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Доц. д-р Злате Димовски 
Факултет за безбедност, Скопје 
zdimovski@fb.ulko.edu.mk 

 

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ИНФОРМАТИВНАТА ДЕЈНОСТ КАЈ 
КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И 

ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ 
 

 Криминалистичко-информативната дејност е систем на мерки 
и активности кои се преземаат во функција на откривање, докажува-
ње и расветлување на кривични дела, без формални процедури и пос-
ледователност на активностите. Во овој дел ќе се обидам да дадам 
пресек на таквата активност, кои во суштина се идентични за сите 
криминални ситуации. 
 Многу криминални случаи се прикриваат или се прикажуваат 
како да не содржат кривично дело, па затоа  најпрво треба да се 
открие постоењето на кривичното дело, а потоа оперативната дејност 
да се насочи кон пронаоѓање, односно откривање на сторителот. 

Информации за извршен конкретен настан, се добиваат на 
повеќе начини: 

 
 преку непосредно забележување на оперативните работници 

при пристигнување на лице местото; 
 преку распрашување, непосредно после настанот и подоцна на 

сите други места каде што можат да се пронајдат такви лица; 
 преку објавување и повик преку средствата за јавно информи-

рање; 
 преку самопријавување ; 
 преку пријави од граѓани, оштетени, соучесници, соизвршите-

ли, со анонимна или псевдонимна пријава; 
 преку државните органи и јавните институции; 
 преку повремено следење на сомнителни лица, местото на 

настанот и други објекти каде е извршено кривичното дело, 
каде се собираат или одржуваат состаноци и договори на сом-
нителни лица; 

 преку поседување на идентификувани предмети и средства 
кои потекнуваат од извршеното кривично дело; 

 преку користење на оперативни методи и средства; 
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 преку информатори, соработници итн. 
Во оние криминалистичко-тактички ситуации (кои се апсолут-

но  застапени), каде претходните начини и методи не ги дале очеку-
ваните резултати, или не можеле да бидат применети, во ОВР во 
склоп на оперативната дејност, преостанува само користење на 
индицискиот метод на откривање на кривичните дела1, вклучително 
и кривичните дела против културното наследство и природните 
реткости.      

Суштината на индицискиот метод се потпира врз користењето 
на индициите. Индиции (основи на сомневање) се факти  кои укажу-
ваат на постоење кривично дело и на поблиска или подалечна врска 
меѓу тоа дело и некое лице. Врз основа на тие факти може, со поголе-
ма или помала веројатност да се заклучи дека постои кривично дело 
или дека не е извршено, дека одредено лице е извршител или соучес-
ник и дека постојат и други важни елементи за кривично-правниот 
предмет2. 

 
 До индиции се доаѓа на повеќе начини преку: 
 -ивршување разговори; 
 -со следење и примена на други оперативно-тактички мерки;   
     -увид на местото на настанот; 
 -преглед на телото и облеката на осомничениот; 
 -преку истражен експеримент; 
 -со претрес на стан, слободен простор и лица;  
 -вештачење; 
 -испрашување на сведок,  осомничен  и на други начини. 
 

Информативниот разговор е оперативно-тактичка мерка каде 
преку сознанија кои може да ни ги предочи поименично одредено 
лице, се добиваат податоци за одреден кривично-правен настан, 
можен сторител, можни сведоци, „corpora“ деликти и други важни 
елементи на тој настан со цел да се  расветли, да се обезбедат докази 
и соодветно кривично-правно да се одреди. Оваа мерка има своја 
законска основа во Законот за кривична постапка на РМ, во чл. 142, 

                                                             
1 Д-р Мичо Бошковиќ –„Криминалистичка методика 1“- Полициска академија, 
Белград, 1998 
2Д-р.ВладоВодинелиќ-„Криминалистика“, Современа администрација,Белград, 
1984 
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самиот разговор е дејствие од неформална природа, без процесна 
вредност, но е премногу значајна за последователната постапка и 
влијае на нејзиниот исход. Целта на водењето на информативниот 
разговор е добивање на што повеќе правно-релевантни факти, 
непосредни докази и индиции.  

За разговор се бараат и се пронаоѓаат сите лица кои: 
 

биле присутни на лице место пред, за време и непосредно после 
извршување на делото; 
сите кои би можеле да имаат мотив за извршување на делото; 
оние кои имаат телесни својства како и сторителот; 
поседуваат исти знаења и вештини; 
имаат слични карактерни особини; 
поседуваат познавање на околности кои му се познати на 
сторителот; 
поседуваат средства и предмети за извршување на делото; 
ја уживаат користа од кривичното дело ; 
се забележува физичкото дејство на КД на нив; 
се забележува психичото дејство на КД на нив; 
евидентирани се во МОС евиденцијата и др3. 
 

Тоа што индициите се утврдени факти не би требало да 
создава забуна, иако и натаму постојат дилеми околу тоа дали  се тие 
утврдени или неутврдени факти кај оние кои, пред сè, поаѓаат од 
погрешното сфаќање дека докази се сите утврдени факти. Имено, до 
индиции се доаѓа преку  примена на одредени оперативно-тактички и 
истражни дејствија, па пронајдените траги и предмети на местото на 
извршувањето на кривичното дело во првата фаза се само материјал-
ни индиции кои покасно треба да се претворат во адекватни докази  
(индициски докази), а поретко се јавуваат како непосредни матери-
јални докази. 
 Постојат повеќе поделби на индициите4. Поаѓајќи од самиот 
поим,  тие укажуваат на постоење извршено кривично дело и осом-
ничено лице, но треба да разликуваме , прво,  индиции кои укажу-
ваат на постоење или непостоење на кривично дело (одреден вид 

                                                             
3 Злате Димовски, Информативен разговор- цел, начин и форми, Годишник на ФБ, 
2008 
4Д-р.В.Водинелиќ, др.Ж.Алексиќ-„Криминалистика“,Информатор ,Загреб,1990. 
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дело, постоење на умисла или небрежност, отежителни и олеснител-
ни околности и др.), и второ, индиции кои укажуваат на личноста на 
извршителот и кои ќе ја помогнат и овозможат неговата идентифика-
ција. Ваквата поделба произлегува од самиот поим на индициите и ја 
истакнува нивната важност во криминалистичката диференцијална 
дијагноза. 
 Постојат индиции од материјална природа5. Тоа се материјал-
ни докази (предмети и траги од кривичното дело), кои не бараат 
посебно вештачење, или такви каде над фактите мора да се изврши 
криминалистичко-техничко вештачење или какво било друго технич-
ко вештачење. Друг тип претставуваат индициите од психолошка и 
од морална природа6. 
 Доколку го согледаме времето пред извршувањето на кривич-
ното дело, времето на траење на извршувањето и по извршувањето, 
во склоп со својствата и однесувањето на извршителот, постоењето 
на одредени околности, оставени траги и предмети и настанатата 
последица, а од аспект на интересот на криминалистичката практика, 
индициите можеме да ги поделиме на :индиции пред извршувањето 
на кривичното дело (мотив, сомнително однесување, волја, карактер 
и др.), индиции за време на извршувањето на кривичното дело 
(поседување средства за извршување, присутност на местото на извр-
шување, вештина, знаење, навики, познавање на одредени околности 
и др.) и индиции по извршувањето на кривичното дело (сомнително 
однесување, корист од извршеното дело, пронајдени траги на 
извршителот, поседување одземени предмети). Некои од индициите 
можат да се појават и експонираат во различно време во однос на 
извршувањето на делото. Така, мотивот на кривичното дело, исто 
како индицијата учество во извршувањето на делото, може да  се 
експонира за време на извршувањето на кривичното дело, но и по  
извршувањето на делото. 
 Сите индиции, без разлика на тоа на која група припаѓаат, се 
од големо значење за расветлување на кривичното дело и присобира-
њето на материјалните и личните докази. Сепак, од аспект на крими-
налистичката практика, од  посебено значење се индициите кои се 
јавуваат при извршувањето на кривичното дело, пред сè присутноста 
на лице место и физичкото дејство на кривичното дело на сторител-

                                                             
5Д-р.ВладоВодинелиќ-цитирано дело. 
6 Методија Ангелески- „Вовед во криминалистика“, ФОН, 2005.  
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от. Една од причините за тоа што овие индициски факти ги утврдува-
ме врз основа на трагите и предметите кои се во врска со кривичното 
дело и извршителот, а кои ги наоѓаме во текот на увидот, прегледот и 
претресот на осомничениот, на неговиот стан и другите простории, 
како и по пат на искази на лица на кои им се познати одредени факти 
или околности кои се однесуваат на самиот чин на извршувањето на 
делото или кои се во врска со неговиот извршител. 
 Врската на индициите и непосредните докази се огледува, 
пред сè, во тоа што тие, секоја за себе и сите заедно, се испреплету-
ваат  во правец на заклучок, т.е. ја потврдуваат или негираат некоја 
теза (верзија) и притоа, независно еден од друг, укажуваат на ист 
факт (предмет на докажување). Предметот на докажување е оној 
основен факт за кој сите индиции и непосредни докази меѓусебно се 
поврзуваат. Во практика, фактите и обележјата кои се поретки имаат 
поголема доказна вредност од оние кои се почести. 
 Постојат различни мислења за откривање и расветлување на 
кривичните дела и извршителите со помош на индициите. Така, 
според д-р Мичо Бошковиќ, постојат два начина: метод на елимина-
ција и метод на користење на МОС (модус операнди), додека пак д-р. 
Владо Водинелиќ, покрај тие два, го вбројува и методот на составу-
вање  листа на индиции за повеќе кривични дела и за повеќе 
извршители. 
 Преку примената на методите се доаѓа до одговори на повеќе 
суштински прашања (т.н. златни прашања на криминалистиката)7. Во 
склоп  на многубројните факти потребно е секој од нив засебно да се 
проучи и да се утврди нивното значење, па подоцна врз основа на  
проверените индициски факти, да се изврши елиминирање  на оста-
натите неосновани факти, што истовремено ќе доведе до стеснување 
на поставувањето на верзиите, бидејќи индициите, во суштина,  овоз-
можуваат поставување верзии  во однос на кривичното дело и извр-
шителот. Додека присобраните индиции (утврдени факти) даваат 
основа и можност, дотогаш во склоп на нивното значење се поставу-
ваат и соодветни верзии, сè додека не остане само една, која го дока-
жува постоењето или непостоењето на кривичното дело, односно 
неговиот  извршител. 
 Верзиите секогаш се потпираат на одредени индиции и во 
суштина, се претпоставки дека одреден криминален акт  навистина 
                                                             
7 д-р Методија Ангелески-„Криминалистичка оператива“ ,Скопје, 2006. 
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се случил, кои лица можат да дојдат во кругот на осомничени, 
односно  дека истите го сториле кривичното дело. 
 Поимот верзија  се одредува како едно од повеќе можни 
објаснувања за некој настан (криминален акт)8. Во криминалистика-
та, по правило, откривањето и  расветлувањето на кривично дело 
значи да се стори неизвесното извесно затоа што за одреден случај во 
првиот момент се познати мал број на факти,  а повеќето,  претежно 
најважните, треба да бидат откриени, по што се поставуваат повеќе 
верзии, па преку методот на елиминација, непотврдените се 
отфрлаат, а останатите се третираат до моментот додека не се потвр-
ди нивната точност. Во процесот на планирањето и проверувањето 
на верзиите, криминалистот треба да е свесен дека една верзија 
најчесто исклучува друга, при што не постои можност за  вистинито-
ст на  две спротивставени верзии, за што се применува и методот на 
елиминација. Поради тоа, по поставувањето  верзии, следи планира-
ње на оперативната дејност во конкретна криминалистичка обработ-
ка, во случајов, кај кривичните дела против културното наследство и 
природните реткости, што подразбира преземање соодветни опера-
тивно-тактички и истражни дејствија и собирање нови факти,  нивна 
проверка и анализа, оценување на нивното значење и нивно правил-
но криминалистичко-оперативно користење, што овозможува потвр-
да или елиминирање на поставените верзии, но претставува и основа 
за поставување  нови верзии.Поради тоа важно е да се посвети 
внимание и на поставување нови општи и посебни верзии бидејќи 
секој нов индициски факт може да биде основа за поставување на  
верзии, со цел да се утврди нејзиниот однос и причинската врска со 
кривичното дело и извршителот.              
 Кривична постапка (обично истрага) се покренува бидејќи е  
веројатно дека е извршено кривично дело и дека извршител е одреде-
но лице, иако во тој момент сè уште е неизвесно што, всушност, се 
случило9. Веројатноста значи и може да значи само одредена прет-
поставка која секако дека мора (основано сомнение) да се провери 
преку сите вонпроцесни и процесни постапки. Веројатноста не е 
ништо друго туку верзија дека е сторено кривично дело и дека 
одредено лице е извршител. Значи, per definitiem, веројатноста, вер-

                                                             
8 д-р Гоце Џуклески„Вовед во криминалистиката“,Скопје, 2006. 
9  Владимир Водинелиќ „Криминалистика- 1  том“, Факултет за безбедност- 
Скопје,1985. 
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зијата и основаното сомнение се синоними кои допуштаат и други, 
па дури и спротивни решенија.Тоа значи дека решението за истрага 
се донесува врз основа на верзија. 
 Сомнението во криминалистичка смисла може да се разгледу-
ва низ три фази: општо сомнение, основи на сомнението и основано 
сомнение. Според тоа, неопходно е овластените службени лица на 
ОВР, вршејќи ја својата функција, со сите расположливи оперативно-
тактички мерки и истражни дејствија да присобират податоци за 
евентуално сторено кривично дело или постоење на сторител на 
кривично дело. Притоа, тие добиваат податоци дека одредено лице 
се дружи со лица познати по деликвентско однесување, заговара, или 
организира други лица за извршување на кривично дело, бара 
средства за извршување на кривично дело и др., што спаѓа во општо 
сомнение дека тоа лице пројавува склоности за извршување или за 
учество во извршување. 
 Основите на сомнение се однесуваат, прво, на проблемот за 
утврдување на постоење на кривично дело (дали одреден кривичен 
настан е кривично дело, кривично-правен случај и др.) и второ,  на 
откривање на извршителот и утврдување на неговата вина. 
 По собирањето на сите основи на сомнението за сторителот, а 
паралелно со тој  процес овластените службени лица ќе ги бараат  и 
сите лица кои се поврзани со конкретниот случај. За натамошно  ели-
минирање, со помош на основите на сомневање се врши одредување 
на кругот на лица и се преземаат соодветни оперативно-тактички 
мерки и активности за стеснување на кругот на осомничените. 
 Преку примената на методот на елиминација, во настојување-
то од основите на сомнение да се создаде основано сомнение, ОСЛ 
испитуваат дали кај осомничениот можат да се идентификуваат 
околности кои нужно го обележуваат извршителот. Во случај кога 
сите индиции земени како составен доказ укажуваат само на едно 
лице како на сторител на кривичното дело, тогаш тој  е основано 
сомнителен. Оттука се гледа дека на почетокот фактите се утврду-
ваат со помала веројатност (основи на сомнение), а подоцна со пого-
лема веројатност (основано сомнение). Истрагата започнува со 
основано сомнение дека одредено лице е извршител на кривично 
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дело, а пресудата се донесува врз  основа на извесноста или, во 
неможност да се одреди извесноста, по принципот in dubio pro reo10.       
             Откривањето во предистражната постапка (но и во истражна-
та), не е ништо друго освен пронаоѓање латентни потенцијални 
информации и нивно дешифрирање. Откривањето е засекување во 
темниот појас на кримналитетот11. Оперативната дејност со помош на 
криминалистичката контрола и криминалистичката обработка прет-
ставува систем на оперативно-тактички мерки и истражни дејствија 
од првиот зафат кој  ги презема полицијата во потрага по кривични 
дела и нивните сторители во вонпроцесната сфера, во поширока 
смисла. Во потесна смисла предкривичната постапка претставува 
криминалистичка обработка која секогаш и не мора да доведе до пок-
ренување на кривична постапка. 
            Кривичниот настан е општествено опасна појава која навесту-
ва дека би можело да се припише на умислата или на небрежноста на 
неговиот сторител. Имено, криминалистичката контрола е континуи-
ран процес на траен пробив во криминалните средини т.е. во нивните 
предполиња и меѓу потенцијалните кандидати за сторители на 
кривични дела. 
            Значи, криминалистичката контрола и криминалистичката 
обработка имаат голем удел во откривањето и спречувањето на 
криминалитетот. 

Криминалистичката контрола подразбира систем од оператив-
но- тактички мерки, организирани и со план предвидени заради спре-
чување разни опасни криминални појави, како и причините и 
последиците  на тие појави. Тука спаѓаат несреќите (катастрофи во 
јавниот сообраќај, елементарни непогоди, несреќи при работа и сл.), 
пропаднати и сомнителни лица (криминална средина), непознати 
проблематични лица и сл., надзор и набљудување на работата и дви-
жењето на осудувани и условно ослободени лица, закоравени нера-
ботници, скитници и комарџии, алкохоличари и наркомани12. Во 
суштина, содржината на криминалистичката контрола ја прави надзо-
рот над конкретни криминогени објекти, субјекти и средини, во кои  
спаѓаат: 
                                                             
10 В.Водинелиќ, „Правната природа на презумпцијата на невиност“,Зборник на 
Правниот Факултет, Сплит, 1969. 
11 Владимир Водинелиќ, „Криминалистика- 1  том“,Факултет за безбедност, 
Скопје,1985. 
12 Владимир Водинелиќ, „Криминалистичка  тактика – (1)“, Скопје, 1995 год. стр. 52. 
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 -дневни и ноќни обиколки (патролирања), посматрања, заседи, 
рација, надзор на патишта, улици, плоштади, железници, автопати, 
граници, пристаништа, аеродроми, превозни средства, јавни локали, 
стадиони, поголеми собири и толпи на луѓе, поодделни згради, 
илегални ноќувалишта итн. 
            За криминалистичката контрола е карактеристично општото 
сомневање во однос на одредена средина, место или лице дека во таа 
средина и на тоа место би можело да настанат криминални прекр-
шочни или социјално-патолошки активности кои иницираат дека би 
можеле да се случат кривичи дела или одредено лице би можело  да 
изврши кривично дело. На пример, Службата за јавна безбедност 
знае дека одреден ноќен локал е собиралиште на криминалци, дека во 
него се извршуваат кривични дела недозволена трговија, дека тука  
стопанските криминалци ги трошат парите стекнати со кривичните 
дела13, дека на пазарот за половна стока се продаваат крадени пред-
мети, па затоа и се врши врз тие места и врз таа  средина криминалис-
тичката контрола. 

