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ЗА НАЦИОНАЛНАТА БЕЗБЕДНОСТ 

Абстракт 

Истражувањата на безбедносните студии се трудат да бидат поставени во проширениот и 

продлабочен контекст, но безбедносното опкружување од нас бара да не го напуштиме 

традиционалниот пристап кон прашањето за безбедноста. Различните облици на загрозување се 

покомплексни поради одредени фактори, впрочем истите се и тешки за дефинирање, а голем дел од 

нив го менуваат обликот и начинот на дејствување. Од другастрана пак, грижите, проблемите и 

претпазливоста на националната безбедност доаѓаат од природата на заканите. Динамиката со кои 

истите се случуваат дополнително го усложнуваат нивното потекло, утврдувањето на причините а 

секако и нивното намалување. Сложеното меѓународно опкружување се претпоставува дека во 

индина ќе станува се посложено. Од ова, произлегува дека заканите кои и се случуваат на 

националаната безбедност се во постојана променлива состојба. Транснационалниот организиран 

криминал е глобална закана, но неговите ефекти се чувствуваат на локално ниво. Истиот овој вид на 

криминал има моќ да дестабилизира цели држави и региони. Организираното мрежно работење, 

иновативните тактики, страгегии и технологии со кои се служат криминалците доведува до 

остварување на нивните цели како на пример перење на пари преку банкарски сметки, сексуална 

експлоатација на жени и деца, ситни кражби, кражби на автомобили, насилства и огромен број 

злосторства. Под негово влијание се без исклучок и развиените и државите во развој. Иако 

организираниот криминал е вкоренет уште многу одамна, за да може државата да ги превенира, да 

одговори и да ги сузбие овие асиметрични закани потребно е нивно постојано следење и анализа. 

Активностите на овој вид на криминал претставуваат реална закана по националната безбедност. 

Клучни зборови: асиметрична закана, транснационален организиран криминал, закана, 

национална безбедност, организиран криминал 
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TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME AS A NATIONAL SECURITY 

THREAT 

Abstract 

Research on security studies seeks  to be placed in an expanded and deepened context, but the Security 

environment requires not  abandon the traditional approach to  the security issue. Different types of threads 

are more complex due to certain factors, besides those factors are hard to be defined, and great part of them 

change their form and way of operating. On the other hand, national security treats’ concerns, problems and 

alertness arise from  the nature of the threats. The dynamic of their occurrence further complicates the  

detecting their origin, determining  the causes and their diminution. The complex international surrounding is 

supposed to become more complex in future. According to this, the threads to the national security are in 

constantly changing condition. Transnational organized crime is a global threat, but its effects are felt on a 

local level. This same kind of crime  has the power to destabilize entire nations and regions. Organized 

networking, innovative tactics , strategies,Technologies that are used by the  criminals lead to achieving of 

their  goals  for example money laundry through bank accounts  trafficking for sexual exploitation of women 

and children , petty thefts,car robbery, violence and enormous kinds of crimes.Both developed and developing 

countries are influenced by this. Although the organized crime is deeply rooted long time ago, constant 

monitoring and analysis is needed so the state can prevent, respond and suspend these asymmetric threats. The 

activities of this type of crime are a real threat to national security. 

Keywords:     Asymmetric threat, transnational organized crime, national security, organized crime   

 

Вовед 

Различните облици на загрозување се покомплексни поради одредени фактори, впрочем истите 

се и тешки за дефинирање, а голем дел од нив го менуваат обликот и начинот на дејствување. Од 

другастрана пак, грижите, проблемите и претпазливоста на националната безбедност доаѓаат од 

природата на заканите. Динамиката со кои истите се случуваат дополнително го усложнуваат нивното 

потекло, утврдувањето на причините а секако и нивното намалување. Сложеното меѓународно 

опкружување се претпоставува дека во индина ќе станува се посложено. Од ова, произлегува дека 

заканите кои и се случуваат на националаната безбедност се во постојана променлива состојба. 

