мо же ре ћи 
да је фо кус ње ног де ло ва ња оне мо гу ћен. Ипак, спо ра дич но се по-
ја вљу ју по ку ша ји од ре ђе них гру па ци ја ко је сво јим ак ци ја ма на сто-
је одр жа ти кон ти ну и тет де ло ва ња ове ор га ни за ци је. То је слу чај са 
уби ством Ма си ма Дан то на, ауто ра вла ди не ре фор ме за ко на о ра ду, 
из над чи јег те ла је на зи ду ста јао гра фит са ис пи са ним име ном ове 
ор га ни за ци је. 

в) Ир ска Ре пу бли кан ска Ар ми ја (енгл. Irish Re pu bli can Army 
– IRA) је осно ва на 1919. го ди не, као па ра вој на фор ма ци ја Ира ца ка-
то лич ке ве ро и спо ве сти. Пр ви на па ди при пад ни ка ове ор га ни за ци је 
за бе ле же ни су 1955. го ди не и тра ја ли су све до 1962. го ди не. Ме-
ђу тим, већ 1969. го ди не ра ди кал но кри ло ИРА је по кре ну ло се ри ју 
те ро ри стич ких на па да у Ир ској усме ре них про тив пред став ни ка 
бри тан ских вла сти. Ова бор ба је тра ја ла ви ше де це ни ја и про у зро-

12) Бли же о са мом на стан ку, на чи ну де ло ва ња и при пад ни ци ма ове ор га ни за ци је ви де ти 
на веб сај то ви ма: www.trutv.com/li brary/cri me/ter ro rists_spe ci es/ter ro rists/me in hof/1.html, 
www.ba a der-me in hof.com (до ступ ни 02.05.2014.)

13) РАФ је био по знат по из во ђе њу ве ћег бро ја атен та та на ви со ке др жав не зва нич ни ке. 
Нај по зна ти ји атен та ти су из вр ше ни над са ве зним ту жи о цем Зиг фри дом Бу ба ком (Si eg-
fried Bu back), ви со ким функ ци о не ром Дре зде нер бан ке Јир ге ном Пон том (Jürgen Pon-
to) и пред сед ни ком Удру же ња по сло да ва ца Хан сом Мар ти ном Шла је ром (Hanns-Mar tin 
Schleyer). Ма ри ја Ђо рић, Иде о ло шки мо ти ви сан екс тре ми зам као ге не ра тор по ли тич
ког на си ља, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2013, стр. 304.
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ко ва ла је низ ве ли ких те ро ри стич ких на па да у ко ји ма је стра да ло 
пу но љу ди. ИРА је има ла и сво је по ли тич ко кри ло ко је је у јав но сти 
пред ста вљао Шин Фејн. На кон ви ше де це ниј ске бор бе са бри тан-
ским вла сти ма ИРА је 2005. го ди не јав но об ја ви ла крај те ро ри зму. 

г) Ба скиј ска се па ра ти стич ка и те ро ри стич ка ор га ни за ци ја 
ЕТА основ на је да ле ке 1959. го ди не. Ова ор га ни за ци ја је по кре-
ну ла се ри ју те ро ри стич ких ак ци ја и на па да по ста вља њем екс пло-
зи ва, вр ше њем от ми ца, уби ста ва и др. У сре ди шту де ло ва ња ЕТА 
би ло је оства ри ва ње ци ље ва марк си стич ко-ле њи ни стич ких иде о-
ло шких уве ре ња. По зва нич ној ста ти сти ци ЕТА се сма тра од го вор-
ном за смрт пре ко 800 љу ди. То ком 2004-2005. го ди не из вр ше но 
је хап ше ње во ђа ове ор га ни за ци је као што је Mi kel Al bi zu Iri ar te и 
Har ri et Aqu i re.14) На ред не го ди не ма ски ра ни пред став ни ци ЕТА су 
јав но об ја ви ли пре кид ва тре.15)

д) Осло бо ди лач ка вој ска Ко со ва – ОВК (алб. Us htria Cli rim
ta re e Ko so ves) је осно ва на 1994. го ди не у ци љу во ђе ња ору жа не 
бор бе за не за ви сност ју жне срп ске по кра ји не - Ко со ва и Ме то хи је. 
Она је пред ста вља ла па ра вој ну ору жа ну фор ма ци ју ко ја је, на те-
ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је, во ди ла бор бу са по ли циј ским и вој-
ним сна га ма Ср би је. Осни вач и во ђа ове ор га ни за ци је био је Адем 
Ја ша ри ко ји је не по сред но ру ко во дио ње ним ак ци ја ма све до сво је 
смр ти 1998. го ди не. На кон то га на че лу ове ор га ни за ци је био је Ха-
шим Та чи. Фи нан си ра ње ОВК се пре те жно за сни ва ло на тр го ви ни 
нар ко ти ци ма и дру гим об ли ци ма кри ми нал ног де ло ва ња у зе мљи 
и ино стран ству. „По твр ђу ју ћи да су ал бан ски кри ми нал ци има ли 
кључ ну уло гу у ор га ни зо ва ном кри ми на лу и у мно гим зе мља ма 
Евро пе, на ро чи то у ве зи са тр го ви ном нар ко ти ци ма, пред став ни ци 
Са ве та Евро пе су, у свом из ве шта ју из 2000. го ди не, кон ста то ва ли 
да је ор га ни зо ва ни кри ми нал на КиМ по ве зан са бив шим при пад-