       За разлика од криминалистичката контрола, криминалистич-
ката обработка е систем од сите оперативно-тактички мерки насоче-
ни кон утврдување и откривање на одредено кривинчо дело, открива-
ње и утврдување на одреден сторител и истиот да биде подложен на  
кривичен прогон. Обработката се врши кога ќе се појави одредено 
сомневање во поглед на одредено кривично дело или одреден 
сторител14, во конкретните случаи кои се однесуваат на темата за 
недозволената трговија со културното наследство и природните 
реткости. 

                                                             
13 М. Ангелески, „Оперативна криминалистика“, Скопје, 2006 година. 
14 Драгутин, Папеш, Иван Павлек–„Како се проводи криминалситичката контрола”, 
Београд, 1973 год. 
 



 13 

Користена литература: 
 

1. Ангелески Методија, „Оперативна криминалистика“, Скопје, 
2006; 

 
2. Методија Ангелески- Вовед во криминалистика, ФОН, 2005; 

 
3. Бошковиќ Мичо –„Криминалистичка методика 1“,Полициска 

Академија,Белград, 1998; 
 

4. Водинелиќ Владо, „Криминалистика“,Современа 
администрација, Белград, 1984; 

 
5. Водинелиќ Владимир,„ Криминалистичка тактика-

1“,Скопје,1995; 
 

6. Димовски Злате, „Информативен разговор- цел, начин и 
форми“, Годишник на ФБ,2008; 

 
7. Pape{ Dragutin,Pavlek Ivan,„Kako se provodi 

kriminalsiti~kata kontrola“, Beograd, 1973; 
 

8. Џуклески  Гоце ,,Вовед во криминалистиката“, Скопје, 2006. 
 
 
 



 14 

Доц. д-р Марина Малиш-Саздовска 
Факултет за безбедност-Скопје  
mmalis@fb.ulko.edu.mk 
 

ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

(КРИМИНАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ) 
 

Апстракт: Културното наследство во Република Македонија 
претставува национално богатство кое често пати е предмет на инте-
рес на сторители на кривични дела од областа на заштитата на кул-
турното наследство. Имено, дивите копачи, приватните колекционе-
ри, крадците и други сторители на кривични дела за своја цел ги 
имаат артефактите од богатите археолошки наоѓалишта во нашата 
земја. За таа цел потребно е воспоставување на интерресорска сора-
ботка на надлежните државни органи задолжени за заштита на кул-
турното наследство во рамките на своите надлежности обезбедени со 
позитивните законски прописи. Исто така, потребно е делување и на 
меѓународен план и соработка со полициите и другите надлежни 
органи од други држави бидејќи еден значаен дел од нашето култур-
но богатство се изнесува од нашата држава и завршува во приватни 
колекции на странски државјани или на меѓунардони аукции. Во таа 
насока е имплементирањето и на стратегијата која Министерството за 
внатершни работи треба да ја имплементира со цел да ги открива, 
докажува и разјаснува  кривичните дела од оваа област. 

 
Клучни зборови: културно наследство, заштита, 

полиција, криминалистика. 
 
ВОВЕД  
 
Заштитата на културното наследство во Република Македони-

ја претставува сериозен проблем од аспект на појава на сторители на 
кривични дела кои вршат инкриминирани поведенија со цел да 
присвојат артефакти од нашите археолошки наоѓалишта. Целта им е 
да се  здобијат со материјална корист на нелегален начин или да ги 
збогатат своите приватни колекции. Покрај штетата која се нанесува 
на материјален план, уште позначајна е штетата која Република 
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Македонија ја трпи со прикажување на артефактите од Република 
Македонија како туѓи, како сопственост на соседни држави со што и 
историски гледано се нанесува оргомна загуба на нашата национална 
самобитност, национален идентитет и богатство. 

 
НОРМАТИВНО-ПРАВНА РАМКА 
 
Заштитата на културното наследство, особено инкримини-

раните дејствија се предвидуваат во Кривичниот законик како кри-
вични дела во глава 24 (членови 264-267)15, но заштитата на култур-
ното наследство во Република Македонија се регулира и со други 
закони и подзаконски акти. Така, со Законот за заштита на културно-
то наследство16, покрај другото, се уредуваат и начините на ставање 
под заштита и другите инструменти за заштита на културното нас-
ледство, режимот на заштита и користењето на културното наслед-
ство и надзорот како безбедносни аспекти во сферата на заштитата на 
културното наследство. Во член 2 од Законот се дефинира и поимот 
за културно наследство како ,,материјални и нематеријални добра, 
коишто, како израз или сведоштво на човековото творештво во мина-
тото и сегашноста или како заеднички дела на човекот и природата, 
поради своите археолошки, етнолошки, историски, уметнички, архи-
тектонски, урбанистички, амбиентални, технички, социолошки и 
други научни или културни вредности, својства, содржини или функ-
ции, имаат културно и историско значење и заради нивната заштита и 
користење се наоѓаат под правен режим согласно со овој и друг 
закон“. Основната поделба на културното наследство според негови-
те својства е: недвижно, движно и духовно. Според значењето може 
да биде од особено и од друго културно и историско значење, а спо-
ред степенот на загрозеноста може да биде незагрозено и загрозено 
(културно наследство во опасност). 

Законот натаму ги одредува начините и видовите заштита, но 
од безбедносен аспект особено е значајна заштитата на движното 
културно наследство преку управување со ризиците на кои тоа е 
изложено, особено во поглед на нелегалните ископувања, шверцува-
                                                             
15 Кривичен законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/1996, 
80/1999, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 87/2007, 7/2008, 
139/2008, 114/2009). 
16 Закон за заштита на културното наследство („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 20/2004, 71/2004, 115/2007). 



 16 

њето, кражбите, присвојувањето и другите противправни дејствија, 
како и во поглед на условите на чување, ракување, транспорт, изло-
жување и друго. Како субјекти на заштита на културното наследство 
се предвидени органите и јавните служби на државата, но и други 
органи на ниво на локалната самоуправа, правните и физичките лица, 
сопствениците и други. 

Исто така, Законот предвидува и мерки за безбедност (член 
102): 

-превентивни мерки со кои ќе се намалат можностите за 
појава на ризик од незаконите дејствија и 

-мерки на противдејство со кои ќе се намалат загубите или 
штетните последици од незаконски дејствија, ако ризикот се оствари. 

 
Законот предвидува и следење на состојбата на безбедносната 

заштита, вршење безбедносна процена на ризиците, вршење контро-
ла, а се предвидуваат и други мерки со цел да се заштити културното 
наследство. Предвидено е и донесување на Национален акционен 
план за превенција на криминалитетот против културното наслед-
ство. 

Заштитата на културното наследство предвидува и заштита од 
последици од загадувањето како резултат на сеприсутните еколошки 
закани кои стануваат сè поактуелни и позначајни во сите сфери на 
човековото живеење. Така, културното наследство се заштитува од 
загадувањето преку вршење на еколошки мониторинг, изработка на 
студии за процена на влијанието врз животната средина и на други 
начини. 

 
ПРЕВЕНЦИЈА И СПРЕЧУВАЊЕ НА КРИМИНАЛОТ ВО 

ВРСКА СО ЗАШТИТАТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 
 
Субјекти надлежни за превенција и спречување на криминалот 

во врска со културното наследство во Република Македонија се 
Полицијата и инспекторите за културно наследство при Управата за 
заштита на културното наследство. Инспекторите при Управата 
имаат свои овластувања за спроведување на законските одредби од 
Законот за заштита на културно наследство, а Полицијата постапува 
во согласност со Законот за полиција и овластувањата кои произлегу-
ваат од тој закон. 
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Криминалните активности во врска со културното наследство 
се однесуваат на нелегалните ископувања, шверцувањето, кражбите, 
присвојувањето и другите противправни дејствија, како и во поглед 
на условите на чување, ракување, транспорт, изложување и друго. 

 
Проблем со дивите копачи 
 
Еден од најголемите проблеми во врска со заштитата на кул-

турното наследство се дивите копачи кои на нелегален начин вршат 
ископување на артефакти од нашето културно наследство, кои ната-
му се продаваат на црниот пазар. На тој начин штетата која се нане-
сува е повеќекратна, покрај нелегалното стекнување на имотна 
корист и физичко отуѓување на предметот, уште поголема е штетата 
која му се нанесува на националното богатство на Република Маке-
донија. 

Само од локалитетот Марвинци во изминативе 20 до 30 годи-
ни се претпоставува дека дивите копачи ископале околу илјада гроб-
ни места и огромен број артефакти се препродадени во Македонија, 
но и во Грција за да завршат како предмети со грчко потекло17. 

Материјалната продобивка за дивите копачи е мотив за нивно 
нелегално ископување на артефактите, бидејќи на црниот пазар,на 
пример, монетите се продаваат од 1000 до 6000 денари парче, но по 
чистењето и обработката истата се продава и до 5000 евра на 
меѓународните аукции. 

 
Присвојување на културно наследство  
 
Присвојувањето на културното наследство, исто така претста-

вува криминална активност со која, всушност, артефактите до кои 
доаѓаат поединци се присвојуваат и истите стануваат дел од нивните 
приватни колекции18. 

                                                             
17 Според изјавата на министерот за внатрешни работи, види повеќе 
http://www.uzkn.gov.mk/dokumenti/Marvinci.pdf  
18 Лица од Мрзенци и од Гевгелија заработиле кривични пријави поради 
присвојување на културно наследство. Станува збор за  повеќе вредни предмети 
кои потекнуваат од римскиот период пред почетокот на 3 век п . н . е. 
file://zastita/kulturno_nasledstvo.html пристапено на 03.10.2010 
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Шверување  
 
Шверцувањето исто така претставува сериозен проблем во 

врска со артефактите кои се препродаваат и изнесуваат од нашата 
земја. Предмет на шверцување се монети, икони, украси, накит, и 
други предмети. Сторители на делата се наши, но и странски држав-
јани кои од Република Македонија изнесуваат дел од нашето 
национално богатство19. 

Шверцуваната стока завршува во рацете на колекционерите во 
нашата земја или во странство. Така, на пример, статуи, златни и 
други артефакти може да се најдат и во музеите на странски 
држави20. 

 
Кражби 
 
Кражбите во сферата на заштитата на културното наследство 

најчесто се однесуваат на кражби на икони од нашите цркви и 
манастири. На овој начин икони со непроценлива вредност од страна 
на шверцерите завршуваат на црниот пазар, во рацете на приватните 
                                                             
19 При извршена контрола во багажен простор во возилото на државјанин на Р. 
Хрватска, цариниците на граничниот премин Табановце пронашле различни 
археолошки предмети кои се културно богатство на Република Македонија. 
Стручни лица од Управата за заштита на културното наследство, по извршениот 
увид утврдиле дека предметите се од непроценлива национална вредност. 
Археолошките предмети се пронајдени на македонска територија и претставуваат 
дел од културно наследство на земјата. Шверцерите поседувале импозантна бројка 
од околу 560 монети, разни украси, предмети и накит. file://zastita/sprecen_sverc.html 
пристапено на 03.10.2010 
20 Според Управата за заштита на културното наследство од Македонија низ светот 
се разнесени преку 20 000 вредни икони. Во Британскиот музеј има многубројни 
македонски бронзи од V и VI век, меѓу кои и статуата на Ајсхин, а во Парискиот 
музеј има уште поголем број етнолошки предмети од Македонија. Во Франција се 
и двете најстари македонски палеолитски алатки, стари преку 800 000 ( 
осумстотини илјади ) години .Во Њујорк пак, во приватни колекции се бронзи од 
Демир Капија.  Во Софискиот национален археолошки музеј, покрај двете златни 
маски, има уште 257 придружни вредни предмети. Во Белградскиот музеј, покрај 
други две златни маски, има уште 187 предмети.  Во Софија на пример е многу 
вредната колекција од охридскиот ерхиепископ, а во Белград мермерни статуи, 
бронзи и сл. речиси од сите македонски локалитети. И не само таму, туку и во 
Загреб, Сплит, Дубровник и др. градови. Сепак, најголемата и најмалку проверена 
дестинација на македонски артефакти од антиката па  до XX век е изгледа – 
Турција и тамошните музеи. file:///Macedonium.aspx.htm пристапено на 03.10.2010 
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колекционери или на светски познатите меѓународни аукции. На тој 
начин непроценливо културно богатство од Република Македонија се 
отуѓува и станува предмет на криминална активност21. 

 
Акцијата „Фаланга“ 
 
Со цел да се спречат горенаведените активности на сторители-

те на кривичните дела во сферата на заштитата на културното наслед-
ство, полицијата на оперативен план перманентно и систематски пре-
зема соодветни мерки и активности. Тука спаѓаат најразновидните 
оперативно-тактички мерки и дејствија од широкиот полициски 
инструментариум, но повремено се преземаат и пообемни и сеопфат-
ни активности преку реализација на акции од поголем зафат. Во таа 
насока е реализирана и акцијата „Фаланга“ со која е направен обид на 
поголема територија да се преземат мерки и активности кон поголем 
број  сторители на кривични дела. 

Со акцијата биле приведени 48 лица, а по четворица сè уште 
се трага. Приведените биле од Прилеп, од Штип, од Валандово, од 
Неготино и од други места, а станува збор за приведени директори, 
советници, полицајци и бизнисмени. 

Пронајдени биле приближно три илјади монети, 20 фигурини, 
меѓу кои фугурина на Менада, 160 парчиња накит од VIII-от век пред 
нашата ера, сè до XII-от век од нашата ера. 

Организираната криминална група имала на располагање и 
користила детектори за метал, топографски карти, нумизматички 
книги, каталози и други специјализирани списанија, како и 
специјални сефови за чување на пронајдените предмети. 

 
СПЕЦИЈАЛНИ ИСТРЖНИ МЕРКИ ВО ФУНКЦИЈА НА 
ОТКРИВАЊЕТО НА КРИВИЧНИ ДЕЛА И СТОРИТЕЛИ 

 
За откривање на сторителите на кривичните дела од областа 

на заштитата на културното наследство, надлежните органи треба да 
применуваат оперативно-тактички мерки и активности, како и ист-

                                                             
21 Види повеќе: 
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=7810102282&id=12&prilog=
0&setIzdanie=22028 пристапено на 05.10.2010 
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ражни дејствија од широкиот спектар на полицискиот инструмен-
тариум. Имено, често пати станува збор за организирана криминална 
група и сторители кои се дел од организирана криминална мрежа, за 
чие отркивање може да биде потребно и применување на специјални-
те истражни мерки и дејствија. 

За да се  откријат, разјаснат и докажат кривичните дела од 
областа на заштитата на културното наследство,  потребна е соработ-
ка помеѓу надлежните органи од различни области.  

При соработката која постои помеѓу надлежните органи и 
организации потребно е да се дефинира начинот на комуникација, 
реализација на заедничките оперативно-тактички мерки на терен,  со 
цел сторителот да се лиши од слобода и да му биде изречена 
адекватна санкција.  

Со оглед на фактот што станува збор за група која на 
конспиративен начин делува во откупот, транспортот и продажбата 
на заштитените артефактите, потребно е преземање на мерката на 
прикриено извидување и користење на таен агент22. 

 За да се заврши  успешно  работата на тајниот или прикриен 
агент, тој треба да биде добро обучен, да има целосно познавање на 
членовите на групата, нивните навики, карактери, определби и начин 
на однесување23, да е запознаен со криминалното подземје и крими-
налното милје на одреден вид  криминалитет, во случајот кривични 
дела од областа на заштитата на културното наследство. Покрај тоа, 
агентот треба да остварува и конспиративна комуникација со цент-
ралата на службата на која и припаѓа и притоа се користат одредени 
канали кои ќе гарантираат конспиративност24. Покрај начелото на 

                                                             
22 Види повеќе кај Г.Џуклески,„Прирачник за соработничка мрежа“, Скопје, 2005, 
стр 38. Авторот прави разлика помеѓу американскиот UCA ( Under Cover Agent)  и 
ППИ- прикриениот полициски извидувач. Разликата која е од суштинска природа 
се состои во фактот што тајниот агент работи во криминалните средини, уфрлен е 
во подземјето на одредено време и можно е дури и вршење на кривични дела, 
додека  ППИ е насочен на одредени цели, има еден или двајца раководители со кои 
е во непрекината врска и постојано ги информира, во акцијата е само стриктно 
одредено време и не смее да се впушта во вршење на кривични дела. 
23 Заради тоа претходно се изготвуваат оперативни проверки, при што се 
обезбедуваат сите потребни информации за лицето или за групата. За оперативни 
проверки види повеќе кај Д. Наумовски ,„Прирачник за оперативни 
проверки“,Скопје, 2008. 
24 Врската која се остварува со агентот може да биде непосредна или посредна. При 
непосредната врска се остварува личен контакт, додека посредната се остварува 
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тајност,  треба да се почитуваат и останатите начела на работа на без-
бедносните служби и тоа: законитост, материјална вистина, плански 
пристап на работата, рационалност и ефикасност, офанзивност (про-
активност), тимска работа и еластичност25. 

При организирање на вакви големи акции на меѓународно 
ниво и реализирање на голем број  мерки и активности, особено е 
важна тимската работа26, заради успешното реализирање на задачите, 
а со цел да не дојде до преклопување на задачите или ингеренциите 
од една страна или пак, да не се ,„покријат“, одредени активности и 
да пропадне акцијата за спречување на тоа кривично дело.  

Тајниот агент, покрај квалитетите кои треба ги има како опе-
ративец, исто така треба да биде способен да се инфилтрира во 
одредена средина, најчесто тоа е криминална средина и тоа користеј-
ќи одредена легенда27. Легендата му дава оправдување, односно 
образложение на агентот за неговото присуство во средината. 
Улогата која оперативецот ја „игра“ му овозможува да прибира пода-
тоци и сознанија за криминалците, во случајот членовите на групата 
„Ноах“ и по процената дека се собрани доволен број  докази со кои се 
потврдува кривичното дело и истото може да се докаже на суд, се 
пристапува кон апсење на лицето или на групата. 

Овие потенцијали кои тајниот агент треба да ги поседува за 
успешно завршување на работата, укажуват на фактот дека во приме-
на на ваквите мерки, оперативците треба да имаат познавања од нај-
различни области, како на пример: криминалистика, психологија, 
социологија, криминологија и др. Имено, во борбата против 
организираниот криминал потребен е мултидисциплинарен пристап 
заради успешно спротивставување и на најсовремените видови 

                                                                                                                                                       
преку посредник-лице или средство. Види повеќе, Т. Батковски „Разузнавачка, 
безбедносна и контраразузнавачка тактика“Скопје, 2008, стр 47. 
25 ибид 
26 При тимското работење потребно е да се формира тим кој ќе извршува различни 
задачи, а со една заедничка цел. Притоа треба да се имаат предвид фазите на 
еволуцискиот развој на групата и тоа: forming, storming, performing и ending, или 
формирање, бранување, нормализирање, функционирање и завршување. Види 
повеќе М.Малиш Саздовска, Н. Дујовски, „Безбедносен менаџмент“ Скопје, 2009, 
стр 84. 
27 Види повеќе М Малиш Саздовска „Прирачник за разузнавачки циклус“, Скопје, 
2005. 
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криминалитет, каков што во поново време станува и еколошкиот 
криминалитет28. 