Специфичноста на загрозувањето, веројатноста на неговото избивање, обемот на последиците од истото 

можат да ни ги адресираат изворите на заканата. 
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Влијание на транснационалниот организиран криминал врз безбедноста 

Транснационалниот организиран криминал се смета дека претставува директна егзистенцијална 

закана за државата. Зошто е тоа така? Секоја година, транснационалниот организиран криминал 

генерира околу 870 милијарди американси долари,со тоа се заканува на мирот и безбедноста на луѓето, 

што доведува до кршење на човечките права, потпокување на економскиот, социјалниот, културниот и 

политичкиот развој на општествата во целиот свет.1 Оттука, влијанието кое го има врз безбедноста, и 

начинот на неговото откривање е последователно комплексно, и во овој дел доаѓа до израз некогата 

асиметрија. На разузнавачките служби им е значително отежнето нивното следење.2 Воведување на 

шенген-зоната на Европско тло, создавањето на глобални градови и огромното подобрување во патниот 

сообраќај придонесуваат за зголемено создавање на криминалните организации кои оперираат во многу 

земји, без зголемен ризик или трошоци.3 Заради неговата проактивност, се случува и искористување 

можноста т.е пропустите на судството и полицијата. Ова воедно претставува и закана за безбедноста 

заради можноста да се зголеми корупцијата во државата (општо е познато дека транснационалниот 

организиран криминал функционира во општества каде институциите се неефикасни, ја поддржуваат 

корупцијата и затворската казна е малку веројатна). Кога веќе корупцијата4 е во прашање, на 

национално ниво може да се дестабилизира внатрешната кохезија, штетноста од истата може да биде 

одвраќање од легални бизниси, и тоа е уште една штетна појава предизвикана од транснационалниот 

организиран криминал. На меѓународно ниво, транснационалниот организиран криминал ги поткопува 

нормите и институциите што се клучни за одржување на меѓународниот систем.5

                                                                 
1 

 Друга појава која е 

карактеристична кога се случуваат криминалните активности се пренасочувањата на финансиските 

средства, што од другастрана предизвикува државите да се соочуваат со недостиг на ресурси.  Овие и 

мал милион други појави негативно се одразуваат на безбедноста на секоја држава (што досега ни се 

покажало и во пракса). Тоа е така заради тоа што справувањето на државите со асиметричните закани 

не е воопшто со позитивен предзнак. И постојат причини за истото. Континуираната напредна 

технологија значи многу за нивниот брз развој. Соработката на разузнавачките служби кои се клучни за 

нивно сузбивање, некогаш е ограничено, некогаш не корисно, некогаш трпи неуспеси. Друга важна 

причина за споменување е правната пречка (законите кои важат во една не се случај и во друга држава). 

https ://www.unodc.org/toc/en/index.html?lf=1&lng=en посетена на 12.08.2016г.  
2 Исто., 
3 Пикарели. Т. Џон., Меѓународен организиран криминал – Студии по безбедност, Рутлеџ 2008, 455стр. 

4 Распространетата кору пција ги уништува довербата и легитимноста на државата меѓу народот. 
5 Пикарели. Т. Џон., Меѓународен организиран криминал – Студии по безбедност, Рутлеџ 2008, 462стр. 

https://www.unodc.org/toc/en/index.html?lf=1&lng=en�
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И секако, треба да се има во предвид и фактот дека за овие криминални мрежи работат 

високообразовани поединци. 6

 

 

 

Меѓународни инструменти против транснационалниот организиран крминал 

 Доколку кон овој вид на организиран криминал пристапиме како кон комплексна закана за 

безбедноста, за одговор на истата ќе ни биде потребна реакција и пристап кој е повеќеслоен . 7 Пред да 

се споменат меѓународните инструменти против овој вид на криминал, интересно е да се разгледаат 

одговорите т.е проблемите со кои се соочуваат државите во тој контекст. Ако се имаат во предвид 

улогата на државата и проблемите со кои се соочува, потребен е и соодветен одговор. Мрежно поврзана 

власт би претставувала дел од соодветниот одговор.8 Зошто е тоа така? Разузнавачките служби го имаат 

клучниот дел во превенција, откривање и сузбивање на транснационалниот организиран криминал. 