14) “При пад ни ке ЕТА-е ни су упла ши ла про га ња ња и хап ше ња. На про тив, 1973. су из вр-
ши ли нај зна чај ни ји атен тат – уби ли су Ка ре ра Блан ка, пред сјед ни ка вла де и Фран ко вог 
на сљед ни ка. Од та да па до Фран ко ве смр ти, Ба ски ја је би ла под стал ним же сто ким 
сти ском ре жи ма. У апри лу 1975. го ди не у Ба ски ји се уво ди оп сад но ста ње, а чак че-
твр ти на ре гу лар них шпан ских по ли циј ских сна га је оку пи ра ла ба скиј ске про вин ци је. 
При пад ни ци ЕТА-е и на ци о на ли стич ких пар ти ја, со ци ја ли сти и ко му ни сти, хап ше ни су 
и уби ја ни на нај су ро ви је на чи не“. Бе ри слав Бла го је вић, „Ба ски ја на раз во ђу те ро ри зма 
и ет но ре ги о на ли зма“, Гло бус: ча со пис за пе да го шкоме тод ска пи та ња и уна пре ђе ње 
на ста ве ге о гра фи је, Срп ско ге о граф ско дру штво, Бе о град, бр. 31/06, стр. 152.

15) Иако је ЕТА би ла из ра зи то на ци о на ли стич ка те ро ри стич ка ор га ни за ци ја, она је има-
ла по вре ме не из ле те и у иде о ло шке во де, при бли жа ва ју ћи се марк си стич ким иде ја ма. 
По ред то га, она је сво је ак тив но сти ин тер на ци о на ли зо ва ла спро во де ћи обу ку у па ле-
стин ским вој ним кам по ви ма. Дра ган Си ме у но вић, „Ет но-се па ра ти стич ки те ро ри зам у 
за пад ној Евро пи – ИРА и ЕТА“, у збор ни ку: Те ро ри зам као гло бал на прет ња (при ре ди-
ли Жељ ко Бје ла јац, Ми на Зи ро је вић Фа тић), Прав ни фа кул тет за при вре ду и пра во су ђе 
и Цен тар за без бед но сне сту ди је, Но ви Сад, 2012, стр. 101.
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ни ци ма ОВК и кри ми нал ци ма из се вер не Ал ба ни је. Пре ма на ла зи-
ма европ ских зва нич ни ка, по ред опи са них кри ми нал них ак тив но-
сти, на КиМ су за сту пље ни и тр го ви на љу ди ма, из ну де, при ти сци 
на пред став ни ке по ли циј ских и пра во суд них ор га на, као и на си ље 
на на ци о нал ној осно ви, при че му је ет нич ко чи шће ње схва ће но као 
уно сан би знис. Од 28 уби ста ва, по чи ње них у ја ну а ру 2000. го ди не, 
25% је у ве зи са ор га ни зо ва ним кри ми на лом, а ве о ма за бри ња ва 
чи ње ни ца да је ме ђу из вр ши о ци ма кри ми нал них рад њи, укљу чу-
ју ћи и пре сту пе на ет нич кој осно ви, све ве ћи број ма ло лет них ли-
ца“.16) 

ЕВРОП СКИ КО РА ЦИ У БОР БИ ПРО ТИВ ТЕ РО РИ ЗМА

Ак ту ел но ста ње

На па ди од 11. сеп тем бра 2001. го ди не, ве за ни за ру ше ње 
згра де Свет ског тр го вин ског цен тра и дру гих ва жних обје ка та у 
САД, пред ста вља ју пре крет ни цу у кре и ра њу бу ду ће кон цеп ци је 
свет ске без бед но сти. Њи ма је пи та ње те ро ри зма ус пе то на пи је-
де стал нај ве ћих иза зо ва по свет ску и ре ги о нал ну без бед ност ве ћег 
бро ја др жа ва. Услед не га тив них ефе ка та ко је су про из ве ли ови те-
ро ри стич ки ак ти по кре ну те су вој не опе ра ци је у ци љу су зби ја ња 
ових де лат но сти у др жа ва ма ко је су по се до ва ле кам по ве за обу ку 
и фи нан сиј ску по др шку те ро ри стич ким ор га ни за ци ја ма. Као ка-
ри ка у лан цу ових ак тив но сти, на под руч ју Евро пе су от кри ве ни 
број ни цен три у ко ји ма се вр ши ла ин док три на ци ја мла дих љу ди 
за уче шће у те ро ри стич ким ак ти ма ши ром све та. Они се пре те жно 
за сни ва ју на вер ској и иде о ло шкој ин док три на ци ји у ко ји ма се сма-
тра ју „оправ да ним“ сви ак ти на си ља усме ре ни пре ма они ма ко ји се 
сма тра ју не при ја те љи ма.