Често пати се јавува и потребата за примена на мерката на 
контролирана испорака29. 

Со интензивирањето на меѓународната соработка во борбата 
против организираниот криминал, оваа мерка во поново време сè 
повеќе се применува за откривање на сторители на кривични дела од 
различни области. Целта и смислата на оваа мерка е да се откријат, не 
само испраќачот на пратката, туку и примачот, заради што и се 
применува контролата на испораките кон другите делови на светот. 
Покрај испраќачот, како почеток на синџирот на илегалната трговија 
и крајниот корисник, купувачот на стоката, потребно е да се откријат 
и другите алки на синџирот кои учествувале во транспортот на 
пратката. Заради тоа, применувајќи ја мерката за контрола на пратка-
та, пратката и нејзиниот транспорт се следи од почетната до крајната 
дестинација. Тоа значи дека во одредени случаи припадниците на 
полициските и царинските служби биле информирани за пратката, но 
истата ја пропуштале и ја следеле најзината дестинација, со цел да ги 
откријат сите кои биле инволвирани во илегалната трговија. 

Меѓусебна соработка  најчесто се одвива преку Интерпол, 
земјите се информираат за ваквиот транспорт и следи пропуштање на 
пратката, но истовремено се откриваат сите кои се инволвирани во 
илегалниот транспорт. За ваков начин на комуникација и соработка 
на службите од различни држави потребно е да се дефинираат 
надлежностите и ингеренциите на секоај членка одделно.  

Покрај горенаведените мерки од спектарот на специјалните 
истражни мерки и дејствија,  потребно е да се преземат и други 
мерки, како на пример контрола на комуникации. Имено, планирај-
ќи ги мерките, како што  на пример е контролираната испорака, не  е 
можно ако не се следат комуникациите помеѓу членовите на каналот 
на илегалната трговија. За да  се следи пратката, потребно е да се 
следат и комуникациите заради добивање на информации: каде, како 
и на кој начин ќе се изврши илегалниот транспорт. Откако ќе ги 
добиеме бараните информации за начинот, времето на транспорт, 

                                                             
28ибид 
29 За специјалната истражна мерка, контролирана пратка види повеќе кај М Малиш 
Саздовска, „Еколошка криминалистика“,Скопје, 2009, стр 260. 
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лицата вклучени во трговијата, тогаш можеме да пристапиме и кон 
примената на мерката за контрола на таа испорака.  

Исто така се применува и мерката тајно набљудување, 
следење и визуелно-тонско снимање на лица и предмети со 
технички средства30. Мерката на тајно следење се однесува на 
лицата инволвирани во илегалната трговија со артефактите, при што 
лицата се следат, се забележува нивното однесување, со кого контак-
тира лицето, дали врши примопредавање на одредена стока или 
предмет. Тајното следење е поврзано со опсервирањето на лицето 
или просторот што го набљудуваме, а со цел да се забележат сите 
промени и нови настани31.  За примена на оваа мерка се ангажираат 
искусни оперативци, заради успешно толкување на промените, забе-
лежување и на најситните, навидум безначајни детали кои можат да 
бидат од круцијално значење за натамошната постапка. Покрај при-
мената на следењето, истовремено се врши и визуелно-тонско снима-
ње на дејствието, заради формирање на доказна документација. 

Примената на оваа мерка е  од исклучително значење за прик-
риената истрага бидејќи овозможува прибирање на нови и проверка 
на веќе прибраните податоци, утврдување на идентитетот на лицата 
кои се неидентификувани, како и создавање на фото и друга доку-
ментација за докажување на кривичното дело на суд. 

Покрај овие мерки, во прикриената истрага се користи и 
мерката на привиден (симулиран) откуп на предмети. 

Во врска со кривичните дела на илегална трговија со дрога, 
оружје, луѓе, а во случајот со артефакти, често се јавува потреба од 
симулирање на откуп на одредена стока. Како комбинација на сите 
претходно објаснети мерки од прикриената истрага, во вакви случаи 
се јавува тајниот агент како купувач на понудената стока на црниот 
пазар.  

Оваа мерка е особено ефикасна бидејќи сторителит на казниви 
поведенија, се фаќаат „in flagranti“, и во тој случај не е можно  да се 
негира делото. 
                                                             
30 „Методот на тајно следење, посматрање и документирање се презема врз основа 
на претходно добиени оперативни податоци и проценување на оперативната 
ситуација, а со цел: да се потврдат веќе познати факти, да се утврдат нови факти и 
да се утврди идентитетот на лица“, Т. Батковски „Разузнавачка, безбедносна и 
контраразузнавачка тактика“, Скопје, 2008, стр 160. 
31 Види повеќе М Малиш Саздовска ,,Еколошка криминалистика,, Скопје, 2009, стр 
258 
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При реализација на оваја мерка агентот се јавува во улога на 
купувач и на тој начин се расветлува и докажува делото. Притоа, 
треба да се има предвид легендираниот настап на оперативците, 
нивните психолошки предиспозиции, искуството во претходни акции 
и прикриени операции, со цел да се реализира акцијата без нејзино 
деконспирирање. 

Применувајќи ја мерката за симилиран откуп на стока, треба 
да се има  предвид еден многу важен момент, а тоа е употребата на 
соработници од криминалната средина. Имено, често пати оператив-
ците ангажираат соработници од криминалното подземје за соработ-
ници при прибирање на информации и податоци за илегалната 
трговија и при реализација на симулираниот откуп. Заради тоа, при 
самата акција на апсење на осомничените треба да се обрне посебно 
внимание на статусот и положбата на соработникот за да не се открие 
неговата улога на соработник. Особено е значаен фактот останатите 
сторители да не дознаат за „двојната игра“ на членот на нивната 
организирана група кој соработува со безбедносната служба. Затоа 
често се прибегнува кон ситуацијата да се исценира бегство на 
лицето кое е соработник на службата,  со цел да не се открие неговата 
улога и да може да се користи за идни прикриени операции. 

Друг случај со ангажирањето на соработникот во прикриените 
операции е по апсењето на групата, тој да се јави во улога на 
заштитен сведок, што примената на специјалните истражни мерки го 
дозволува во случаи на организиран криминал. Притоа, на лицето 
треба да му се овозможи да добие нов идентитет за да се  заштити од 
можната одмазда од страна на сторителите кои членувале во истата 
организирана група. Доколку станува збор за големи држави со голем 
број жители, нема проблем при одредувањето на нов идентитет и 
преселба на лицето во друг дел на државата. Но доколку се работи за 
држави со помала територија и со помал број  жители, заштитата на 
сведоците треба да се реализира на регионално ниво, за што 
државите треба да склучат билатерални или мултилатерални догово-
ри со земјите во соседството. 

Водењето на меѓународна акција за откривање, разјаснување и 
докажување на  кривични дела од областа на организираниот крими-
нал е комплексна, сеопфатна и мултидисциплинарна активност. 
Притоа, во акцијата, односно во прикриената операција учествуваат 
голем број  припадници на различни држави и различни служби, кои 
треба да делуваат добро организирано и координирано со цел успеш-
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но да се завршат  предвидените мерки. Во тој контекст треба да се 
спомене и улогата на Интерпол, како меѓународна организација која 
се јавува во улога на организатор, координатор и активен учесник во 
заедничките акции на меѓународен план.  

 
ЗАКЛУЧОК 
 
Во наредниот период во Република Македонија треба да се 

преземе широка општествена активност за да се овозможи успешно  
вмрежување на  сите надлежни органи и институции за реализирање 
на една заедничка стратегија за превенирање и спречување на 
кривични дела од областа на заштитата на културното наследство. За 
таа цел потребно е стручно усовршување на кадарот, техничко 
опремување на службите, обезбедување на објектите под заштита и 
преземање на други мерки и активности за да биде  успешно 
спречувањето на организираните криминални групи кои вршат диво 
копање, кражби, присвојување и други дела во врска со артефактите 
и културното наследство во Република Македонија. 
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ПОТРЕБАТА ОД ФИНАНСИСКИ ИСТРАГИ ЗА 

СТОРИТЕЛИТЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА  ПРОТИВ 
КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
Апстракт:Културното наследство е идентитет и основа за 

иден развој на секоја територија, нација, етникум. Република Македо-
нија е богата држава кога се работи за културното наследство и тоа 
датира од најраните фази на историскиот развој на општеството до 
денес. Бројните и богати археолошки локалитети се ризница на 
податоци и информации за начинот на живеење, културата на 
одредена нација, група луѓе кои егзистирале на одредена територија 
во одреден временски период, одредена категорија  луѓе, но и нации 
и држави. Културното наследство е најчеста мета на дивите копачи 
на богатства кои се обидуваат да дојдат до вредни предмети од скапи 
метали: злато, сребро, бакар, но и до предмети од поголема архео-
лошка вредност кои се доста скапи и барани од одредени богати 
поединци, групи, дури и од држави. На тој начин тие доаѓаат до одре-
дени предмети кои претставуваат доказ за припадост или живење на 
одредена територија, припадност на одредена нација или етникум и 
степенот на развој, културата и богатиот начин на живеење на пред-
ците со кои сакаат да се идентификуваат. Сторителите на кривични 
дела против културното наследство имаат за цел да се збогатат со 
продажба на предметите со поголема културна и историска вредност, 
а тоа е причината  против оваа категорија на сторители да се презе-
мат активности за спроведување на финансиска истрага, веднаш по 
првичните сознанија  во форма на „основи на сомненија“ за постоење 
на некое од кривичните дела против споменици на културното 
наследство и природните реткости. Финансиската истрага има  за цел 
да го утврди  текот на парите и направените финансиски трансакции 
помеѓу постоење организирана криминална група и постоење на еле-
менти на транснационалност или прекуграничен криминал, но целта 
еи  конфискација на криминалните приходи и доаѓање до податоци и 
информации за продажбата, односно шверцот со предмети со голема 
културна и историска вредност. 
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Клучни зборови: културно наследство, археолошки локалите-
ти, криумчарење, финансиска истрага,конфискација. 

 
Abstract:Cultural heritage is an identity and a basis for future 

development of each territory, nation, ethnicity. Macedonia is a rich 
country when it comes to cultural heritage that dates from the earliest 
stages of historical development of society today. Numerous and rich 
archaeological sites are treasures of the data and information on lifestyle, 
the culture of a nation, group of people who existed in a particular territory 
within a specified time certain category of people, but also nations and 
countries. Cultural heritage is the most frequent target of illegal diggers of 
treasures that are trying to come up with valuable items of expensive 
metals: gold, silver, copper, and the properties of greater archaeological 
value which are quite expensive and sought after by certain wealthy 
individuals, groups, and even states. Thus come to represent certain 
objects or evidence of living on a particular territory, membership of a 
particular nation or ethnic group and level of development, rich culture 
and lifestyle of the ancestors who wish to identify. Actors of crimes 
against cultural heritage and are aimed at gaining richs  sales of items with 
greater cultural and historical value, it is against reason to this category of 
offenders to take action to implement the financial investigation 
immediately after the initial findings in the form the "grounds for 
suspicion, the existence of any of the crimes against the cultural heritage 
monuments and natural rarities. Name for financial investigation to 
determine the flow of money and financial transactions made between the 
existence of an organized criminal group and the existence of elements of 
international or cross-border crime, but the goal is the confiscation of 
criminal incomes and getting to data and information on sales or 
smuggling subjects with a rich cultural and historical value. 

 
Key words: cultural heritage, archaeological sites, smuggling, 

financial investigation, confiscation. 
 
ВОВЕД 

 
  Заштитата на културното наследство е област регулирана со 
повеќе законски и подзаконски акти, а во Кривичниот законик на 
Република Македонија, во Глава 24 ,,Кривични дела против спомени-
ци на културното наследство и природните реткости“ се систематизи-
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рани неколку кривични дела. Криминалните ситуации, покрај еле-
ментите на овие кривични дела, се и со елементи на постоење на 
други кривични дела со елементи на злоупотреба на службената 
должност во случаите кога постојат докази на инволвираност на 
службени лица во криминалните групи со улога на пронаоѓачи на 
богати локалитети, проценка на вредноста (и историската и архео-
лошката вредност на предметите), потоа злоупотреби од типот на 
овозможување на прекуграничен транспорт и продажба, а потоа и 
постоење елементи на перење пари во процесот на легализација на 
криминално стекнатите приходи од шверцувањето на предмети кои 
имаат богата историска или културна вредност и постигнуваат 
високи цени на нелегалниот пазар. 

Самото истражување на конкретна криминална ситуација ја 
налага потребата од преземање на координирани мерки и дејствија за 
спроведување на криминалистичка истрага за откривање на крими-
налната група, идентитетот на сторителите, пронаоѓање на докази и 
доказни материјали, како предмети  кои потекнуваат од извршени 
кривични дела со елементи на злоупотреба на културното наследство, 
средствата на извршување, местото или просторот на криминалното 
делување. Почетните сознанија за постоење на елементи на кое било  
кривично дело од ова област најчесто се поврзани и со сознанија за 
тоа каде завршуваат овие предмети и по која цена се продаваат, 
односно информации за можната финансиска добивка на сторителите 
од самата криминална организација или група. 

Финансиската истрага е постапка која се спроведува од надле-
жен државен орган во чија надлежност е финансиското разузнавање 
или следење, контрола и анализа на финасиските трансакции на физ-
ички и правни лица направени преку финансиските субјекти на 
национално ниво и трансакции кон други држави и од други држави 
кон Република Македонија, но преку соработка со странските финан-
сиски разузнавачки органи и добивање на податоци и информации за 
финансиски трансакции направени во странство. 
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1. КРИВИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО 
НАСЛЕДСТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Основна правна рамка за регулирање на односите за заштита и 

користење на културното наследство е Уставот на Република Маке-
донија од 1991 година, со кој, во членот 56 е утврдено дека предме-
тите и објектите од особено културно и историско значење определе-
ни со закон се добра од општ интерес за Републиката и уживаат 
посебна заштита. Истовремено, со Уставот на Република Македонија 
е утврдено дека Републиката гарантира заштита, унапредување и збо-
гатување на историското и уметничкото богатство на Македонија и 
на сите заедници во Македонија, како и на добрата што го 
сочинуваат, без оглед на правниот режим. Значи,Уставот утврдува 
две категории на заштита на културното наследство, повисока, наре-
чена - посебна заштита и пониска, наречена - гарантирана зашти-
та. Притоа, посебна заштита уживаат само селектирани материјални 
добра, односно предмети и објекти од особено културно и историско 
значење, определени со закон, кои, како такви имаат и уставен статус 
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на добра од општ интерес за Републиката и државата за нив 
обезбедува посебна заштита. Гарантирана заштита, пак, уживаат 
добрата кои не се од особено значење, а според своите вредности 
претставуваат историско и уметничко богатство на Македонија и на 
сите заедници во Македонија. Со други зборови, новиот уставен 
модел на заштита на културното наследство, утврден со Уставот на 
Република Македонија, подразбира селективност во заштитата на 
добрата што е основа за категоризација на добрата што се предмет на 
заштита32.  

 
Кривично – правната заштита на културното наследство во 

Република Македонија е направена преку систем на предвидени 
инкриминации во Кривичниот законик на Република Македонија33. 
Во посебната Глава  24 од Кривичниот законик насловена како  
,,Кривични дела против споменици на културното наследство и 
природните реткости,, се класифицирани следните инкриминации: 

 
1. Оштетување или уништување на добра под привремена 

заштита или културно наследство или природни реткости. 
2. Присвојување на добра под привремена заштита или 

културно наследство или природни реткости. 
3. Изнесување, односно извезување во странство на добра 

под привремена заштита или културно наследство или 
природни реткости. 

4. Отуѓување на културно наследство од особено значење во 
државна сопственост. 

5. Забрана на увоз на украдено културно наследство. 
6. Уништување или прикривање на необработен архивски 

материјал. 
  
Групен објект на заштита претставува интерес за зачувување и 

заштита на културното и историското наследство, како и на опреде-
лени природни реткости и богатства34. Културно наследство, според 
неговата законска дефиниција, најопшто речено се материјални и 
                                                             
32 Устав на Република Македонија „Службен весник на РМ“ бр.52/91. 
33 „Службен весник на РМ“ бр.37/96, 80/99, 04/02, 43/03, 19/04, 60/06, 73/06, 81/06, 
07/08, 139/08 и 114/09. 
34 Камбовски В. „Казнено право, посебен дел- четврто дополнето издание“, 
Просветно дело, Скопје, 2003 година, стр. 349-350. 
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нематеријални добра  создавани низ вековите од страна на безброј 
генерации кои сведочат за постоењето, опстојувањето  и животот на 
еден народ, неговата историја, култура, етнологија, економија, архи-
тектура и сл. Со инкриминациите за заштита на културното наслед-
ство се заштитува културната и геопросторната вредност и намена, а 
пак нивната материјална и пазарна вредност е објект на заштита на 
други инкриминации против имотот како што се: кражба, тешка 
кражба, затајување, оштетување туѓи предмети каде што е посебно 
нагласено дека се заштитуваат добрата под привремена заштита или 
културно наследство35.  

Како одговорни субјекти за извршени кривични дела од оваа 
групација на кривични дела се физичките и од 2004 година и 
правните лица во случаите кога се извршени кривични дела од страна 
на одговорни лица во правните лица во име и за сметка на правните 
лица. Самиот кривично-правен настан може да содржи елементи на 
злоупотреба на службената должност од страна на службени лица 
инволвирани во криминалниот настан и истите имаат одговорност за 
службенички кривични дела или одговорност за злоупотреба на 
службената должност и овластување. 

Законодавецот предвидел и инкриминација за перење пари 
кога самиот кривично- правен настан е од сложен карактер и има 
елементи на легализација на криминално стекнатите приходи во 
легалните финансиски институции и преобразба на криминалните 
приходи во добра и вредности кои се извор на индиции за незаконско 
стекнат имот и уживање на плодовите од криминалот. 