Нивниот неуспех, до одредена мера, би можел да им се препушти на начинот на размислување на 

водството во тие служби. Оттука, важно е информациите од терен да протекуваат и хоризонтално во 

хиерархијата, не само вертикално. Понатака, важно е разбирањето на природата на заканата, како и 

децентрализацијата на прибирање, анализа и контрола на информациите кои пристигнуваат од терен. 

Опесегот на избори е голем и во зависност со ресурсите на националната безбедност. Може да се одбере 

релативно пасивна политика на чекање (додека заканите се појават) или активна политика (да се 

дочекаат додека се мали и со низок потенцијал).9 Како главен меѓународен документ за борба против 

транснационалниот органзиран криминал е Конвенцијата на Обединетите нации против 

транснационален организиран криминал.10

                                                                 
6 Квигин, Т., Да се види невидливото – Разузнавањето за националната безбедност во несигурно време,  Магор – Скопје 2009, 
19стр. 

 Земјите кои го ратификуваат овој инструмент се посветуваат 

на преземање низа мерки против транснационалниот организиран криминал, вклучувајќи го 

создавањето на домашните кривични дела (учество во организирана криминална група, перење пари, 

корупција и опструкција на правдата), донесување на нови и убедливи рамки за екстрадиција, заемна 

правна помош и соработка за спроведување на законот, промовирање на обука и техничка соработка за 

изградба и надградба на потребниот капацитет на националните власти. Сепак од големо значење се 

посебни три дополнителни протоколи на оваа Конвенција. Станува збор за: Протокол за спречување , 

7 Пикарели. Т. Џон., Меѓународен организиран криминал – Студии по безбедност, Рутлеџ 2008, 454стр. 
8 Квигин, Т., Да се види невидливото – Разузнавањето за националната безбедност во несигурно време,  Магор – Скопје 2009, 
21стр. 
9 Бузан, Б., Луѓе држави и страв (проблемот со националната безбедност во меѓународните односи), Академски печат – 
Скопје 2010, 113стр. 
10 Истата е усвоена со резолуција 55/25 од 15 ноември 2000 година, од страна на Генералното Собрание. Стапена е на сила од 
септември 2003 година во Палермо – Италија, каде претходно б ила свикана политичка конференција на највисоко ниво, и каде 
претходно била отворена за потпишување од страна на земјите членки. Конвенцијата претставува голем чекор напред во 
бробата против транснационалниот организиран криминал и го означува признавањето од страна на земјите-членки на 
сериозноста на проблемите што произлегуваат од неа, како и потребата да се поттикне и да се зајакне меѓународната соработка 
со цел да се справи со овие проблеми. 



20 

сузбивање и казнување на трговијата со луѓе (посебно жени и деца), Протокол за борба против 

криумчарење на мигранти по копнен, воден и воздушен пат, и Протокол против недозволено 

производство и трговија со огнено оружје, нивни делови и муниција.11 Истите овие, меѓународни 

правни инструменти ги има ратифкувано и Република Македонија.12

Заклучок 

 

Улогата на државата била и ќе биде во насока на поддршка и развој на нејзините интереси и 

просперитет, а истовремено заштитувајќи се од закани. Затоа е важно да се запази почитувањето на 

меѓународното право, поширокото разгледување на заканите, проценка на истите, и во континуитет да 

се набљудуваат реалните ризици. Опасноста од транснационален органзииран криминал се појавува 

кога заканата теоретски нема ама баш никаква поврзаност со ситуацијата на терен, затоа е важно не 

само разбирање на заканите како такви, туку и разбирање на слабостите на државата која е објект на 

заштита на националната безбедност. 

Conclusion 
The role of the state has been and will be to support and develop its interests and prosperity while 

protecting from threats. It is therefore important to maintain respect for international law, broader consideration 

of threats, assessing them, and to continuously monitor the real risks. The threat of transnational crime 

organziiran occurs when threat theory would absolutely nothing to do with the situation, it is important not only 

understanding of the threats as such, but also understanding the weaknesses of the state that is the object of 

protecting national security. 
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