Оп шти тренд по ве ћа ња те ро ри стич ких ака та и си сте ми функ-
ци о ни са ња те ро ри стич ких ор га ни за ци ја по ста ју део европ ске сва-
ко днев ни це. Евро па је у вре мен ском пе ри о ду на кон 2001. го ди не 
до жи ве ла не ко ли ко те ро ри стич ких на па да, од ко јих по себ но тре ба 
ис та ћи оне у Ма дри ду и Лон до ну. По ла зе ћи од на чи на из во ђе ња 
те ро ри стич ких ака та и по сле ди ца ко је су они иза зва ли нео п ход но 
је ука за ти на мо гу ће узро ке ова квог ста ња. На пр вом ме сту је на гло 
по ве ћа ње бро ја ста нов ни ка у европ ским зе мља ма од стра не ли ца 
ко ја до ла зе из др жа ве ко је су пре ма европ ским др жа ва ма на ла зи ле 

16) Бе ла књи га Вла де Ср би је о те ро ри зму на Ко со ву и Ме то хи ји, Бе о град, 2003, стр. 23-24.
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у ко ло ни јал ној за ви сно сти. За тим, тран сфер нов ца ко ји се вр ши 
пре ко европ ских зе ма ља у фор ми до на ци ја и по мо ћи си ро ма шни ма 
ко је су че сто сум њи вог по ре кла. Ме ђу тим, не ма ли број ауто ра сма-
тра уче шће европ ских др жа ва у вој ним ин тер вен ци ја ма као је дан 
од пре суд них раз ло га за еска ла ци ју те ро ри зма на њи хо вом тлу.17)

Ко нач но, да те ро ри зам пред ста вља прет њу европ ској без бед-
но сти илу стра тив но нам го во ре по да ци стра них оба ве штај них аген-
ци ја у ко ји ма се уоча ва оп шти тренд по ра ста те ро ри стич ких ака та. 
То ме у при лог мо же мо на ве сти, не та ко дав ни, Из ве штај Еуро по ла 
по ко ме је у 2012. го ди ни, у др жа ва ма чла ни ца ма ЕУ, по чи ње но 
219 те ро ри стич ких на па да, ве ћи на у Фран цу ској (125) и Шпа ни ји 
(54). У пи та њу је по ве ћа ње од 26%, у од но су 2011. го ди ну, ка да су 
по чи ње на 174 те ро ри стич ка на па да. На да ље се у Из ве шта ју на во-
ди да је те ро ри стич ка прет ња у Евро пи и да ље ве ли ка и ра зно ли ка. 
На ста вља се раз ви ја ти од струк ту ри ра них гру па и мре жа до ма њих 
гру па ба зи ра них у ЕУ и са мо стал них те ро ри ста, а ин тер нет оста је 
кључ ни еле мент ко ји олак ша ва те ро ри стич ке ак тив но сти.18) 

Европ ски прав ни окви ри за бор бу про тив те ро ри зма

Прав не окви ре за су зби ја ње те ро ри зма на под руч ју Евро пе 
чи ни ве ћи број уни вер зал них и европ ских прав них ин стру ме на та. 
У мно штву усво је них прав них ин стру ме на та мо же мо из дво ји ти 
оне ко ји оства ру ју нај ја че ефек те на под руч ју су зби ја ња те ро ри-
зма. То су: 

 –  Же нев ска кон вен ци ја о за шти ти гра ђан ских ли ца за вре ме 
ра та (IV Же нев ска кон вен ци ја) из 1949. го ди не;19)

17) У том кон тек сту, Европ ска уни ја је су о че на са по тре бом да по ну ди од го во ре на пи та ње 
ка кви ће би ти ње ни од но си са САД, па с тим у ве зи и ње на уло га у НА ТО-у на кон што 
је рат у Ира ку за вр шен. Овај рат је по ка зао да по сто је су прот ни ста во ви 15 чла ни ца ЕУ 
у њи хо вом ви ђе њу функ ци о ни са ња За јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке, као и 
да су но во при мље не чла ни це пред ност пру жи ле ло јал но сти Аме ри ци а не ста во ви ма 
сво јих европ ских парт не ра, што на ме ће пи та ње по сто ја ња ре ал не мо гућ но сти и во ље да 
ЕУ по ста не рав но пра ван парт нер на ме ђу на род ној сце ни или ће и да ље САД за др жа ти 
по зи ци ју је ди не свет ске си ле. Со фи ја Си ри шки, „Европ ска Уни ја и НА ТО – Ре фор ма 
тран са тлант ског са ве за“, Ме ђу на род ни про бле ми, Ин сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и 
при вре ду, Бе о град, бр. 2/03, стр. 186-187.

18) Цит. пре ма Из ве шта ју Еуро по ла на сло вље ном: „Те ро ри стич ка си ту а ци ја и трен до ви у 
Евро пи 2013“. Ви ди: Еуро пол: Те ро ри зам ја ча у Евро пи, пре у зе то са веб сај та: http://
bal kans.alja ze e ra.net/vi je sti/euro pol-te ro ri zam-ja ca-u-evro pi (до ступ но: 02.05.2014.).