 
2. КРИМИНАЛИСТИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА 

КРИМИНАЛОТ ПРОТИВ КУЛТУРНОТО 
НАСЛЕДСТВО И КРИМИНАЛИСТИЧКА ИСТРАГА 

  
Деликвентската тактика и техника, како и сферата на 

дејствувањето на широката палета криминални напади (кои се изди-
гаат до степен на богата и разнообразна криминална феноменологија) 
се камен-темелникот за диференцирање и маркирање на секоја 
одделна групација на криминални напади од областа на организира-
ниот криминал со елементи на злоупотреба на културното наследство 

                                                             
35 Стојанов И. ,Кривично – правна заштита на културното наследство и природните 
реткости, Годишник на Факултетот за безбедност, 2007 година стр. 245.  
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и оттука произлегуваат насоките на практичната криминалистичко-
оперативна дејност против ова опасно општествено зло.  Главните 
криминалистичко-стратегиски цели се остваруваат во склопот на 
една своевидна глобална криминалистичка методика за откривање, 
разјаснување, докажување и превенција, во која како одделни 
потсистеми се вклучени бројни поединечни специјализирани 
криминалистики  за спротивставување на секоја посебна групација на 
кривични дела од областа на организираниот криминал, издвоени 
според истородни криминалистички карактеристики. За негово 
успешно теоретско проучување, како и за практично постапување на 
органите на прогон, потребно е да се разработат неколку 
криминалистички карактеристики  и тоа : 

 
-механизам на типичните начини на извршување и прикривање; 
-криминална ситуација; 
-специфичности во поглед на настанување и маскирање на 

типичните траги; 
-индивидуални карактеристики на сторителите; 
-индивидуални карактеристики на жртвата; 
-специфичности во изнаоѓање извори на сознанија;36 
-специфичности во однос на средствата на извршување и 
-подвижноста на сторителите на криминал со злоупотреба. 
 

Сложените криминалистички карактеристики на криминалите-
тот со елементи на злоупотреба на културното наследство, злоупот-
реба на службената положба и овластувањата и перење пари бараат 
организиран пристап на органите на прогон со план за поширока 
акција бидејќи се работи најчесто за сложени криминални ситуации 
со извршени повеќе кривични дела и вклучени поголем број 
сторители со различни својства на службеност и различни криминал-
ни улоги во криминалната реализација. Во литературата истражува-
њето на овие криминални ситуации се опфатени со терминот „case 
stydie“.   

                                                             
36 Ангелески, М., Основни криминалистички теоретски проблеми на борбата 
против организираниот криминалитет, Правната држава и организираниот 
криминалитет - научен проект на Правниот факултет во Скопје, 1996 г. стр. 111. 
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Археолошки локалитет „Хераклеа“-Битола 

            

Фотографии на артефакти кои имаат голема културна и историска  
вредност за македонскиот народ.  

         Успешното спротивставување на овој облик на организиран 
криминалитет во услови на општествено-економски и политичкиот 
систем во  државата  треба да се одвива во три фази: 
 

1. Првата фаза, која има превентивен карактер и во која 
учествува државата со сите надлежни државни органи и 
институции и субјекти со цел да се отстранат условите кои му 
погодуваат на настанувањето и развојот на криминалитетот 
низ неговите бројни појавни облици и форми. 

2. Втората фаза се состои во оперативната дејност на полицијата 
и другите надлежни органи и институции за идентификација 
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на постојните појавни облици и преземање на криминалистич-
ки дејствија преку криминалистички начини, методи и сред-
ства  со цел да се откријат, разјаснат и документираат кон-
кретните кривични дела на секој поединечен криминален 
случај, а исто така и да се откријат и  сторителите на сите 
поединечни криминални акти и секако за да се обезбедат пред-
метите и трагите од криминалниот настан како доказен 
материјал за понатамошната кривична постапка. 

3. Третата фаза  опфаќа кривичен прогон на сторителите и нивно 
осудување, што според надлежноста спаѓа на јавниот 
обвинител и судот.  

 
Полициската постапка, попозната како предистражна постапка 

е најбогата од аспект на преземање  планирани мерки и дејствија за 
откривање на кривичните дела и на сторителите, за разјаснување на 
секој криминален случај, обезбедување на доказниот материјал, а 
секако најјака е и превенцијата произлезена од секој успешно 
завршен случај со правосилна судска пресуда.  
              Примената на криминалистиката како наука нераскинливо е 
поврзана со планирање на предистражната, истражната и кривичната 
постапка како нејзина општа методика. Без планирање не е можно 
објективно, сестрано и потполно откривање, истражување и разјасну-
вање на кривичното дело и вината на сторителот. „Кога би се 
работело без системски план, би се талкало во мракот и би биле како 
брод без компас и радар, би се располагало со голем степен на 
предубедување, би се правеле големи грешки кои би им биле од 
корист на сторителите или на штета на невино осомничените, нера-
ционално искористено време и успехот би зависел од некакви случај-
ности“37. Случајностите кај овие кривични дела предизвикуваат 
сомнеж за криминална активност на тие што треба да ја откријат, 
разјаснат или докажат, односно на картата на случајност се игра во 
случаите на криминална поврзаност на полицијата со криминалните 
структури. 
              Планот се изготвува за секој поединечен случај и содржи 
нацрт на главните криминалистички прашања (што, кој, кога, каде, 
како, со што, со кого, зошто или кога или што) и нацрт на оператив-

                                                             
37 Vodinelić, V., Kriminalistika,, v izdanje, Savremena administracija, Beograd, 1984, str. 
29. 
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но-тактичките мерки, истражните дејствија и посебните истражни 
мерки. Врз основа на добиените оперативни информации се изготву-
ваат верзии и понатаму преку принципот на дополнување и елимина-
ција може успешно да се заврши секој конкретен случај со поднесу-
вање на кривична пријава против сторителот со целокупниот доказен 
материјал. Првиот зафат, секако дека има клучна улога во поната-
мошната постапка, но  треба да се нагласи дека законското презема-
ње на сите дејствија за кои е овластена полицијата е од битно значе-
ње за непречен тек на постапката. Секое незаконски преземено дејст-
вие предизвикува постапка од страна на судските органи за испитува-
ње на законитоста, повреда на човековите права, можни злоупотреби 
на полициските службеници и сл.Криминалистичките информа-
ции,всушност, се информации со кои даваме првичен одговор на 
некои од криминалистичките прашања и првична мисловна конструк-
ција за криминалната ситуација која треба да се расветлува и да обез-
бедува доказниот материјал. Криминалистичките информации, повр-
зани со секоја поединечна криминална ситуација, всушност, се 
информации кои даваат одговор на деветте златни криминалистички 
прашања38: 
 

1. Што ( се случило)? 
2. Кој ( го извршил кривичното дело)? 
3. Кога ( е извршено)? 
4. Каде ( е извршено)? 
5. Како ( е извршено)? 
6. Со што ( е извршено)? 
7. Со кого ( е извршено)? 
8. Кој или со што ( е оштетен)? 
9. Зошто ( е извршено)? 
 

              Но од нив произлегуваат уште толку прашања на кои 
вештиот оперативен службеник треба да го даде својот образложен 
одговор, и тоа: 
 

1. Кој имал мотив да го стори делото? 
2. Кој би можел да помогне во извршувањето? 

                                                             
38 Isto, str. 84.  
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3. Кој манифестирал богатства, пари, имот стекнат на 
сомнителен начин? 

4. Каде би можеле да се најдат дополнителни информации? 
5. Зошто инспекциските служби при контрола не утврдиле 

ништо? 
6. Кои се професионалните искуства на потенцијалните 

сторители? 
7. Информации за времето на криминалната активност и 

откривањето? 
8. Врз кого и со што се манифестира психичкото влијание од 

криминалниот настан и  
9. Со кого, како и кој друг помагал во криминалната активност и 

сл. ?  
               
 Целокупниот откривачки, а посебно процесот на разјаснување 
е проследен со „сомневање“, а како што рекол Херберт Линднер, „Кој 
не се сомнева не е човек“, но без сомневање нема ни резултати во 
преткривичната постапка, сомневањето е оној златен мост кој може 
да доведе до сознанија за извесното. „Нема сознанија без прашања, 
нема прашања без сомневање“39. 
              Оперативното работење на полицијата, засновано на 
планирање и стручно и координирано настапување, најчесто е иници-
рано од  иницијалните основи на првични информации, основи на 
сомневање, кои во понатамошната постапка  на ориентационо – ели-
минациони индиции го зголемуваат степенот на сомневање, што е и 
целта на преткривичната постапка. „Сомневањето е нужен методски 
принцип за осознавањето, претставува непомирливост со изгледот на 
нештата и без него нема предистражна постапка. Сомневањето не 
може да биде параноично и тотално, тоа треба да биде продуктивно 
тогаш кога се укинува самото себеси или се надминува себеси на 
повисок степен, претворајќи се во целосно и сигурно знаење за 
кривичното дело и сторителот. Сомневањето е само секвенца од 
судското спознавање и, вооопшто, но затоа, пак, ја чини суштината 
на преткривичната постапка. Сомневањето е оној златен мост, кој во 
развојот на криминалистичката обработка и на кривичната постапка 
може да доведе до осознавање на познатото (судската вистина) “40.  

                                                             
39 Isto, 78. 
40 Водинелиќ, В., „Криминалистичка тактика“Скопје,1995,стр 231. 
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              Оперативното работење во предистражната постапка во 
повисокиот стадиум, кога веќе оперативниот службеник има солиден 
фонд на криминалистички информации содржани во повеќе сигнали, 
подразбира дека тие треба да се систематизираат во неколку потсис-
теми за да се даде теоретско оформување на поимот и содржината на 
кривично - правниот настан. Според Водинелиќ 41, тоа се четири  
потсистеми и тоа: 
 

1. Идеално-материјален потсистем  кој ја претставува личноста 
на сторителот (сторителите) на кривичниот настан, а во овој 
потсистем се информациите за: идентитетот, карактерот, 
моралната подобност, мотивот, волјата, сомнителното однесу-
вање, професијата, психофизичките и интелектуалните спо-
собности, знаења, способности, вештини, навики и сл. 

2. Лице местото (местото на подготвување, извршување, криење 
на сторителот, скривање на предметите, пронаоѓање на траги-
те и предметите и сл. ), со трагите и предметите од кривични-
от настан - присутност на местото на кривичниот настан, 
поврзаност на професијата и функцијата со криминалниот 
настан, информации за тактиката, техниката, подготвувањето, 
извршувањето, преземените дејствија за прикривање на 
криминалната активност и сл. 

3.  Елементите (сигналите) кои извираат од лице местото, однос-
но од кривичниот настан и одат кон сторителот и обратно, 
всушност се трагите кои сторителот ги оставил на местото на 
настанот, учеството во делото, ползата од делото (материјал-
ните последици од кривичниот настан) сомнителното однесу-
вање, лошото оправдување (контрадикторност во исказите, 
лажното алиби и сл.). 

4. Сведоците и вештаците - кои ги дешифрираат пооделните 
елементи на кривичниот настан врз останатите предмети и 
траги - идеални и материјални.  
 

                                                             
41 Исто,стр.196 - 203. 
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 Елементите на наведените потсистеми вршат важна функција 
при откривањето и разјаснувањето на кривичниот настан, а некои од 
нив се појавуваат истовремено во повеќе потсистеми. Заемното дејст-
вување се врши помеѓу субјектите и објектите, а најтесно е поврзува-
њето со актот на извршувањето на кривичното дело, но и со сторите-
лот, така што е неопходно да се утврди, не само односот објект - 
објект, туку и односот објект - субјект. Резултатот на тоа заемно вли-
јание се покажува како динамичен модел во кој оперативните и 
доказните информации се дополнуваат, се проверуваат и се 
оценуваат. 
              Сите оперативно-тактички мерки и истражни дејствија насто-
јуваат да ја пронајдат, да ја откријат и да ја разјаснат структурата на 
кривичниот настан во простор и во време, значи да ги утврдат 
елементите од таа структура во нивниот меѓусебен однос. Како и во 
однос на надворешните услови, а разјаснувајќи ги причинските и 
другите врски во динамиката на кривичниот настан, да пронајдат 
оперативни и доказни информации што ја одразуваат неговата 
структура и претставуваат докази за разрешување на кривичниот 
предмет. Под откривање на кривичното дело подразбираме установу-
вање на фактичките околности што се битни за решавање на случај-
от, како и на лицето што го извршило кривичното дело. Важен соста-
вен дел на откривањето на кривичните дела, секако е нивното прона-
оѓање, под што подразбираме обелоденување (пројавување) на прик-
риените кривични дела, како и констатирање на белезите на 
криминалното во истражуваните настани. Сепак, најбитно е утврду-
вањето на околностите определени со законот, во соодветни процес-
ни форми врз основа на собирање и испитување на доказите. 
Испитувањето на фактите и доказите за постоење на кривично дело 
поврзано со сторител, мора да биде осознаено, доказот да биде обез-
беден на прописен начин и во согласност со кривично-процесната 
процедура.  
              Стручната соработка е неопходна поради специфичноста на 
овој вид криминалитет, но, секако дека е битна и соработката и со 
обвинителството кое има клучна улога при гонењето на сторителите 
на овие кривични дела, а и судовите кои, сепак, треба да прогласат за 
виновен сторител на кривично дело врз основа на доказниот 
материјал кој е обезбеден од полицијата и другите органи и служби 
кои учествувале во откривачкиот процес и процесот на разјаснување 
и докажување. 
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4. ФИНАНСИСКИ ИСТРАГИ ПРОТИВ СТОРИТЕЛИТЕ 

НА КРИМИНАЛ СО ЕЛЕМЕНТИ НА ЗЛОУПОТРЕБА 
НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

 
Финансиските истраги претставуваат основа за утврдување на 

противправно стекната имотна корист од криминално делување на 
сторителите и неопходност за понатамошна конфискација на крими-
налните приходи. Дали ќе биде покрената финансиска истрага, пред 
сè зависи од примарниот криминал на сторителите и нивните обиди 
или постапки за легализација на криминално стекнатите приходи. 
Законските прописи овозможуваат целосно расветлување на крими-
налните случаи со тимска работа на професионални лица од повеќе 
државни органи и институции, но и можност за меѓународна соработ-
ка со цел да се утврдат криминалните приходи на кој било начин 
префрлени во странска држава, или пак, криминално делување на 
сторители во организирана криминална мрежа на територија на 
повеќе држави. Успехот во водењето на финансиските истраги нај-
многу зависи од добрата поставеност на националните „low 
enforcement agensis“, а потоа и нивната соработка со странските „low 
enforcement agensis“.  
           На полето на финансиските истраги се посветува повеќе вни-
мание последниве години со имплементација на меѓународните 
правни акти во националните казнени законодавства, но и нивна 
имплементација во однос на конституирање и операционализација на  
иснтитуции во чија надлежност е водењето на финансиските истраги.  
Се прави нов концепт на истрагите под раководство на јавниот 
обвинител, а со тоа и можност за идно квалитетно водење на истраги-
те за криминалните случаи по принципот на „case studies“ со тимски 
пристап кон истражувањето на криминалот кој резултира со фисоки 
финансиски добивки и понатамошниот тек и цел на финансиските 
трансакции. 

Светот се менува, но некои работи остануваат исти, целта на 
криминалот е брз профит и обезбедување на финасиски срдства за 
лични богатства, но и за финансирање на други нелегални и 
безбедносно опасни дејности, односно финансирања за вршење на 
терористички акти. Развојот на општетствено-економските и социјал-
ните услови предизвикуваат и промена во  начините на криминално-
то дејствување, а сторителите се прилагодуваат и создаваат крими-
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нални мрежи со инволвирање на соработници и помагачи со цел да 
бидат неоткриени и несанкционирани, или поточно кажано, сторите-
лите прават стратегија за зачувување на криминалните профити од 
конфискација. ,,Значи, иако светот се менува, некои работи остану-
ваат исти, од кои една е потребата кривичните иследници да разви-
ваат и да усовршуваат техники што се потребни за борба против 
прекршителите на законите во општетсвото. Ние се обидуваме да го 
одржиме чекорот со криминалците и, ако тие играат во „финансиска-
та арена“ ние треба да бидеме способни да ги разбереме правилата на 
таа игра42.  

Поимот финансиски истраги е понов поим со кој се дава 
објаснување за постапките на истражување на криминалните прихо-
ди, преку нивна идентификација како приходи, имот или пари од 
претходен криминал и утврдување на процесот на нивната трансфор-
мација од криминални во легални, но и процес кој продолжува кога 
истите повторно се користат за криминални цели со пошироки без-
бедносни последици. Сторителите на организиран криминал се стек-
нуваат со најразлични криминални приходи од претходен криминал, 
а за да ги уживаат криминалните приходи се принудени да ги транс-
формираат криминалните приходи во имот или други вредности како 
што се регистрација на фирми, купување на фирми, имот, градење 
огромни вили, скапи моторни возила, скапоцени метали, уметнички 
слики и сл. Сторителите на организиран криминал уживаат во 
плодовите од извршените кривични дела, а по пат на корупција ја 
купуваат својата „,слобода“, да не бидат откриени и санкционирани. 
Но, она што претставува најголем страв кај криминалците е конфис-
кацијата на криминалните приходи, во затвор се оди и се излегува, но 
еднаш стекнатиот криминален ,„плен“, многу тешко се испушта. Тоа 
е причина или поттик за трансформација на криминалните приходи 
или изменување на обликот и формата на криминалните приходи 
стекнати со првостепениот криминал. Како ќе се открие видот и 
висината на криминалните приходи е проблем на кој  во светот сè 
повеќе му се  посветува внимание, а мотивот на тоа е одземање на 
криминалните приходи од сторителите на организиран криминал и 
праќање јасна порака ,,дека криминалот не е исплатлив занает“.  

                                                             
42 Медингер Џ., „Перење пари - Водич за кривични иследници“, второ издание, 
Дата Понс, Скопје 2009 година, Предговор.  
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Концептот на финансиските истраги е сложена постапка на 
истражување од првичните информации за првостепен криминал со 
елементи на организираност или под првите сомнежи со квалитет на 
„основи на сомневање“ преку степенот на „основано сомневање“ до 
„квалитетни докази“ за имот, пари или приноси стекнати со првосте-
пен криминал и трансформирани во нови форми и облици на имот, 
приходи или парична валута. Концептот од општиот сомнеж до иден-
тификацијата на имот, пари или приноси е сложен и бара сериозен и 
стручен пристап од професионалци во органите на прогонот, но и 
процес на обезбедување на квалитетни докази за првостепениот кри-
минал и за криминалот кој е „генериран“ или второстепен криминал 
со елементи на перење пари.  