19) Пре ма од ред би чла на 33. Кон вен ци је (Лич на од го вор ност - За бра на ко лек тив них ка зни, 
пљач ке и ре пре са ли ја) про пи су је се: „Ни јед но за шти ће но ли це не мо же би ти ка жње но 
за де ло ко је ни је лич но из вр ши ло. Ко лек тив не ка зне су за бра ње не, као и све ме ре за-
стра ши ва ња или те ро ри зма...“.
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 –  Кон вен ци ја о спре ча ва њу и ка жња ва њу те ро ри стич ких 
ака та из 1971. го ди не;

 –  Ме ђу на род на кон вен ци ја о су зби ја њу фи нан си ра ња те ро-
ри зма из 1999. го ди не;20)

 –  Европ ска кон вен ци ја о су зби ја њу те ро ри зма из 1977. го-
ди не;

 –  Ре ви ди ра на Европ ска кон вен ци ја о су зби ја њу те ро ри зма 
(До пун ски про то кол [ЕТС бр. 190] Европ ској кон вен ци ји 
о су зби ја њу те ро ри зма из 1977. [ЕТС бр. 90]);21)

 –  Кон вен ци ја Са ве та Евро пе о спре ча ва њу те ро ри зма 
(ЦЕТС бр. 196);22)

 –  Кон вен ци ја Са ве та Евро пе о пра њу нов ца, тра же њу, пле-
нид би и кон фи ска ци ји до би ти од кри ми нал них ак тив но-
сти и фи нан си ра њу те ро ри зма (ЦЕТС бр. 198);

 –  Ре зо лу ци ја 1400 (2004) о иза зо ву те ро ри зма у др жа ва ма 
чла ни ца ма Са ве та Евро пе;

20) Пре ма од ред би чла на 4. Кон вен ци је пред ви ђе но је да ће сва ка др жа ва пот пи сни ца усво-
ји ти ме ре ко је мо гу би ти нео п ход не: 

 (а) да се уста но ве као кри вич на де ла по ње ном уну тра шњем пра ву де ла утвр ђе на у чла-
ну 2;

 (б) да за та кри вич на де ла пред ви ди од го ва ра ју ће ка зне узи ма ју ћи у об зир те жу при ро ду 
кри вич них де ла. Ви ди: За кон о по твр ђи ва њу Ме ђу на род не кон вен ци је о су зби ја њу фи-
нан си ра ња те ро ри зма („Слу жбе ни лист СРЈ – Ме ђу на род ни уго во ри“, бр. 7/02).

21) Њи ме се уво ди од ре ђе ни број зна чај них про ме на у Кон вен ци ји: знат но про ши ре ње спи-
ска де ли ка та ко ји се ни кад не сме ју сма тра ти по ли тич ким или по ли тич ки мо ти ви са ним, 
при че му тај спи сак са да укљу чу је све де лик те об у хва ће не ан ти те ро ри стич ким кон-
вен ци ја ма Ује ди ње них на ци ја; уво ђе ње по јед но ста вље ног по ступ ка за усва ја ње из ме на 
и до пу на, чи ме се омо гу ћу је да се спи ску до да ју но ви де лик ти; отва ра ње Кон вен ци је 
др жа ва ма по сма тра чи ма и, за ви сно од од лу ке Ко ми те та ми ни ста ра, дру гим др жа ва ма 
неч ла ни ца ма; мо гућ ност од би ја ња екс тра ди ци је по чи ни ла ца кри ми нал них де ла зе мља-
ма где по сто ји опа сност да се над њи ма из вр ши смрт на ка зна, да бу ду из ло же ни тор ту ри 
или да бу ду осу ђе ни на ка зну до жи вот ног за тво ра без мо гућ но сти услов ног пу шта ња на 
сло бо ду; знат но сма ње ње мо гућ но сти од би ја ња екс тра ди ци је на осно ву ре зер ва ци ја у 
од но су на Кон вен ци ју, при че му ће та кво од би ја ње под ле га ти по себ ној про це ду ри на-
кнад ног про ве ра ва ња, ко ја ће се при ме њи ва ти и на на кнад но про ве ра ва ње ис пу ња ва ња 
би ло ко је оба ве зе по осно ву Кон вен ци је у скла ду са из ме на ма и до пу на ма. Ви ди: Бор ба 
про тив те ро ри зма, Ак тив но сти Са ве та Евро пе у прав ној обла сти, Стра збур, сеп тем бар 
2007. го ди не. 

22) Кон вен ци ја Са ве та Евро пе о спре ча ва њу те ро ри зма, ко ја је под не та на пот пи си ва ње 16. 
ма ја 2005. го ди не, има за циљ да по кри је од ре ђе не пра зни не у ме ђу на род ном пра ву и 
ак тив но сти ма усме ре ним про тив те ро ри зма ко је су уста но ви ли не за ви сни ме ђу на род ни 
екс пер ти и КО ДЕК СТЕР. Свр ха Кон вен ци је је да: спре ча ва те ро ри зам ме ра ма ко је се 
пред у зи ма ју на на ци о нал ном ни воу и пу тем ме ђу на род не са рад ње; као кри вич на де ла 
утвр ди ак тив но сти ко је мо гу да до ве ду до из вр ше ња те ро ри стич ких ака та, укљу чу ју ћи 
јав не про во ка ци је, ре гру то ва ње и обу ку; по ја ча са рад њу на пре вен ци ји, ка ко на до ма-
ћем ни воу, у кон тек сту на ци о нал них пре вен тив них ме ра, та ко и на ме ђу на род ном ни воу, 
на до пу њу ју ћи и, та мо где је то нео п ход но, мо ди фи ку ју ћи по сто је ће спо ра зу ме ве за не 
за екс тра ди ци ју и уза јам ну по моћ; обез бе ди пру жа ње за шти те и обе ште ће ња жр тва ма 
те ро ри стич ких ака та. Ibi dem.



Иван Ж. Јоксић, Владимир Божовић ТЕРОРИЗАМ КАО ПРЕТЊА  ...

111

 –  Пре по ру ка 1677 (2004) о иза зо ву те ро ри зма у др жа ва ма 
чла ни ца ма Са ве та Евро пе;

 –  Пре по ру ка 1704 (2005) о ме ди ји ма и те ро ри зму;
 –  Пре по ру ка 134 (2003) и Ре зо лу ци ја 159 (2003) о хва та њу 

у ко штац са те ро ри змом – уло га и од го вор но сти ло кал них 
вла сти Европ ска ко ми си ја про тив ра си зма и не то ле ран ци-
је;

 –  Оп ште по ли тич ка пре по ру ка бр. 8 Европ ске ко ми си је про-
тив ра си зма и не то ле ран ци је (ЕЦ РИ) о бор би про тив ра-
си зма у скло пу бор бе про тив те ро ри зма (2004);

 –  Оп ште по ли тич ка пре по ру ка бр. 11 Европ ске ко ми си је 
про тив ра си зма и не то ле ран ци је (ЕЦ РИ) о су зби ја њу ра-
си зма и ра сне дис кри ми на ци је у по ли ци ји (2007).

По ред на ве де них, на под руч ју Евро пе се при ме њу је ве ли ки 
бро ја прав них ин стру ме на та ко ји ма се уре ђу ју раз ли чи ти об ли ци 
бор бе про тив те ро ри зма. Њи хов број и при сут не раз ли чи то сти у 
са др жа ју ука зу ју нам на сву сло же ност са вре ме ног те ро ри зма и 
по тре бу ње го вог ефи ка сни јег су зби ја ња. У том сми слу, фе но ме но-
ло шке цр те са вре ме ног те ро ри зма упу ћу ју на мул ти ди мен зи о нал-
ност по ја ве и по тре бу мул ти ди сци пли нар ног при сту па у ње го вом 
су прот ста вља њу. Као и у слу ча ју оста лих кри ми нал них по ја ва, та-
ко ни те ро ри зам ни је мо гу ће су зби ја ти ко ри шће њем са мо ре пре-
сив них ме ха ни за ма. Пре на гла ша ва ње овог аспек та су прот ста вља-
ња ме ђу на род ном те ро ри зму мо же до ве сти до не же ље них ефе ка та 
ко ји се са сто је у ин тен зи ви ра њу освет нич ких ак ци ја од стра не 
те ро ри стич ких ор га ни за ци ја. Оту да је ефи ка сни је пред ност да ва-
ти пре вен тив ним ме ха ни зми ма ко ји ма би се от кла ња ли узро ци и 
усло ви ко ји по го ду ју на стан ку и да љој еска ла ци ји те ро ри зма.23) 

Је дан од до ку ме на та ко ји има по се бан зна чај на под руч-
ју су зби ја ња те ро ри зма у Евро пи пред ста вља Европ ска стра-
те ги ја без бед но сти ко ја је усво је на 2003. го ди не под ге слом 
„Без бед на Евро па у бо љем све ту“. Да би ефи ка сни је за шти-
ти ла сво ју без бед ност и про мо ви са ла сво је вред но сти, Европ-
ска уни ја има три стра те шка ци ља:24)

23) Да вор Де рен чи но вић, „Но ви ан ти те ро ри зам на раз ме ђу де по ли ти за ци је и де ју ри ди за-
ци је“, Збор ник Прав ног фа кул те та у За гре бу, За греб, бр. 3-4/02, стр. 4.

24) До ку мент ко ји је пред ло жио Ха ви јер Со ла на, а усво ји ли ше фо ви др жа ва и вла да, на 
Европ ском са ве ту, у Бри се лу, 12. де цем бра, 2003. го ди не. A se cu re Euro pe in a bet ter 
world; Euro pean Se cu rity Stra tegy (пре вео Ср ђан Гли го ри је вић), АISAC Fond, In ter na ti o-
nal and Se cu rity Af fa irs Cen tre, Цен тар за ме ђу на род не и без бед но сне по сло ве, Бе о град, 
2006, стр. 10-16.
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а) Ба вље ње прет ња ма. ЕУ је би ла ак тив на у су о ча ва њу са 
кључ ним прет ња ма:

 –  На кон 11. сеп тем бра, од го во ри ла је ме ра ма ко је су укљу-
чи ле усва ја ње европ ског на ло га за хап ше ње, по ступ ке за 
спре ча ва ње фи нан си ра ња те ро ри зма, спо ра зум о ме ђу-
соб ној прав ној по мо ћи са САД. ЕУ на ста вља да раз ви ја 
са рад њу у овој обла сти, и да по бољ ша ва сво ју за шти ту.