Финансиските истраги во својот концепциски пристап се 
постапки кои опфаќаат две постапки и тоа криминалистичка постап-
ка која има за цел откривање, расветлување, докажување и превенци-
ја на организираниот криминал и постапка на идентификација на кри-
миналните приходи, имоти и пари од самата криминална реализација 
на примарниот криминал до следењето на трагата на нивната транс-
формација и интеграција од криминални во легални криминални 
приходи, имот или пари.  

Финансиските истраги може да бидат спроведувани на два 
начина и тоа како: 

 
-интегрирани финансиски истраги и 
-паралелни финансиски истраги. 
 
Интегрираните финансиски истраги се спроведуваат во пост-

апка од сомнежот за постоење на кривично дело до самиот имот, 
односно постапката започнува со самото постоење на основи на сом-
невање за преземање на мерки и активности на надлежните државни 
органи кои имаат полициски овластувања и кои се овластени за 
откривање, расветлување и докажување на кривични дела по службе-
на должност да планираат систем на мерки и активности со цел да 
обезбедат доказен материјал  и да ги фатат сторителите на кривични-
те дела (криминалистичка постапка), но во исто време и координаци-
ја  со надлежните државни органи за финансиско разузнавање 
(финансиско разузнавање) за истражување на текот на криминалните 
пари на осомничените сторители на кривични дела, постапката се 
води преку константна размена на податоци и информации со цел 
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целосно да се расветли криминалниот случај преку обезбедување на 
докази за примарниот криминал, односно предикативните кривични 
дела и начинот на легализирање на криминалните приходи, имот или 
пари, но и при идентификација на криминалните приходи имот или 
пари да се преземаат мерки за запленување и обезбедување заради 
конфискација по завршување на кривичната постапка. 

Финансиските истраги се постапки кои се спроведуваат 
паралелно со кривичната или криминалистичката истрага и имаат  за 
цел да се разоткријат приходите од криминал, да се идентификува 
поседот кој може да се конфискува и привремено да се обезбеди 
(заплени) имотот на обвинетиот со цел да се овозможи идната 
конечна конфискација. Додека целта на кривичната истрага е да се 
утврди кривичното дело и сторителот и да се соберат докази за 
кривичната постапка, целта на паралелната финансиска истрага е да 
се конфискуваат приходите стекнати од криминал. Затоа мошне е  
значајно финансиската истрага  да започне при раната фаза на 
кривичната истрага, бидејќи резултатот на двете постапки може да 
биде значаен за да се постигнат нивните соодветни цели. Успешното 
утврдување и привремено запленување на имотот го спречува 
неговото криење и отстранување и дозволува ефикасна крајна 
конфискација на крајот на кривичната постапка43.  

Без разлика на видот на финансиската истрага, дали тоа е 
интегрирана или паралелна финансиска истрага, целта е иста, но во 
зависност од првите сознанија се применува и видот на финансиската 
истрага. Во случаите на првични информации од органите за финан-
сиско разузнавање се применува паралелната финансиска истрага и 
се оди од информации за текот на пари кон предикативните дела, 
односно утврдување дали парите или приносите потекнуваат од кри-
минал. Ако првичните информации кои доаѓаат од органите на 
прогон се информации кои укажуваат на криминал со кој е стекната 
противправна имотна корист, веднаш се информираат органите за 
финансиско разузнавање за да се следи трагата на парите или имотот 
и се прави размена на информации за доказите и локализирање на 
криминалните приходи и секако, нивно запленување. 

                                                             
43 Прирачник за обука на органите за кривичен прогон и судство, Финансиски 
истраги и конфискација на приходи стекнати од криминал, Скопје, 2006 година, 
стр. 38. 
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Финансиските истраги се постапки кои се спроведуваат 
паралелно со кривичната истрага и имаат за цел да се разоткријат 
приходите од криминал, да се идентификува имотот кој може да се 
конфискува и привремено да се обезбеди (заплени) имотот на 
осомничениот со цел да се овозможи идната конечна конфискација. 
Финансиската истрага е процес во кој се вклучени на директен  или 
индиректен начин повеќе државни органи и институции кои во 
согласност со законот имаат надлежности во следење и идентифика-
ција на сомнителни трансакции и водењето на истрагите за обезбеду-
вање на докази за примарен криминал, перење пари и докази за фи-
нансирање на тероризам, како третостепен криминал. Според 
меѓународните документи, на национално ниво треба да функциони-
ра систем на координација, размена на податоци, помош и поддршка 
во истражувањето на случаите на постоење на елементи на тероризам 
и финансирање на тероризам. Тој столб функционира на три нивоа, 
во зависност од законските надлежности, а го сочинуваат финансис-
ките институции или според законот наречени субјекти, органи за 
финансиско разузнавање. 

 
ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 
 
Криминалот против културното наследство резултира со 

високи финансиски приходи за сторителите. Процесот на криминална 
реализација е сложен, но исто така е сложен и процесот на  легализа-
ција на криминалните приходи, а со тоа и уживање на плодовите од 
криминалната активност. Целта на финансиската истрага е токму 
расветлување и обезбедување на докази за видот и висината на 
криминалните приходи, нивната преобразба, пренос на сопственост и 
преземање на мерки за обезбедување, заплена и мерки за идна 
конфискација. Целиот процес е сложен и битен предуслов за негова 
реализација е тимскиот пристап и релевантни и прецизни вештачења, 
како на вредноста на предметите од криминалната ситуација, така и 
видот и висината на криминалните добивки од нивната продажба во 
земјата и во странство. 

  



 45 

Користена литература: 
 
1. Ангелески, М., Основни криминалистички теоретски 

проблеми на борбата против организираниот криминали-
тет, Правната држава и организираниот криминалитет - 
научен проект на Правниот факултет во Скопје, 1996 
година; 

2. Водинелиќ,В., Криминалистика“, Савремена администра-
ција, Београд, 1984; 

3. Водинелиќ, В., Криминалистичка тактика - И ,Скопје, 1995 
година; 

4. Камбовски В. ,Казнено право, посебен дел- четврто 
дополнето издание, Просветно дело, Скопје, 2003 година; 

5. Медингер Џ. , Перење пари, - Водич за кривични иследни-
ци, второ издание, Дата Понс, Скопје 2009 година; 

6. Николоска С., Кривични дела против службената долж-
ност, Графотранс, Скопје 2008 година; 

7. Стојанов И. ,Кривично – правна заштита на културното 
наследство и природните реткости, Годишник на 
Факултетот за безбедност, 2007 година.  



 46 

Доц. д-р Фросина Ташевска-Ременски 
Факултет за безбедност-Скопје 
ftremenski@fb.uklo.edu.mk    

 
ЗАШТИТАТА НА МАКЕДОНСКОТО ДУХОВНО 

НАСЛЕДСТВО ЗАД ГРАНИЦИТЕ - РЕАЛНА ПОТРЕБА И 
НЕВОЗМОЖНА МИСИЈА 

 
Апстракт:Трудот третира прашање од исклучителна важност 

за македонскиот национален идентитет и културното наследство како 
дел од него. Духовното културно наследство, поточно македонските 
дијалекти зад границите (егејските дијалекти во Северна Грција и 
пиринските дијалекти во Западна Бугарија), претставува реална 
потреба за зачувување на континуитетот на културниот идентитет на 
Република Македонија и има исклучително историско и политичко 
значење. Истовремено нивната заштита претставува невозможна 
мисија бидејќи е во неразделиво единство со (не)признавањето на 
македонското национално малцинство во Грција и Бугарија како 
нивни носители. Топонимите и микротопонимите кои засекогаш ја 
изгубија историската автентичност по низата систематски промени 
во Северна Грција се исто така предмет на културна заштита. Кон-
венцијата на УНЕСКО за заштита на нематеријалното културно 
наследство од 2003 година дава можности за билатерална соработка 
за заштита на дијалектите кои имаат големо значење за културното 
наследство на Балканот. 
  

Клучни зборови: духовно културно наследство, македонски 
дијалекти, топоними, заштита.  
 

PROTECTION OF MACEDONIAN SPIRITUAL HERITAGE 
BEYOND THE BORDERS - A REAL NEED AND MISSION 

IMPOSSIBLE 
 

Abstract:This paper treats the issue of extreme importance for the 
Macedonian national identity and cultural heritage as part of it. Immaterial 
cultural heritage, specifically Macedonian dialects beyond the borders 
(Aegean dialects in Northern Greece and Pirin dialects in western 
Bulgaria) is a real need to preserve cultural continuity of the Macedonia 
and has an exceptional historical and political significance. At the same 
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time their protection is a mission impossible, since it is imagination in 
unity with the (non)recognition of the Macedonian national minority in 
Greece and Bulgaria as their owners. UNESCO Convention of Protection 
of the Intangible Cultural Heritage from 2003, provides opportunities 
through bilateral cooperation for the protection of dialects that have great 
significance for the cultural heritage of the Balkans. 
            

Keywords: spiritual heritage, Macedonian dialects, place names, 
protection 
 

НАМЕСТО ВОВЕД... 
 
Културата е сложена општествена појава и може поцелосно да 

се разбере ако ги согледаме нејзините функции во општеството 
(Golubovic, Z,1973, 75-76)44. Наспроти општото дефинирање на 
културата како збир на материјални и духовни вредности (процеси, 
промени и творби), кои настанале како резултат од материјалната и 
духовната интервенција на човекот во природата, општеството и 
мислењето и бројните теориски концепции за значењето и опфатот на 
поимот култура и од него изведените поими, за потребите на овој 
труд, културата ќе се проучува како збир на материјални и нематери-
јални добра кои имаат културно и историско значење45. Севкупноста 
на метеријалните (движни и недвижни) и нематеријалните 
(духовните) добра го сочинуваат културното наследство.  

                                                             
44 Трите аспекти на културата се: а) инструменталниот аспект кој ги вклучува оние 
елементи на културата кои служат како средство со чија помош луѓето ги решаваат 
своите проблеми, основните потреби. То би бил „надворешниот аспект“ на 
културата кој опфаќа пред сè технички елементи и други материјални објекти и 
институции; б) сознајниот аспект со чија помош се врши осмислување, асе 
однесува на: елементите со чија помош се врши означување на предмтите и 
симболичкото комуницирање, елементите на акумулираното искуство со чија 
помош се сфаќаат и објаснуваат односите меѓу појавите и процесите и елементите 
со чија помош се дава смисла на стварите и појавите; в) нормативниот и 
визионерскиот (утописки) аспект кој се состои од : елементи со чија помош се 
дефинираат актуелните тенденции на однесување и општествените барања во 
однос на групите и елементи со чија помош се дефинираат тенденциите како 
можности како „треба“ и формираат визии.  
45 Културно - историско значење  е општо-културно и друго значење што е од јавен 
интерес од гледна точка на општата или националната историја, културата, 
уметноста, науката или техниката; 
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Културното наследство на една држава го сочинуваат 
„материјални и нематеријални добра коишто, како израз или сведош-
тво на човековото творештво во минатото и сегашноста или како 
заеднички дела на човекот и природата, поради своите археолошки, 
етнолошки, историски, уметнички, архитектонски, урбанистички, 
амбиентални, технички, социолошки и други научни или културни 
вредности, својства, содржини или функции, имаат културно и 
историско значење...“46. ( Кога зборуваме за културното наследство 
на Република Македонија во смисла на национално културно наслед-
ство мислиме на јавниот, односно државниот интерес во културата).  

Културното наследство на Република Македонија е една од 
темелните вредности врз чии основи е изграден, се одржува и про-
должува културниот идентитет на македонските граѓани без разлика 
на нивната етничка и верска припадност. Заради тоа, заштитата на 
културното наследство неминовно се наметнува како јавен и нацио-
нален интерес на Република Македонија. Домашното законодавство 
во доменот на заштитата на културното наследство ја регулира заш-
титата на материјалното и нематеријалното културно наследство на 
територијата на Република Македонија, додека меѓународната легис-
латива (конвенциите, мултилатералните и билатералните договори), 
поблиску ја уредуваат и регулираат заштитата на светското културно 
наследство и културните добра од значење за повеќе држави. Законот 
за заштита на културното наследство на Република Македонија пред-
видува заштита на културното наследство според неговите вреднос-
ти, значење и степен на загрозеност, без оглед на времето, местото и 
начинот на создавањето или кој го создал и во чија сопственост или 
владение се наоѓа, како и без оглед дали е од световен или религио-
зен карактер и на која конфесија припаѓа или дали е регистрирано47. 
Без разлика на степенот на загрозеност (согласно Законот-незагрозе-
но и загрозено или културно наследство во опасност), заштитата 

                                                             
46 Член 2 од Законот за заштита на културното наследство („Сл. весник на 
Република Македонија“ бр.20/04)   
47 Заштита на културното наследство во смисла на Законот е истражување, иденти-
фикација, валоризација, ревалоризација, категоризација, прогласување, регистраци-
ја и означување на културното наследство, негово чување, почитување, негување и 
одржување, конзервација, реставрација, реконструкција, дислокација и ревитализа-
ција, како и превенција, надзор, реституција, презентација, популаризација и секој 
друг облик на непосредно или посредно зачувување на културното наследство што 
се остварува во јавен интерес;  
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треба да биде постојан интерес и задача на државата и органите 
задолжени за директна заштита на каултурното наследство. Од 
законски пропишаните цели на заштитата од особено значење е 
создавањето на услови за опстанок на културното наследство, 
ширењето на сознанијата за вредноста и значењето на културното 
наследство во функција на културната идентификација на граѓаните и 
заедниците кои живеат во Република Македонија. Крајната или 
генералната цел на заштитата е континуитет во пренесувањето на 
културното наследство на идните генерации и продолжување на 
мисијата за понатамошна заштита. 

Заштитата на културното наследство во Република Македони-
ја се врши врз основа на законските и подзаконските акти, како и врз 
основа на Националната класификација на културното наследство48. 
Согласно одредбите на Законот за материјалните и нематеријалните 
добра, Националната класификација предвидува воспоставување на 
систем на степенување на трите основни класи на културното 
наследство (недвижно, движно и духовно) на видови, групи, подгру-
пи и типови. Националната класификаци ги почитува меѓународните 
документи во доменот на културното наследство и неговата 
заштита49. 

Собранието на Република Македонија, ценејќи ја важноста и 
обемот на нематеријалното културно наследство на Република Маке-
донија на 28.04.2006 година го донесе Законот за ратификација на 
Конвенцијата за заштита на нематеријалното културно наследство50. 
Основна цел на оваа конвенција е да ги уреди односите во врска со 
                                                             
48(„Сл. весник“ на РМ бр.37/06) , http://www.uzkn.gov.mk/dokumenti/pravilnici/NK_013.pdf  
49 Конвенцијата на УНЕСКО за заштита на светското културно и природно 
наследство (Париз, 1972), Конвенцијата за заштита на архитектонското наследство 
на Европа (Генада, 1985),Европската конвенција за заштита на архиолошкото 
наследство (Лондон 1969, ревидирана верзија Валета, 1992), Европската конвенција 
за предел (Фиренца, 2000), Европската конвенција за повредите на културното 
наследство (Делфи, 1985), Европската конвенција за заштита на аудиовизуелното 
наследство (Стразбур, 2001), Препораката за заштита на движењето на културното 
наследство (Париз, 1978), Водичот за системите на инвентаризација и 
документација на културното наследство (Стразбур, 2001), Конвенцијата за 
заштита на нематеријалното културно наследство на УНЕСКО (Париз, 2003); 
http://www.uzkn.gov.mk/dokumenti/pravilnici/Obrazlozenie%20za%20NK.pdf  
50 „Службен весник“ број 59/06, 
http://www.sobranie.mk/?ItemID=985E4001E07F1C4E9841363D21E5166E  
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барањата од меѓународен карактер што се однесуваат на заштита на 
нематеријалното културно наследство, што значи обичаи, претставу-
вање, изрази, знаење, вештини, како и инструменти, предмети, арте-
факти и културни предели што се во врска со нив. Ова подразбира и 
преземање мерки чија цел е опстојување или заштита на ова културно 
наследство, вклучувајќи и негова идентификација, документација, 
истражување, зачувување, заштита, промоција, пренесување, особено 
преку формално или неформално образование, како и ревитализација 
на различни аспекти од ова наследство. Конвенцијата има цел и да се 
издигне свеста за значењето на нематеријалното културно наследство 
на локално, на национално и на меѓународно ниво. Конвенцијата е 
потпишана од 30 земји, што значи дека и официјално стапила во 
сила. Најголем дел од овие триесетина земји се помали, со исклучок 
на Јапонија, Кина и на Индија, што упатува на фактот дека поголеми-
те европски земји не се заинтересирани за ратификацијата, поради 
фактот што поседуваат голем дел од нематеријално и од материјално-
то наследство што не е нивно, поради што верува дека таа нема да 
најде примена во тие земји.  