 –  Већ мно го го ди на уна зад, ЕУ во ди по ли ти ку про тив про-
ли фе ра ци је. Уни ја је упра во уса гла си ла да љи про грам 
де ло ва ња, ко ји пред ви ђа ко ра ке ка ја ча њу Ме ђу на род не 
аген ци је за атом ску енер ги ју, ме ре по о штра ва ња кон тро-
ле из во за и по сту па ња са иле гал ним по шиљ ка ма и не до-
зво ље ним на бав ка ма. ЕУ је усме ре на ка до сти за њу ни воа 
оп штег при др жа ва ња ре жи ма за сно ва них на мул ти ла те-
рал ним уго во ри ма, као и ка ја ча њу уго во ра и њи хо вих од-
ре да ба за ве ри фи ка ци ју.

 –  ЕУ и ње не др жа ве чла ни це укљу чи ле су се да би пот по мо-
гле ре ша ва ње ре ги о нал них су ко ба и опо ра вак не у спе лих 
др жа ва на Бал ка ну, у Ав га ни ста ну и Де мо крат ској ре пу-
бли ци Кон го. По нов но ус по ста вља ње до бре вла да ви не на 
Бал ка ну, раз вој де мо кра ти је и по др шка ло кал ним вла сти-
ма у су прот ста вља њу ор га ни зо ва ном кри ми на лу, је дан је 
од нај де ло твор ни јих на чи на бор бе про тив ор га ни зо ва ног 
кри ми на ла у ЕУ.

б) Из град ња без бед но сти у на шем су сед ству. Про ши ре ње не 
би тре ба ло да ство ри но ве ли ни је по де ле у Евро пи. Ре ше ње Арап-
ско-Изра ел ског су ко ба стра те шки је при о ри тет за Евро пу.

в) Ме ђу на род ни по ре дак за сно ван на де ло твор ном мул ти ла-
те ра ли зму. На ша без бед ност и на пре дак све ви ше за ви се од по сто-
ја ња јед ног де ло твор ног мул ти ла те рал ног си сте ма. Опре де ље ни 
смо за по што ва ње и раз вој ме ђу на род ног пра ва. Те мељ ни оквир за 
ме ђу на род не од но се је По ве ља Ује ди ње них на ци ја. 

Бор ба про тив те ро ри зма на под руч ју Европ ске уни је про-
јек то ва на је кроз са рад њу са стра те шким парт не ри ма од ко јих се 
по себ но из два ја са рад ња са НА ТО вој ним са ве зом и Ује ди ње ним 
на ци ја ма. Мо да ли те ти ове са рад ње од ви ја ће се спро во ђе њем је-
дин стве не спољ не по ли ти ке и де ло твор ним упра вља њем кри за ма. 
Оту да се на во ди по тре ба за но вим кон ци пи ра њем без бед но сних ак-
тив но сти Европ ске уни је ко ји ће се за сни ва ти на ак тив ни јем, ко хе-
рент ни јем и спо соб ни јем де ло ва њу.
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ИЗА ЗО ВИ И ПРЕТ ЊЕ ОД ТЕ РОРИЗМА 

НА ПОД РУЧ ЈУ СР БИ ЈЕ

Тврд њу да се Ср би ја и дру ге Бал кан ске др жа ве по след ње де-
це ни је на ла зе на раз ме ђи кри ми нал них пу те ва, од ко јих по себ но 
ме сто при па да те ро ри зму, мо же мо сма тра ти осно ва ном. Ова кво 
ста ње је оче ки ва но у дру штви ма ко ја су на ста ла на ру ше ви на ма ко-
му ни зма као и не до вр ше ног про це са ства ра ња ја ких де мо крат ских 
ин сти ту ци ја др жа ве док, још увек, у це ло сти ни су ус по ста вље ни 
ни прин ци пи на ко ји ма по чи ва мо дер но европ ско дру штво са вла-
да ви ном пра ва и за шти том људ ских и гра ђан ских пра ва и сло бо да. 
Ја сна стра те шка опре де ље ност бал кан ских др жа ва у прав цу ин те-
гра ци је у Европ ску уни ју ни је спре чи ла раз вој ет но-на ци о на ли зма 
и де ло ва ње ра ди кал них гру па ци ја.25) Оп штој ра ди ка ли за ци ји јед-
ног (ма њег) де ла ста нов ни штва у Ср би ји до при не ло је де ло ва ње 
при пад ни ка по је ди них вер ских ор га ни за ци ја из ино стран ства. Они 
сма тра ју при зна те вер ске ор га ни за ци је и њи хо ве во ђе не до вољ но 
ак тив ним и до след ним у спро во ђе њу вер ских дог ми. То ме до при-
но си из ра зи то не га ти ван став пре ма те ко ви на ма на ко ји ма по чи ва 
мо дер но де мо крат ско и европ ско дру штво сма тра ју ћи га анар хич-
ним и уда ље ним од чо ве ка као „Бож јег би ћа“. У ни зу узро ка ко-
ји ути чу на по ве ћа но де ло ва ње ра ди кал них ор га ни за ци ја (че шће 
де сни чар ског) ти па спа да ју не ре ше на на ци о нал на пи та ња ко ја се 
иден ти фи ку ју са вер ском при пад но шћу по је ди них на ро да као по-
себ них ко лек ти ви те та. 

Ка да је реч о те ри то ри јал ној рас про стра ње но сти те ро ри зма 
у Ср би ји он да се он, углав ном, ве зу је за руб не де ло ве др жав не те-
ри то ри је. То ме до при но си олак ша но пре ба ци ва ње љу ди и ла ког 
на о ру жа ња пре ко др жав не гра ни це али и мо гућ ност да, уко ли ко 
до ђе до озбиљ ни јих ак ци ја по ли ци је, те ро ри сти на пу сте те ри то ри-
ју Ср би је. С об зи ром да се у са ста ву те ро ри стич ких ор га ни за ци ја 
на ла зе екс тре ми сти ко ји су прет ход но ра то ва ли у ору жа ним фор-
ма ци ја ма за вре ме ра ни је во ђе них ра то ва у Хр ват ској, Бо сни и Хер-
це го ви ни, БЈРМ и Ко со ву и Ме то хи ји он да је опа сност од њи хо вог 
де ло ва ња уто ли ко ве ћа. 

Де ло ва ње те ро ри стич ких ор га ни за ци ја на под руч ју Ко со ва и 
Ме то хи је и ју жне Ср би је пред ста вља озби љан без бед но сни ри зик 
и прет њу ко ме је пр вен стве но из ло же но срп ско и не ал бан ско ста-

25) Дра ган Ђу ка но вић, „За пад ни Бал кан: од су ко ба до евро ин те гра ци ја“, Го ди шњак Фа кул
те та по ли тич ких на у ка, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, бр. 3/09, стр. 497 и да ље.
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нов ни штво ко је жи ви на тим под руч ји ма. О то ме нам све до че ста-
ти стич ки по да ци о бро ју те ро ри стич ких на па да на ста нов ни штво 
ко је жи ви на те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је. По ред то га, до го дио се 
ве ли ки број на па да на по врат ни ке ко ји су по сле ег зо ду са 1999. го-
ди не на пу сти ли те ри то ри ју Ко со ва и Ме то хи је. У та бе лар ним пре-
гле ди ма ко ји сле де при ка за ће мо та чан број и вр сте на па да ко ји су 
из ве де ни у вре мен ском пе ри о ду 1999-2013. го ди не на те ри то ри ји 
Ко со ва и Ме то хи је.26) 

Та бе ла 1.  
На па ди на по врат ни ке на КиМ  

(Ср бе и оста ле не ал бан це)  
у вре мен ском пе ри о ду  

од: 10.06.1999. до 30.09.2013. го ди не 

Уку пан број из вр ше них на па да на Ср бе на не ал-
бан це Укуп но:

Упо тре бом ва тре ног оруж ја 12 0 12

Под ме та њем МЕС и др. експл. на пра ва 2 0 2

Упо тре бом руч них бом би, мол. кокт. 2 0 2

Ка ме но ва њем ку ћа, во зи ла, ли ца 8 0 8

Под ме та њем (иза зи ва њем) по жа ра 7 0 7

Пљач ком и уни шта ва њем имо ви не 47 0 47

Упо тре бом „хлад ног“ оруж ја 1 0 1

Фи зич ким на па ди ма 6 0 6

Ору жа ном про во ка ци јом 3 0 3

Оста ло (прет ње, про во ка ци је...) 5 0 5

Укуп но: 93 0 93

26) По да ци ко ји ће би ти ко ри шће ни пред ста вља ју по дат ке из слу жбе не еви ден ци је МУП-а 
Ре пу бли ке Ср би је. Они су би ли пре зен то ва ни на ме ђу на род ним кон фе рен ци ја ма о бор-
би про тив те ро ри зма на ко ји ма је аутор узео уче шће.
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Та бе ла 2.  
По сле ди це на па да на по врат ни ке на КиМ  

(Ср бе и оста ле не ал бан це) у вре мен ском периоду 
од: 10.06.1999. до 30.09.2013. го ди не 

По сле ди це на па да на Ср бе на не ал-
бан це Укуп но:

Ли ше но жи во та 2 0 2

По вре ђе но ли ца 18 0 18

За па ље но ку ћа и пом. обје ка та 9 0 9

Оште ће но ку ћа и пом. обје ка та 18 0 18

Опљач ка но ку ћа 76 0 76

Оште ће но во зи ла 2 0 2

Оту ђе но во зи ла 6 0 6

Оту ђе но гр ла сто ке 6 0 6

Из вр ше но шум ских кра ђа 1 0 1

Та бе ла 3.  
Те ро ри стич ки на па ди на Ср бе и оста ло  

неалбанско ста нов ни штво на КиМ у вре мен ском 
периоду од: 10.06.1999. до 30.09.2013. го ди не

Уку пан број из вр ше них на па да на Ср бе на не алб. Укуп но:

Упо тре бом ва тре ног оруж ја 11 2 13

Под ме та њем МЕС и др. експл. на пра ва 4 3 7

Упо тре бом руч них ба ца ча 1 0 1

Упо тре бом руч них бом би, мол. кокт. 9 0 9

Под ме та њем (иза зи ва њем) по жа ра 3 0 3

Упо тре бом „хлад ног“ оруж ја 1 0 1

Фи зич ким на па ди ма 1 0 1

Укуп но: 30 5 35
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Та бе ла 4.  
По сле ди це те ро ри стич ких на па да на Ср бе и остало 

неалбан ско ста нов ни штво на КиМ у вре мен ском 
перио ду од: 10.06.1999. до 30.09.2013. го ди не

По сле ди це на па да на Ср бе на не ал-
бан це Укуп но:

Ли ше но жи во та 2 0 2

По вре ђе но ли ца 28 1 29

За па ље но ку ћа и пом. обје ка та 3 0 3

Оште ће но ку ћа и пом. обје ка та 11 3 14

Оште ће но во зи ла 3 1 4

При ка за ни ста ти стич ки по да ци са др же уку пан број из ве де-
них ме ђу ет нич ких и те ро ри стич ких на па да на Ср бе и не ал бан це 
на под руч ју Ко со ва и Ме то хи је. По сма тра ни вре мен ски пе ри од се 
сма тра ви со ко ри зич ним јер об у хва та за вр ше так рат них деј ста ва и 
пе ри од ус по ста вља ња ми ра. У по гле ду на чи на вр ше ња на па да и 
њи хо вог бро ја мо же мо уочи ти кон ти ну и ра ну не ста бил ност пра ће-
ну стал ним без бед но сним прет ња ма и ри зи ци ма на чи та вој те ри то-
ри ји Ко со ва и Ме то хи је. При том су ко ри шће на сред ства ко ја по се-
ду ју ра зор ну ва тре ну моћ (ва тре но оруж је, екс пло зив, руч не бом бе, 
мо ло то вље ви кок те ли и др.). Из во ђе ње те ро ри стич ких ак ци ја и 
дру гих на па да ци ља но је усме ре но на љу де и њи хо ву имо ви ну. На 
тај на чин се же лео про из ве сти ефе кат за стра ши ва ња на кон че га би 
усле дио до ми но ефе кат у сми слу не ми ра ши рих раз ме ра као и пр-
вен стве ног исе ља ва ња срп ског и не ал бан ског ста нов ни штва. 
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TER RO RISM AS A THRE AT TO EURO PEAN SE CU RITY  
WITH A SPE CIAL RE FE REN CE TO SER BIA

Re su me
This pa per is a synthe sis of jo int ef forts of both aut hors to show 

the area of   ter ro rism on a glo bal or world le vel as well as Euro pean and 
re gi o nal. The re a sons that we re the de ci si ve in flu en ce on this cho i ce of 
the the me are re la ted to the fact that ter ro rism is al most in the cen ter of 
all world events as a pla gue that adver sely af fects the ge ne ral se cu rity 
si tu a tion in the world as well as the ove rall pro gress and de ve lop ment 
of so ci ety and the sta te in a who le. On the ot her hand, the area of   Euro
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pe can re pre sent to day the very epi cen ter of ter ro rism that thre a tens to 
un der mi ne the fra gi le pe a ce esta blis hed in the ter ri tory of Bo snia and 
Her ze go vi na, in the part of the Re pu blic of Ser bia at Ko so vo and Me to
hia, as well as in the for mer Yugo slav Re pu blic of Ma ce do nia. The qu e
sti on is pri ma rily abo ut Isla mic ter ro rism as ma ni fe sta tion of re li gi o us 
fa na ti cism that is over flo wing from ot her hot spots in the world. This 
is sup por ted by re cent da ta on the ter ro rist acts in Zvor nik (BiH) and 
Te to vo and Ku ma no vo (Ma ce do nia). In both ca ses the vi o lent acts we re 
used as a me ans of kil ling and de pri va tion of fre e dom of the mem bers of 
the po li ce, in or der to cre a te a fe e ling of in se cu rity among the ci ti zens 
in the se co un tri es, as well as get ting a bro a der geostra te gic po si tion 
in the very re gion of So ut he a stern Euro pe. Ac cor dingly, this pa per used 
sci en ti fic and tec hni cal li te ra tu re in or der to show the ge ne ral con cept 
of ter ro rism, the clas si fi ca tion of ter ro rist or ga ni za ti ons and the ir ope
ra ti ons in the Euro pean re gion with a spe cial emp ha sis on Ser bia. In 
ad di tion, ta bles and graphs we re used to pre sent sta ti sti cal da ta re la ted 
to the ter ro rist at tacks in Ko so vo and Me to hia. In vi ew of the met ho
do lo gi cal fra me work, it was used the analyti cal met hod, synthe sis, hi
sto ri cal, syste ma tic, sta ti sti cal and lo gi cal met hods, met hod of con tent 
analysis and ot her.
Keywords: ter ro rism, ter ro rist or ga ni za ti ons, ar med as sa ult, vic tims, po li ce, 

re li gi o us fa na ti cism and ex tre mism
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