Во доменот на духовното или нематеријалното културно 
наследство (според Конвенцијата на УНЕСКО и Законот за заштита 
на културното наследство на РМ и подзаконските акти), влегуваат 
фолклорните добра51, јазикот52 и топонимите53. Во трудот ќе биде 
опфатен проблемот на заштитата на македонските дијалекти54 во 

                                                             
51 „...обичаи, обреди, преданија, умотворби, народни песни,приказни, легенди, 
пословици, гатанки, танци, игри, стари и ретки занаети, традиционални вештини и 
други изрази од нематеријалното народно творештво“, (чл. 24) 
52 „...стандарден јазик и негово писмо, како и локални говори на ист јазик 
(дијалекти)“. (чл. 25);  
53 „...имиња на езера, реки, извори и други водни објекти (хидроними), градови, 
села и други населби (оиконими), природни или административни подрачја (хоро-
ними), патишта (дромоними), земјоделски просторни објекти (агроними), планини 
и други објекти на природата поврзани со шуми (дендроними) и други изворни, 
локални и официјални називи што се предметни за топонимијата на Република 
Македонија“. (чл. 26); 
54 Дијалектот е јазик што го говори група луѓе географски одделена од друга група 
луѓе. Освен географски, таа група луѓе е поврзана историски и општествено. Група 
дијалекти образуваат дијасистем. Тоа претставува целина од дијалекти со речиси 
иста структура. Македонскиот дијасистем го сочинуваат три поголеми групи наре-
чја: западно, југоисточно и северно (според Божидар Видоески). Тие, пак, содржат 
голем број дијалекти. http://mjiliteratura1.blogspot.com/2009/09/blog-post_8176.html  
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деловите од Република Бугарија и Република Грција (Пиринскиот и 
Егејскиот дел на Македонија) во кои живее македонското национал-
но малцинство и топонимите во Северна Грција кои во контекст на 
историски случувања и грчката национална политика претрпеа 
значителни промени. Проблемот е актуелен од неколку причини: 1) 
нератификувањето на Конвенцијата на УНЕСКО за заштита на нема-
теријалното културно наследство од страна на Бугарија и Грција, што 
ја оневозможува меѓународната соработка за заштита на македонски-
те дијалекти на нивна територија; 2) историските настани кои придо-
несоа за губење на континуитетот на културниот идентитет на маке-
донскиот народ; 3) националните политики на двете соседни земји 
кон (не)признавањето на мултиеничкиот и мултикултурниот карактер 
на државата, а во тој контекст и (не)признавањето на постоење на 
македонско национално малцинство; 4) актуелните надворешно-
политички случувања во врска со билатералните односи на Републи-
ка Македонија со соседните земји и нивниот став во врска со праша-
њата во врска со идентитетот на македонските граѓани т.е., спорот 
околу уставното име на Република Македонија (Грција), спорот 
околу афтокефалноста на Македонската православна црква (Србија) 
и обидите за оспорувањето на посебноста на македонскиот идентитет 
и на македонскиот јазик (Бугарија). 
 Овие аспекти на заштитата на духовното наследство се од 
особена важност за одржувањето на културниот идентитет на граѓа-
ните во соседните земји коишто себеси се чувствуваат етнички раз-
лично од другите. Заштитата на македонските дијалекти во соседните 
земји е потребна од повеќе причини: 1) заради македонското култур-
но наследство и сеопфатно именување и типологизација на македон-
ските дијалекти во деловите во соседните земји каде што живеат 
граѓани кои се чувствуваат Македонци; 2) заради уставната обврска 
на Република Македонија да се грижи за економските, социјалните и 
културните права на деловите од македонскиот нарот што живеат зад 
границата55; 3) духовното наследство на Македонија (македонските 
дијалекти и топонимите) што се наоѓа на територијата на соседните 
земји во смисла на алинеја 4 и 7, став 2 на член 32 од Законот за заш-
                                                             
55 Republikata se gri`i za polo`bata i za pravata na pripadnicite na 
makedonskiot narod vo sosednite zemji i za iselenicite od Makedonija, go 
pomaga nivniot kulturen razvoj i gi unapreduva vrskite so niv“,. 
Deklaracija za suverena i samostojna Republika Makedonija (~l. 5), 17 
septemvri 1991 god., br.08-3786, Sobranie na Republika Makedonija  
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тита на културното наследство на РМ е културно наследство во 
опасност, односно ја изгубиле историската автентичност и настанала 
промена на топонимите (Закон за заштита на културното наследство 
(„Сл. Весник на Република Македонија“ бр.20/04). 
 

МАКЕДОНСКИТЕ ДИЈАЛЕКТИ ЗАД ГРАНИЦИТЕ - 
ДУХОВНО НАСЛЕДСТВО ВО ОПАСНОСТ! 

 
Ако е точно дека низ дијалектите се открива душата на еден 

народ, тогаш за македонскиот народ може да се каже дека има 
широка, пространа душа, но на некои нејзини делови им се заканува 
опасноста да замрат: дел од дијалектите на македонскиот јазик да 
исчезнат. За што се работи? 

Со донесување на Законот за заштита на културното 
наследство на Република Македонија, вкупно 15 дијалекти и две 
фолклорни добра се првите елементи од духовното културно наслед-
ство заштитени со овој закон. Според Управата за заштита на култур-
ното наследство на РМ, заштитата на дијалектите е само почеток на 
презервацијата на нематеријалното културно богатство кое со векови 
се создавало на територијата на Македонија. Под заштита се ставени 
15 дијалекти на македонскиот, турскиот, албанскиот и влашкиот 
јазик што се зборувале и сè уште се користат во границите на држава-
та. За културно наследство од особено значење се прогласени говорот 
на Турците во Охрид, кичевско-поречкиот, малореканскиот (галич-
ки), кривопаланечкиот, скопско-црногорскиот, прилепско-битолски-
от и говорот на Турците од Радовишко. Заштитени се и штипско-
струмичките, гегиските, охридско-преспанските, малешевско-пирин-
ските, скопско-велешките и вратничко-полошките говори на терито-
ријата на Република Македонија, како и ароманскиот и мегленовлаш-
киот дијалект (Гевгелија и Гевгелиско). Институтот за македонски 
јазик потврдува дека досега се заштитени само половина од главните 
дијалекти на македонскиот јазик, кои ги има вкупно 27, покрај 
нивните диференцирани варијанти. Поконкретно, досега како духов-
но културно наследство се заштитени само оние говори, кои се истра-
жени и документирани досега низ теренските активности на 250 од 
вкупно 370 „јазично-дијалектни пунктови“ во Македонија и соседни-
те држави. Според претставниците на Управата остануваат уште 
дијалекти кои треба да се заштитат. Од албанскиот јазик остануваат 
тоскиските говори во Македонија и преодните гегиско-тоскиски во 



 53 

Кичевско. Од турскиот јазик остануваат уште три дијалекти и остана-
тите се од македонскиот јазик. За брзата динамика со која се изврши 
типологизацијата на дијалектите во Република Македонија, од 
Управата сметаат дека основачите на дијалектологијата во Македо-
нија и првите лингвисти од генерацијата на Конески многу добро си 
ја завршиле работата и ги класифицирале, распределиле и истражиле 
дијалектите, затоа заштитата на дијалектите се одвивалa брзо и без 
проблеми. 

Дијалектите на македонскиот јазик се вариjации на стандард-
ниот литературен јазик. Македонскиот јазик брои околу 27 дијалекти 
поделени во три главни групи. Главната граница помеѓу двата блока-
источните и западните дијалекти - е планината Скопска Црна Гора, 
продолжува со реката Вардар, па сè до Егејското Море. Главна осо-
бина за западните дијалекти е поспориот тоналитет на дијалектите, 
користење на тројниот член и акцентот кој паѓа на третиот слог од 
крајот на зборот. Заедничка особина за источните дијалекти е побрзи-
от тоналитет на зборење, кратење на зборови и променлива позиција 
на акцентот. Дијалектите се зборуваат на целата територија на Репуб-
лика Македонија, Пиринска Македонија, Егејска Македонија, Голо 
Брдо и Јужна Србија. Македонскиот јазик, со сите негови дијалекти 
има над 3 милиони говорници. 

На југ, македонскиот јазик граничи со грчкиот јазик, на сиот 
простор од планината Грамос, па сè до реката Места во Тракија. 
Според Божидар Видоески и повеќе други лингвисти, јазичната гра-
ница навлегува многу подлабоко на југ од денешната државна грани-
ца меѓу Македонија и Грција. Така, македонскиот јазик може да се 
слушне се до линијата Грамос - Бер - Солун. Од Солун таа продолжу-
ва на исток и преку областа Богданско (каде се наоѓаат многу позна-
тите, во дијалектологијата, села Сухо и Висока) излегува на реката 
Места, малку посевероисточно од градот Драма. Во ареалот на маке-
донско - грчката јазична граница, на поширок простор во Егејска 
Македонија, живее мешано македонско и грчко население. Во 
северозападниот дел од Грција, покрај македонско, живее и грчко, 
албанско и ароманско население. Тука населението во голем процент 
е трилингвално. 

Егејските дијалекти, во најголем дел, спаѓаат во групата на 
источните дијалекти, или поточно се нарекуваат југоисточни 
дијалекти (за разлика од источните – штипско-струмички и пирин-
ско-малешевски). Овде можат да се издвојат две главни подрачја: 
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централниот дел на Егејска Македонија (Мегленско, Воден, Бер, 
Кукуш, Солун - тука спаѓа и Гевгелија) и крајниот југоисток (Сер, 
Драма, Неврокоп). Бегалците во Струмичко претежно ги зборуваат 
дијалектите од оваа југоисточна група. Тие денес живеат во 
струмичко и поголемиот дел во Пиринска Македонија и други места 
во Бугарија. Значи, има илјадници бегалци од Кукуш и Сер кои 
живеат во Сушица, Иловица, Штука, односно од страната на 
Огражден. Бегалците кои се избегани подоцна во Битола, во Мариово 
и во Тиквешијата се најмногу од Леринско, Костурско и од  Меглен. 
Кај леринскиот говор, иако припаѓа на централната група говори,  
како и кај говорот од Костурско, се среќаваат голем број карактерис-
тики на говорите од југоисточната група и во тој однос тие можат да 
се сметаат и за преодни (какви што се мариовските, тиквешките и 
велешкиот). 
 Заштитата на македонските дијалекти (егејските и пиринските 
дијалекти) во Северна Грција (Егејска Македонија) и Западна Бугари-
ја (Пиринска Македонија) не е прашање единствено од аспект на 
заштитата на нематеријалното културно наследство, според Конвен-
цијата на УНЕСКО. Таа е дел од корпусот на правата и заштитата на 
малцинските групи и нивните културни идентитети. Затоа, кога 
зборуваме за заштитата на македонските дијалекти во Грција и во  
Бугарија, почнуваме првенствено со прашањето на (не)признавањето 
на македонското национално малцинство како посебна група со свои 
културни обележја, а завршуваме со обврската на соседите за 
исполнување на меѓународните стандарди за заштита на индивидуал-
ните и колективните права на граѓаните, пред сè нератификацијата на 
меѓународните документи кои поблиску го регулираат прашањето на 
јазиците и опсегот на нивната употреба. Во тој контекст, Република 
Грција сè уште не ја ратификувала Европската повелба за регионални 
и малцински јазици и Рамковната конвенција за заштита на нацио-
налните малцинства на Советот на Европа. 

Македонските дијалекти (кои сè уште се присутни во Егејска 
Македонија) се еден помалку истражен дел од нашата дијалектологи-
ја, главно поради политички причини. Но тие се од огромно значење 
за нас, пред сè поради архаичноста која ја задржале и специфичните 
карактеристики. Уште повеќе, нивното значење е огромно и за 
славистиката. Тоа се говори, кои (солунскиот говор) одиграле огром-
но значење во составувањето на првата словенска азбука од страна на 
Св.Кирил и Методиј. Дури и Ватрослав Јагиќ (кога ја поставувал 
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тезата за основањето на словенската писменост врз темелите на 
македонската говорена варијанта од словенскиот јазик) одредено вре-
ме престојувал во Солунско за да ги истражува локалните говори, по 
што ја потврдил својата теза. 

Коста Пеев од Институтот за македонски јазик „Крсте Петков 
Мисирков“ е автор на четиритомниот „Речникот на македонските 
говори во југоисточниот егејски дел“. Речникот содржи богат дија-
лектолошки, етнографски материјал од народното творештво, па така 
претставува комплетно претставување на речничкото богатство на 
кукушкиот, солунскиот, серскиот, воденскиот и ениџевардарскиот 
говор. Според академик Блаже Конески, станува збор за говори кои 
поради познатите историски околности во Егејска Македонија се 
подложени на исчезнување во својата матица56. 

Официјален грчки став за „македонскиот јазик“ како „лингвис-
тички идиом на бугарскиот“ и како „дијалект“, е доволна потврда 
дека во Грција македонскиот јазик не се употребува во смисла на чл. 
10 од Рамковната конвенција и другите меѓународни норми. Европ-
ското биро за помалку употребувани јазици (EBLUL) отвори своја 
канцеларија во Грција во 2002 год. Според Бирото, најголемата 
иронија е во тоа што отвориле канцеларија во земја која не го 
признава постоењето на малцинствата на своја територија. Во 
изјавата на Комитетот за човекови права при ООН, насловена како 
,,Превенција од дискриминација и заштита на малцинствата“, во 
точка три се вели: „Некои држави-членки на ЕУ водат антималцинска 
политика. Грција на пример, го негира постоењето на Славо-Маке-
донците... Грчката влада ги отфрла европските иницијативи за зашти-
та на малцинствата. Таа е единствена земја-членка на ЕУ која недоз-
волува отворање на сектор-Европска канцеларија за малцински јази-

                                                             
56 Работата на професор Пеев се базира врз теренски истражувања, па затоа 
слободно може да се каже дека оваа книга е прва дијалектолошка монографија, која 
се базира на материјали собрани од самиот автор во непосреден контакт со 
информатори и повеќекратно верифицирани на теренот. Според професорката 
Смоле, особеноста на „Речникот“, односно на овие говори, е во тоа што тие го 
изгубиле својот автентичен простор на употребата, па нивното претставување т.е. 
територијалната припадност и внатрешната диференцијација е своевидна 
реконструкција (со исклучок на исписите на постарите дијалектолошки студии), 
направена врз основа на анкетирањето на информаторите кои живеат надвор од 
автентичниот простор. ЈАЗИКОТ НА КУКУШКИТЕ МАКЕДОНЦИ ЗАЧУВАН ОД 
ЗАБОТ НА ВРЕМЕТО, http://my.opera.com/ancientmacedonia/blog/show.dml/1191577  
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ци“. Во својата изјава тие наведуваат јазици кои ги сместуваат во 
категоријата „ограничени“ или „без капацитет да опстанат“. Според 
нивното рангирање, славомакедонскиот јазик во Грција (како 
единствен таму) се наоѓа на 6-то место (E/CN.4/Sub.2/1999/NGO/18)57. 

 Во 1986 год., владата на Папандреу го иззема Универзитетот 
,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје од листата на странските академски 
институции чиишто дипломи се признаваат во Грција, со образложе-
ние дека наставата на тој универзитет се изведува на јазик кој не е 
„меѓународно признат“. (Ортаковски, В., 1996, 286) 

На исток, македонскиот јазик граничи со бугарскиот јазик. 
Според македонските лингвисти, оваа граница ја претставува планин-
скиот венец Доспат - Рила. Од Рила границата свртува на северо-
запад, малку посеверно од Благоевград (Горна Џумаја) и излегува на 
државната граница меѓу Македонија и Бугарија. Официјалната 
позиција на Бугарија е дека во рамките на нејзината територија не се 
зборува македонски јазик, а на бугарските лингвисти дека во сушти-
на, македонскиот е самиот по себе, дијалект на бугарскиот јазик. 
Според повеќе меѓународни извори, македонскиот јазик се зборува 
во Бугарија, но не се даваат конкретни податоци за бројот на 
зборувачите, ниту пак за нивната припадност кон определен дијалект 
на македонскиот јазик. Македонското население во Пиринска Маке-
донија, која е во составот на Бугарија, покрај службениот бугарски 
јазик го употребува и својот мајчин (роден) македонски дијалект. 

Главниот истражувач за македонските наречја во соседните 
држави во тимот што работи врз капиталниот „Македонски дијалект-
ен атлас“, Гоце Цветановски  вели дека: „Загрозеноста на македон-
ските дијалекти се чувствува, пред сè, во пиринскиот дел на денешна 
Република Бугарија. Сосема е разбирливо влијанието на стандардни-
от бугарски јазик и исчезнувањето на локалните дијалекти. Македон-
ската дијалектологија треба да интервенира час поскоро, со цел да го 
’конзервира’ богатството на македонските дијалекти надвор од гра-
ниците на Македонија“58. Според него, „истражувањата на 
македонските дијалекти, кои се вршат уште од многу одамна, се нај-

                                                             
57PREVENTION OF DISCRIMINATION AGAINST AND THE PROTECTION OF 
MINORITIES, UN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS, Sub-Commission on 
Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, Fifty-first session,  
E/CN.4/Sub.2/1999/NGO/18, 28 June 1999; 
58 http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6070217,00.html 
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директно побивање на сите обиди на Република Грција за претставу-
вање на македонскиот јазик како непостоен, или измислен“.(Божидар 
Видоески , 1957, 43-48)59 

Во 2006 година во Бугарија излезе од печат „Бугарски дијалект-
ен атлас“ (обопштувачки том) изработен од Секцијата за бугарска 
дијалектологија и лингвистичка географија во Институтот за бугар-
ски јазик при Бугарската академија на науките. Авторот во воведниот 
дел на атласот истакнува дека „Обопштувачкиот том на Бугарскиот 
дијалектен јазик го опфаќа земјиштето од севкупниот бугарски 
историско јазичен простор, исцртан (обележан) од најистакнатите бу-
гарски и странски лингвисти во минатото и денес“. Меѓу најистакна-
тите повоени дијалектолози во бугарскиот лингвистички центар се 
вбројува познатиот професор Стојко Стојков под чие раководство 
беше изработен „Бугарскиот дијалектен атлас“ во 4 тома, првиот - 
1964, вториот 1966, третиот 1975 и четвртиот 1981 - во кој се 
претставени бугарските дијалекти што се наоѓаат во границите на 
бугарската држава. Споменатава определба на Стојков за границите 
на бугарската јазична територија дошла до израз и во неговиот труд 
„Бугарска дијалектологија“ од 1962 година, во кој исто така не изле-

                                                             
59 Рускиот научник и професор Афанасиј Матвеевич Селишчев уште во 1914 
година престојувал во Македонија и вршел повеќе истражувања. Во 1918 година 
Селишчев во Казањ, во Русија ја објавил својата докторска дисертација „Белешки 
од македонската дијалектологија“, во која дава преглед на дијалектните 
карактеристики на целата македонска јазична територија. Тој потоа објавувал и 
околу 20 други трудови сврзани со македонските говори. Во периодот меѓу двете 
светски војни најмногу се истакнуваат трудовите на француските слависти Андре 
Мазон и Андре Вајан. Вајан се занимавал со проучувањето на јужномакедонските 
говори. Значењето на Мазон е, исто така, огромно, бидејќи тој по Облак и 
Селишчев има најголеми заслуги за претставувањето на македонските дијалекти на 
европската славистичка и воопшто научна и интелектуална јавност. Мазон вршел 
истражувања и теренска работа и истражувања врз југозападните македонски 
дијалекти. Неговата обемна книга за говорите во Корчанско, Албанија, поточно за 
говорот на селата Бобоштица и Дреновени, дава извонредно богат материјал за 
оние говори во кои се зачувани најстарите карактеристики на македонскиот јазик. 
Со проучување на македонските дијалекти се занимавал и полскиот славист 
Мјечислав Малецки, кој предавал словенска филологија на Јагелонскиот 
универзитет во Краков, во Полска. Малецки ја продолжил работата на Јагич и 
Облак врз јужните македонски говори, поточно говорите на солунските села Сухо 
и Висока, кои ги истражувал повеќе години. Овој знаменит полски славист со 
своите студии уште еднаш маркантно ја поткрепил тезата дека македонскиот јазик 
претставува посебна индивидуалност во јужнословенската јазична група.   
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гува од државните граници на Бугарија (освен преселничките 
говори). Пред неколку години, по смртта на Стојков, во Софија се по-
јави ново издание на споменатиот труд („Бугарска дијалектологија“), 
приготвена од негови помлади соработници, но со „додаден“ дел, т.е. 
со проширување на бугарскиот јазичен простор со говорите од етнич-
ка Македонија. Сега, во најново време, во новопојавениот „Атлас на 
бугарските дијалекти“ повторно се врши корекција, т.е. се игнорира 
ставот на Стојков изразен во четворотомниот „Атлас“, со тоа што кон 
бугарските говори (во картите) се вклучуваат говорите од Вардарска 
и од Егејска Македонија60. „Вечната“ борба за докажување на небу-
гарскиот карактер на македонскиот јазик продолжува и денес кога 
човештвото чекори по патеките на јазичната глобализација. Едно од 
општоприфатените бугарски тврдења е дека „македонскиот јазик е 
западнобугарски дијалект кој на вештачки начин од страна на југо-
словенските комунисти е претворен во јазик“ и дека „како посебен, 
литератутен јазик тој не постои“. Красимир Канев, претседател на 
бугарскиот Хелсиншки комитет вели дека „Македонците во Пиринс-
ка Македонија зборуваат многу бугарскомакедонски дијалекти: мале-
шевски дијалект, серско-неврокопски дијалект и штипски дијалект. 
Нивниот дијалект е многу близок со официјалниот бугарски јазик, па 
затоа нама никаква објективна практична потреба за воведување на 
литературниот македонски во селата и градовите во Пиринска Маке-
донија“ (Kanev, K, 1998, 86-87). Во секојдневниот живот, луѓето во 
регионот на Пиринска Македонија во Бугарија ги користат дијалекти-
те и македонскиот јазик при меѓусебната комуникација, додека кога 
контактираат со официјалната администрација го користат бугарски-
от литературен јазик. Бугарските власти на 22 февруари 1999 год., го 
признаа македонскиот литературен јазик-тогашниот македонски пре-
миер Љ. Георгиевски и неговиот бугарски колега И. Костов потпишаа 
заедничка Декларација за пријателство и соработка меѓу Република 
Бугарија и Република Македонија. Во Декларацијата експлицитно се 
потврдува дека двете страни ги признаваат уставните јазици на двете 
држави61.  

 

                                                             
60 http://217.16.70.245/?pBroj=815&stID=4824  
61 Integralniot tekst na Deklaracijata e objaven od Makedonskata informativna 
agencija (MIA) na 23 fevruari 1999. 
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ТОПОНИМИТЕ И МИКРОТОПОНИМИТЕ ВО СЕВЕРНА 
ГРЦИЈА 

 
Чл. 11 од Рамковната конвенција за заштита на националните 

малцинства, го гарантира ,,правото на припадниците на национални-
те малцинства, своите имиња и презимиња да ги испишуваат и упот-
ребуваат на својот мајчин јазик“. Освен оваа одредба, во чл. 11 се 
вели и дека „земајќи ги своите посебни услови, традиционалните 
локални имиња, имињата на улиците и другите топографски ознаки 
наменети за јавноста, да бидат испишани на локалниот јазик кога 
постои доволно барање на таквите ознаки“.  

Ова во Република Грција би важело, само доколку со ратифика-
цијата ја преземе обврската за имплементација на овој (и останатите) 
член во своето законодавство. 

Во вториот дел од трудот беа дадени податоци околу мерките 
што ги преземале тогашните грчки власти за преименување на топо-
графските словенски имиња во чисто грчки. Прва и основна причина 
за таквата практика на грчките власти беше исполнување на нацио-
налниот план за етнички „хомогена“ Грција, кој се остваруваше пре-
ку присилно иселување на македонскто население од егејскиот дел на 
Македонија, колонизација на иселените подрачја со „грчки“ елемент, 
како и строгата забрана за јавната и приватната употреба на македон-
скиот јазик. Овие мерки не ќе беа „комплетни“ доколку не ми се при-
дружеше фамозниот Закон бр. 332, за задолжително преименување на 
сите населени места во Егејска Македонија. Новите имиња беа обја-
вени во „Службен лист “(Efimeris tis kiberniseos) бр. 346. Со овој 
закон имињата на населените места во Егејска Македонија, кои во 
текот на вековите се создаваа по природен пат, кои не се создаваа со 
административни наредби, ниту под влијание на националните про-
паганда, сега требаше да бидат заменети, а со тоа барем формално да 
се уништат трагите за постоењето на Македонците во тие краишта. 
Но, и покрај оваа законска одредба, македонското население сосема 
природно, продолжи да си ги употребува старите словенски имиња 
на населениет места. Останатата топонимија во Егејска Македонија-
имињата на реките, планините, месностите итн., беше заменета со 
нови грчки имиња62.  

                                                             
62 Kako ilustrativen primer za ova e edno od obvinenijata protiv Hristos 
Sideropulos od strana na gr~kite vlasti. Imeno, vo 1996 god., pri vlez od Makedonija 



 60 

 
ЗАКЛУЧОК 

 
 Иако Законот за заштита на културното наследство на 

Република Македонија се однесува на материјалното, движното и 
духовното наследство на територијата на РМ, наведениве прашања 
задираат во едно суштествено прашање-македонското духовно нас-
ледство зад границите и потребата од негова заштита. Ратификација-
та на Конвенцијата на УНЕСКО за заштита на нематеријалното кул-
турно наследство од страна на Република Македонија ја изразува јас-
ната интенција на нашата државна политика во делот на заштитата на 
културните вредности на граѓаните кои живеат во неа, без разлика на 
нивната етничка, религиска и јазична припадност. За тоа сведочат 
законските прописи и институционалната спремност за одговор на 
современите предизвици во заштитата на културното наследтсво. Од 
аспект на избраните елементи на духовното наследство на Република 
Македонија кои се предмет на овој труд-македонските дијалекти и 
топонимите- важно е да се нагласи потребата од поголема грижа за 
овој вид културно наследство од страна на институциите задолжени 
за заштита, меѓутоа и на јавноста како двигател на процесите за 
зачувување и негување на интересот за македонскиот културен иден-
титет зад границите на државата. Историските случувања на 
Балканот кон крајот на 19-от и почетокот на 20-от век и положбата на 
Македонија и нејзините граѓани низ периодите на асимилација, про-
гонување, ослободување и независност, само ја потврдуваат потреба-
та од афирмација на националните и културните обележја кои со 
текот на времето ја изгубиле својата историска автентичност, своите 
носители и условите во кои ќе можат континуирано да се развиваат. 
Поделбата на етничка Македонија со Букурешкиот договор од 1912 
година остави дисконтинуитет во развојот на културните вредности 
на македонскиот народ во сите делови на поделената територија. Но, 
во ниту еден момент на ја одржа актуелноста на проблемите со кои 
до ден денешен се соочуваат граѓаните во соседните земји кои себеси 
се чувствуваат етнички различни од мнозинскиот народ во државата 

                                                                                                                                                       
vo Grcija, Sideropulos  bil zadr`an od gr~kata grani~na policija, a podocna i 
obvinet sпоред ,,najeksploatiraniot“ ~l. 191 od Krivi~niot zakon62na Grcija, so 
obrazlo`enie deka, ,,so sebe nosel dva yidni kalendari so pejza`i od gr~ka 
Makedonija, poto~no Florina (Lerin) na koi imiwata na predelite bile napi{ani 
na lingvisti~kiot idiom na Skopje“. 
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чиишто се  државјани. Македонските дијалекти се живи на територи-
јата на Северна Грција (Егејска Македонија) и Западна Бугарија 
(Пиринска Македонија). Словенските топоними се живи во комуни-
кацијата на граѓаните во Северна Грција и Република Македонија и 
покрај насилното преименување. Оттука произлегува потребата 
Република Македонија преку меѓународно-правните механизми за 
заштита на културното наследство да иницира заштита на македон-
ските дијалеки зад границите. На реалната потреба од ваквата зашти-
та се испречува официјалната политика на Грција и на Бугарија кон 
македонското национално малцинство како носител на егејските и 
пиринските дијалекти. Заштитата на македонското духовно наслед-
ство е во нераскинлива врска со (не)признавањето на македонското 
национално малцинство со свои културни обележја во Грција и во 
Бугарија. Фактот дека Република Грција и Република Бугарија сè 
уште не ја ратификувале Конвенцијата на УНЕСКО за заштита на 
нематеријалното културно наследство, зборува за нивниот пристап 
кон културните вредности на своја територија и за правата на 
сопствените државјани. 
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ПРАВНА РАМКА НА КРИВИЧНИТЕ ДЕЛА 
ПРОТИВ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

 
Апстракт: Уставот на Република Македонија во групата на 

добра од општ интерес, кои уживаат посебна заштита, ги вбројува 
сите природни богатства, растителниот и животинскиот свет, добрата 
во општа употреба, како и предметите и објектите од особено култур-
но и историско значење. Произлегува дека културното наследство е 
темелна вредност на Република Македонија, чијашто заштита е од 
јавен интерес и се остварува задолжително на целата територија. 

Имајќи предвид дека заштитата на културното наследство 
како крајна цел го има неговото пренесување на идните генерации, се 
наметнува потребата од воспоставување на правна рамка за негова 
заштита, пред сé во матичниот Закон за заштита на културното нас-
ледство и особено - во Кривичниот законик, кој на шесте кривични 
дела против културното наследство и природните реткости им ја пос-
ветува 24-та глава. 

 
Клучни зборови: културно наследство, заштита, кривично дело 

 
LEGAL FRAMEWORK OF THE CRIMINAL ACTS 

AGAINST CULTURAL HERITAGE 
 

Abstract:In the group of goods of a public interest that enjoy 
special protection, the Constitution of the Republic of Macedonia 
encompasses all natural resources, flora and fauna, goods in common use, 
as well as the objects and buildings of a particular cultural and historical 
significance. Therefore, the cultural heritage has a fundamental value to 
the Republic of Macedonia, which protection is of a public interest and 
must be exercised throughout the territory. 

Having in mind that the protection of the cultural heritage has its 
transmission to the future generations as an ultimate goal, there is a need 
to establish a legal framework for its protection primarily in the basic Law 
for the protection of cultural heritage and particularly in the Criminal 
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Code, which dedicates its 24th Chapter to the six criminal acts against 
cultural heritage and natural rarities. 

 
Key words: cultural heritage, protection, criminal act 

 
ВОВЕД 

 
Културното наследство не е само законска категорија - тоа е и 

уставна категорија преку неговото вбројување во темелните вред-
ности на Република Македонија (РМ). Тргнувајќи од чл. 56 на 
Уставот на РМ, сите природни богатства, растителниот и животин-
скиот свет, добрата во општа употреба, како и предметите и објекти-
те од особено културно и историско значење определени со закон се 
добра од општ интерес и уживаат посебна заштита63. 

Како што се гледа од самиот Устав на РМ, тој упатува на 
посебен закон кој ќе ја регулира оваа материја - Законот за заштита 
на културното наследство (ЗЗКН)64, чијшто чл. 2 го дефинира поимот 
културно наследство како материјални и нематеријални добра кои-
што, како израз или сведоштво на човековото творештво во минатото 
и сегашноста или како заеднички дела на човекот и природата, пора-
ди своите археолошки, етнолошки, историски, уметнички, социолош-
ки и други научни или културни вредности, својства, содржини или 
функции, имаат културно и историско значење и заради нивната 
заштита и користење се наоѓаат под соодветен законски режим65. 

ЗЗКН, исто така врши и категоризирање на културното наслед-
ство, врз основа на следниве критериуми: 

                                                             
63 Устав на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
52/1991) и неговите амандмани („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
01/1992, 31/1998, 91/2001, 84/2003, 107/2005, 03/2009, 13/2009). 
64 Закон за заштита на културното наследство - ЗЗКН („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 20/2004, 71/2004, 115/2007). 
Иако ЗЗКН беше донесен на 19.03.2004, тој почна да се применува од 01.01.2005 
година, кога престана да важи Законот за заштита на спомениците на културата 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 24/1973, 42/1976 и „Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 12/2003).  
65 Според чл. 5 ст. 2 од Законот за културата („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 31/1998, 49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/2010), културното 
наследство е дел од културното богатство, чија заштита како трајна вредност е од 
јавен интерес од значење за историјата, културата, уметноста, науката и техниката. 
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- неговите својства - недвижно (споменици, споменички 
целини, културни предели), движно (археолошки предмети, 
етнолошки предмети, историски предмети, уметнички предме-
ти, технички предмети, архивска граѓа, библиотечни добра, 
аудиовизуелни добра, фонотечни добра) и духовно (фолклор-
ни добра, јазик, топоними); 

- неговото значење - од особено значење и од друго културно и 
историско значење (значајно културно наследство) и 

- степенот на неговата загрозеност - незагрозено и загрозено 
(културно наследство во опасност).  

 
ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

 
Заштитата на културното наследство е од јавен интерес и се 

остварува задолжително на целата територија преку истражување, 
идентификација, валоризација, ревалоризација, категоризација, прог-
ласување, регистрација и означување на културното наследство, 
негово чување, почитување, негување и одржување, конзервација, 
реставрација, реконструкција, дислокација и ревитализација, како и 
превенција, надзор, реституција, презентација, популаризација и 
секој друг облик на непосредно или посредно зачувување на култур-
ното наследство што се остварува во јавен интерес. 

Што се однесува до заштитата на културното наследство од 
незаконити дејствија, таа се остварува и преку преземање на мерки во 
насока на ефикасна заштита од недозволени ископувања, намерно 
оштетување и уништување, кражби, присвојување, прикривање, 
недозволена трговија, криумчарење и други незаконски дејствија66. 
Овие мерки на безбедност ги преземаат органите и јавните установи 
за заштита, како и имателите на заштитените добра, преку превентив-
ни мерки со кои ќе се намалат можностите за појава на ризик од не-
законски дејствија, а ако ризикот се оствари тогаш преку мерки на 
противдејство со кои ќе се намалат загубите или штетните последици 
од незаконските дејствија. Оттука и должноста за соработка на 
                                                             
66 Се забележува извесно повторување на содржината на чл. 102 ст. 1 со чл. 6 ст. 3 
од ЗЗКН (заштитата на движното културно наследство се остварува и со ефикасно 
управување со ризиците на кои тоа е изложено, особено во поглед на нелегалните 
ископувања, криумчарењето, кражбите, присвојувањето и другите противправни 
дејствија, како и во поглед на условите на чување, ракување, транспорт, 
изложување и др.). 
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Управата за заштита на културното наследство (Управа)67 и другите 
органи, јавните установи за заштита и имателите на заштитените 
добра, со другите надлежни органи од областа на безбедноста68. 
 

РЕЖИМ НА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 
 

Режимот на заштита на културното наследство, кој е 
дефиниран во посебна глава од ЗЗКН, ги содржи општите забрани за: 

- оштетување, уништување, присвојување, прикривање, затају-
вање и узурпација на културното наследство (чл. 50); 

- отуѓување на државно културно наследство од особено значе-
ње (чл. 51), 

- извоз на културно наследство од особено значење (чл. 52); 
- увоз на украдено културно наследство (чл. 53) и 
- реквирирање, репресија, напад и користење на културното 

наследство за воени цели (чл. 54). 
Прекршувањето на овие забрани претставува кривично дело. 

Имено, Кривичниот законик (КЗ)69 во 24-та глава ги опфаќа кривич-
ните дела против културното наследство и природните реткости, 
односно: 

- оштетување или уништување на добра под привремена 
заштита или културно наследство или природни реткости (чл. 
264); 

- присвојување на добра под привремена заштита или културно 
наследство или природни реткости (чл. 265); 

- изнесување, односно извезување во странство на добра под 
привремена заштита или културно наследство или природни 
реткости (чл. 266); 

                                                             
67 Повеќе за Управата види на интернет-страницата: http://www.uzkn.gov.mk. 
68 Оваа соработка се изразува и преку овозможување на нивно непречено 
дејствување, особено преку олеснување на дејствувањето на органите надлежни за 
спречување на вршењето на кривични дела, откривање и фаќање на сторителите и 
нивно предавање на надлежните органи, пленување на заштитените добра и нивно 
враќање на имателот. 
Владата на РМ донесува Национален акционен план за превенција на 
криминалитетот против културното наследство. Види повеќе: чл. 103 од ЗЗКН. 
69 Кривичен законик - КЗ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/1996, 
80/1999, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 87/2007, 7/2008, 
139/2008, 114/2009). 
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- отуѓување на културно наследство од особено значење во 
државна сопственост (чл. 266-а); 

- забрана на увоз на украдено културно наследство (чл. 266-б) и 
- уништување или прикривање на необработен архивски 

материјал (чл. 267). 
Иако од законските определби на посочените кривични дела 

произлегува нивната блискост со други дела (на пример, оштетување 
туѓи предмети, кражба и сл.), сепак законодавецот се одлучил нив да 
ги опфати во една глава70. 

Основен аргумент во прилог на нивното систематизирање во 
КЗ е потребата од кодификација во еден закон на казнено-правните 
одредби што се однесуваат на заштитата на овие особено важни вред-
ности. Групен објект на заштита претставува интересот за зачувува-
ње и заштита на културното наследство, како и на определени при-
родни реткости и богатства, не во нивното значење на материјални 
добра, туку во нивното значење на посебни белези на националната 
култура и на определена природна гео-средина. (Камбовски, 2003: 
349-352) 

Инаку, со новелата на КЗ од 2004 година се направија крупни 
измени и дополнувања на одредбите од 24-та глава т.е. се промени 
насловот на главата кој до тогаш гласеше „Кривични дела против 
споменици на културата, архивскиот материјал и природните реткос-
ти“, се изменија насловите и содржината на чл. 264, чл. 265 и чл. 266, 

                                                             
70 Одредбите од македонскиот КЗ ќе се компарираат со: Кривичниот закон на Босна 
и Херцеговина - БХ-КЗ (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 3/2003, 32/2003, 
37/2003, 54/2004, 61/2004, 30/2005, 53/2006, 55/2006, 32/2007, 8/2010), Кривичниот 
законик на Србија - С-КЗ (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 85/2005, 88/2005, 
107/2005, 72/2009, 111/2009), Казнениот закон на Хрватска - Х-КЗ (“Narodne novine 
Republike Hrvatske” br. 110/1997, 27/1998, 50/2000, 129/2000, 51/2001, 111/2003, 
190/2003, 105/2004, 84/2005, 71/2006, 110/2007, 152/2008) и Кривичниот законик на 
Црна Гора - ЦГ-КЗ (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 70/2003, 13/2004, 
47/2006 i “Službeni list Crne Gore” br. 40/2008). 
Важно е да се напомене дека ниту еден од овие закони  / законици не содржи 
посебна глава посветена на кривичните дела против културното наследство, туку 
забранетите дејствија се опфатени во рамките на други кривични дела како посебни 
ставови. ЦГ-КЗ е единствен кој во чл. 142 ст. 23 дефинира дека под изразот 
културно добро се смета и доброто кое по прописите за заштита на културни добра 
ужива претходна заштита, дел од културно добро и заштитена околина на 
недвижно културно добро. 
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а по чл. 266 се додадоа два нови поднаслови и два нови члена чл. 266-
а и чл. 266-б, така што непроменет остана само чл. 267. 
 
Оштетување или уништување на добра под привремена заштита 

или културно наследство или природни реткости 
 

Забраната од чл. 50 ст. 1 од ЗЗКН е преточена како кривично 
дело во чл. 264 од КЗ, според која никој не смее да оштети ниту да 
уништи културно наследство, резервирана археолошка зона и добра 
под привремена заштита. Во основниот текст на КЗ од 1996, 
кривичното дело од чл. 264 беше именувано како „оштетување или 
уништување на споменици од културно и историско значење“, за  во 
2004 година да се промени во „оштетување или уништување на добра 
под привремена заштита или културно наследство или природни 
реткости“71. За основниот облик на делото е пропишана парична 
казна или затвор до 3 години (ст. 1), при што новелата на КЗ од 2009 
година го утврди долниот праг на казната затвор што може да биде 
изречена- од 6 месеци до 3 години. 

Овој член во ст. 2 содржи повеќе инкриминации за кои е 
определена казна затвор од 1 до 5 години, односно опфатени се 
неколку дејствија на извршување -ако без дозвола на надлежен орган  
се извршат конзерваторски или реставраторски работи или без 
дозвола или спротивно на забраната се вршат археолошки ископува-
ња или истражувања или други истражувачки работи на добра под 
привремена заштита или културно наследство или природна реткост, 
па поради тоа тие се тешко оштетени или ќе го загубат својството. 
Основен услов за постоење на овие инкриминации е дејствијата да се 
извршени без дозвола на надлежен орган или спротивно на забра-
ната72. 
                                                             
71 Наместо „добра под привремена заштита или културно наследство или природни 
реткости“, во основниот текст на чл. 264 од 1996 се употребуваше „споменик на 
култура, архивска граѓа, регистратурски материјал, библиотечни вредности или 
природна реткост“, додека зборот „регистратурски“ во 1999 година се замени со 
„документарен“. 
72 Како посебно кривично дело во чл. 353а, С-КЗ го предвидува неовластеното 
изведување на археолошки работи, односно оној кој неовластено врши археолошки 
ископувања и истражувања, ќе се казни со затвор до 3 години и парична казна (ст. 
1), а ако ова дело е извршено на археолошко наоѓалиште или на друго недвижно 
културно добро, односно добро кое ужива претходна заштита или ако во таа 
прилика е девастирано археолошко наоѓалиште или недвижно културно добро, 
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Всушност, археолошките истражувања се вршат врз основа на 
дозвола издадена од страна на Управата, која мора да содржи 
неколку елементи: носителот на дозволата, стручниот раководител за 
археолошки истражувања, подрачјето на кое можат да се извршуваат 
истражувањата, правецот, видот и обемот на работите, времето во 
кое работите треба да се извршат и условите под кои можат да се 
извршуваат истражувањата73. 

И за конзерваторските истражувања е потребно одобрение. 
Ако истражувањата вклучуваат дејствија на посегање по интегритет-
от на заштитените добра, со исклучок на архивската граѓа, тогаш тие 
се вршат врз основа на претходно одобрение од Управата.74 
Управата, исто така може да преземе и определени мерки, односно со 
решение може да го забрани секое дејствие со кое се оневозможува 
или се отежнува извршувањето на одобрените конзерваторски 
истражувања; привремено да го запре извршувањето на конзерватор-
ските истражувања ако работите се започнати без одобрение или се 
извршуваат спротивно на издаденото одобрение и да определи рок за 
                                                                                                                                                       
односно добро кое ужива претходна заштита или ако при изведување на овие 
работи е користена опрема или уред за откривање и пронаоѓање на археолошки 
предмети, ќе се казни со затвор од 6 месеци до 5 години и парична казна (ст. 2). 
73 ЗЗКН во чл. 55 ст. 1 го определува поимот археолошки истражувања, кој опфаќа: 
археолошки ископувања (систематско ископување, заштитно ископување и 
сондажно ископување), археолошки прегледи на теренот (реамбулација и 
рекогносцирање), недеструктивни методи (аероархеологија, геофизички истражу-
вања и георадарски истражувања) и подводни истражувања. Кои услови треба да 
бидат исполнети за да се издаде дозвола за археолошки истражувања, види во: чл. 
58 од ЗЗКН. 
Повеќе за условите за вршење на археолошките истражувања, како и обрасците, 
видот, содржината и начинот на водење на документацијата, види во: Правилник за 
археолошките истражувања („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
111/2005). 
74 Кои документи треба да бидат доставени за да се издаде одобрението (во кое се 
определуваат: носителот, видот, обемот, рокот и посебните услови за вршење на 
истражувањата), види во: чл. 82 ст. 4 од ЗЗКН. 
Конзерваторските истражувања се вршат заради правилно определување и 
извршување на мерките на непосредна заштита за недвижните и движните добра 
заштитени според одредбите на ЗЗКН, преку изведување на истражувачки работи 
поврзани со мерките на непосредна заштита и натамошно опстојување на 
заштитените недвижни и движни добра. 
Повеќе за видовите на конзерваторски истражувања, видот и содржината на 
документацијата, методологијата и сл., види во: Правилник за конзерваторските 
истражувања („Службен весник на Република Македонија“ бр. 111/2005). 
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отстранување на недостатоците; и да го одземе издаденото одобрение 
ако со конзерваторските истражувања се нанесува штета или зашти-
теното добро се доведува во опасност75. 

Од ст. 1 и ст. 2 на чл. 264 од КЗ произлегува дека како 
сторител на кривичните дела може да се јави секое физичко лице (се 
употребува формулацијата „тој што“), а ст. 3 го проширува изврши-
телскиот круг и на правните лица кои се казнуваат со парична казна 
(правните лица до 2009 година се казнуваа само во однос на ст. 1). 
 

Присвојување на добра под привремена заштита или културно 
наследство или природни реткости 

 
ЗЗКН во чл. 50, меѓу другите, ги пропишува и овие две забра-

ни: никој не смее да присвои ископина или друг пронајден предмет 
што претставува културно наследство или добро под привремена 
заштита (ст. 2) и никој не смее противправно да присвои туѓ предмет 
што претставува културно наследство или добро под привремена 
заштита што му е доверен на чување (ст. 4). Оттука, кривичното дело 
од чл. 265 од КЗ го врши оној кој при археолошки ископувања, 
архивски истражувања, геолошко-палеонтолошко и минеролошко-
петрографски истражувања, ископувања или на друг начин ќе 
присвои ископина, материјал или најден предмет што претставува 
добро под привремена заштита или културно наследство или 
природна реткост76, за што ќе се казни со затвор од 1 до 10 години. 
                                                             
75 Мерките на непосредна заштита на недвижното и движното културно наследство, 
со исклучок на архивската граѓа, можат да се извршуваат само врз основа на 
претходно конзерваторско одобрение издадено од Управата, која е надлежна со 
решение: а. привремено да го запре изведување на работите на непосредна заштита 
до обезбедување услови за нивно правилно изведување, ако изведувачот на 
работите постапува спротивно на издаденото конзерваторско одобрение, односно 
конзерваторскиот проект или не ги извршува стручните налози на комисијата, 
односно овластеното лице за вршење на конзерваторскиот надзор, и б. да го одземе 
издаденото конзерваторско одобрение, ако со изведувањето на работите се 
нанесува штета или се предизвикува опасност на заштитеното добро. 
Кои документи треба да бидат доставени за да се издаде конзерваторско одобрение 
(во кое се определуваат: носителот, видот, обемот, рокот и посебните услови за 
изведување на работите на непосредна заштита), види во: чл. 87 ст. 2 од ЗЗКН. 
76 Во 1996 година во чл. 265 (со наслов „Присвојување на споменици на култура, 
архивски материјал или природна реткост или друг археолошки материјал“) во ст. 
1 се употребуваше „споменик на култура, архивски материјал или природна 
реткост“. 
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Како посебна инкриминација во ст. 2, која се санкционираше 
со затвор од 1 до 5 години, беше предвидено присвојувањето на 
археолошки предмет со намера да се прибави противправна имотна 
корист. Но, во 2009 година овој став беше избришан бидејќи 
истовремено беше опфатен кај тешката кражба од чл. 23677. 
 

Изнесување, односно извезување во странство на добра под 
привремена заштита или културно наследство или природни 

реткости 
 

За  да се санкционира изнесувањето, односно извезувањето во 
странство на добро под привремена заштита или културно наслед-
ство или предмет што претставува природна реткост со казна затвор 
од 3 до 10 години, потребно е тоа да биде сторено без дозвола од над-
лежен орган. До 2004 година како дејствие на извршување на кривич-
ното дело од чл. 266 беше предвидено само изнесувањето во 
странство, а не и извезувањето, при што како предмети за кои беше 
потребна посебна дозвола од надлежен орган за да можат да се 
изнесат во странство беа наброени: споменик на култура или 
архивски материјал, забележан документарен материјал, архивски 
материјал во микрофилм или фотокопирана, ксерографирана или на 

                                                             
77 Во 2009 година беше изменет ст. 3 од тешката кражба: Ако украдениот предмет е 
добро под привремена заштита, културно наследство, природна реткост или уред 
или друг предмет од посебно значење за сигурноста на луѓето и имотот и 
сигурноста на јавниот сообраќај или објект на јавни инсталации, сторителот ќе се 
казни со затвор најмалку 4 години. 
За разлика од македонскиот КЗ кој, ако украдениот предмет е добро под 
привремена заштита, културно наследство, природна реткост, го определува како 
квалификаторна околност, С-КЗ за тешката кражба од чл. 204 пропишува иста 
казна и за основниот облик од ст. 1 и за ст. 2 (со затвор од 1 до 8 години ќе се казни 
сторителот на кражбата ако украдениот предмет претставува културно добро, 
односно добро кое ужива претходна заштита или природно добро). 
Истата забелешка може да се упати и за чл. 217 од Х-КЗ (казна затвор од 6 месеци 
до 10 години и за ст. 1 и за ст. 2), односно за чл. 240 од ЦГ-КЗ (казна затвор од 1 до 
8 години). 
Кај делото одземање туѓи предмети (чл. 211), С-КЗ во ст. 2 пропишува казна затвор 
од 3 месеци до 3 години и парична казна, за лицето кое без намера за прибавување 
на имотна корист противправно ќе одземе туѓ подвижен предмет кој претставува 
културно добро. Иста одредба содржи и ЦГ-КЗ (чл. 247 ст. 3). 
Види го: чл. 229 (повреда на правата на авторот или уметникот изведувач) од Х-КЗ. 
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друг начин забележана библиотечна вредност или предмет што 
претставува природна реткост. 

Од законскиот текст произлегува дека делото може да се 
изврши на два начини - преку изнесување и преку извезување, при 
што ако тоа биде сторено од правно лице казната која што следи е 
парична. Во однос на физичките лица во 2009 година доаѓа до заост-
рување на казнената политика, кога наместо делото од ст. 1 да се 
санкционира од 1 до 10 години затвор, долниот праг беше подигнат 
на 3 години78. 

ЗЗКН во чл. 96 го регулира изнесувањето т.е. движното кул-
турно наследство и друго заштитено добро, вклучувајќи и национал-
но богатство, може да се изнесе во странство заради излагање, 
конзервација, експертиза и во други оправдани случаи, врз основа на 
дозвола, доколку со ЗЗКН или со друг закон поинаку не е определе-
но79. Извезувањето е опфатено во чл. 52 од ЗЗКН, кој претставува 
општа забрана за извезување на културно наследство од особено зна-
чење, и во чл. 97 според кој движното културно наследство што не е 
под режим на општата забрана за извоз од чл. 52, како и друго зашти-
тено движно добро, со исклучок на тоа што претставува национално 
богатство, може да се извезува само врз основа на дозвола од 
Управата80. Дозволата за извоз може да се издаде за заштитено добро 
кое е предмет на меѓународна размена или што трајно се отстапува на 
имател на јавна збирка во странство и кое не е внесено во Национал-
ниот инвентар на заштитени добра чиј извоз би претставувал 
значително осиромашување на културното наследство на РМ81. 

                                                             
78 Неовластено изнесување на културно добро во странство, според чл. 221а од С-
КЗ, врши оној кој ќе изнесе или ќе извезе во странство културно добро или добро 
кое ужива претходна заштита, без претходно одобрување од надлежен орган, за 
што ќе се казни со затвор од 6 месеци до 5 години. Доколку културното добро е од 
исклучително или големо значење, тогаш сторителот ќе се казни со затвор од 1 до 8 
години. 
79 Повеќе за трите видови  дозволи (стандардна, специјална отворена и општа 
отворена дозвола за изнесување), види во: чл. 96 ст. 5 од ЗЗКН. 
80 Претходно треба да се прибави мислење од надлежната матична установа за 
заштита, односно националната установа за заштита во дејност за заштита каде што 
нема матична установа. 
81 Управата има обврска без одлагање да ја извести Царинската управа за секое 
донесено решение за забрана за извоз или издадена дозвола, односно уверение за 
изнесување или извоз, и во прилог да достави комплетно досие со 
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Треба да се напомене дека Министерството за култура во 
ЗЗКН е назначено за централен орган за координација на враќањето 
на движното културно наследство кое е украдено и / или незаконски 
извезено од територијата на РМ, како и она кое е украдено и / или 
незаконски извезено од територијата на друга држава, а се наоѓа на 
територијата на РМ82. 
 
 Отуѓување на културно наследство од особено значење во 
државна сопственост 
 

Со измените и дополнувањата од 2004 година, репертоарот на 
кривични дела на КЗ беше дополнет со чл. 266-а. Ова дело се врши 
преку продавање, подарување или на друг начин трајно отуѓување на 
културно наследство од особено значење во државна сопственост и 
во суштина, тоа ја определува санкцијата во случај на прекршување 
на општата забрана од чл. 51 од ЗЗКН. 

Како за делото од чл. 266, така и за ова дело во 2009 година 
беше заострена казната т.е. казната затвор од 1 до 5 години, беше 
заменета со затвор од 3 до 10 години. 
 

Забрана на увоз на украдено културно наследство 
 

Општата забрана за увоз на украдено културно наследство од 
чл. 53 од ЗЗКН, најде свое место и во КЗ, кој во 2004 година беше 
дополнет со чл. 266-б. Делото кое се врши со увезување на движно 
културно наследство украдено од музеи, верски и други слични јавни 

                                                                                                                                                       
фотодокументација за движното добро чие изнесување или извоз се дозволува / 
забранува. 
Со новелата на Законот за кривичната постапка (ЗКП) од 2004 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 15/2005 - пречистен текст, 83/2008, 67/2009) 
на со закон овластените лица на Царинската управа им беа доделени овластувањата 
што ги има Министерството за внатрешни работи, во предистражната постапка и 
во истрагата, во случаите кога работат на откривање на кривични дела и нивни 
сторители и прибирање на докази заради кривично гонење на сторителите на 
определени кривични дела, меѓу кои и кривичното дело од чл. 266. Кои се 
останатите кривични дела, види во: чл. 145 од ЗКП. 
82 Во таа насока, види ги: чл. 100-а (враќање на незаконски извезени добра од 
територијата на РМ што се наоѓаат на територијата на земја членка на ЕУ), чл. 100-
б (враќање на незаконски извезени добра од земјата членка на ЕУ што се наоѓаат на 
територијата на РМ) и чл. 100-в од ЗЗКН. 
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објекти или установи на територијата на друга држава, се 
санкционира со казна затвор од 3 до 10 години (казната затвор до 
2009 година изнесуваше од 1 до 10 години). 

Инаку, движното културно наследство што не е под режим на 
општата забрана од чл. 53 од ЗЗКН, може да се увезе под форма на 
увоз согласно прописите за надворешно-трговско работење, при што 
увозникот во рок од 8 дена од денот на извршениот увоз е должен да 
го пријави увезеното добро на надлежната установа за заштита83. 
 
Уништување или прикривање на необработен архивски материјал 
 

Архивската граѓа според Законот за архивската граѓа e од 
посебно културно и историско значење и како добро од општ инте-
рес, посебно се заштитува и според прописите за заштита на култур-
ното наследство. Таа го опфаќа целокупниот изворен и репродуциран 
документарен материјал од трајна вредност и од значење за државата, 
науката, културата и други потреби84, а тоа е и основната причина 
зошто нејзината заштита, чување и користење е од јавен интерес. 

Последното кривично дело од 24-та глава од КЗ е посветено 
токму на архивската граѓа, поточно на уништувањето или прикрива-
њето на необработен архивски материјал, кое може да се изврши на 
два начина - преку уништување или преку прикривање на документа-
рен материјал пред да биде одбран од него архивскиот материјал така 
што тој не може да послужи како извор на архивска граѓа85. 
Сторителот на ова дело до 2009 година се казнуваше со парична 

                                                             
83 Ако според прописите на земјата од која се увезува движното културно 
наследство е потребна посебна извозна дозвола, тогаш при увозот таа дозвола мора 
да се покаже. 
84 Што се подразбира под докуметарен материјал како извор на архивска граѓа, 
види во: чл. 2 ст. 1 од Законот за архивската граѓа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 36/1990, 36/1995, 86/2008). 
Овој закон пропишува дека документарниот материјал (пишуван, цртан, печатен, 
фотографиран, филмуван, фонографиран, механографиран или на друг начин 
забележан), додека од него не е извршено одбирање на архивската граѓа, без оглед 
на тоа кој го создал и каде се наоѓа, претставува и се чува како целина и по правило 
од него не смеат да се издвојуваат одделни делови. 
85 Зборот „регистратурски“ во 1999 година се замени со „документарен“. 
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казна или со затвор до 3 години, кога е определен законскиот 
минимум од 1 година затвор86. 
 

Останати одредби од КЗ 
 

Културното наследство, покрај во горенаведените, наоѓа свое 
место и во други кривични дела од КЗ и тоа најчесто како 
квалификаторна околност. Се работи за кривичните дела: узурпација 
на недвижности (чл. 225), тешка кражба (чл. 236),87 затајување (чл. 
239),88 оштетување туѓи предмети (чл. 243),89 прикривање (чл. 261),90 
воено злосторство против цивилно население (чл. 404), уништување 
на добра под привремена заштита или културно наследство (чл. 
414)91 и злоупотреба на меѓународни знаци (чл. 416). Всушност, во 
                                                             
86 Х-КЗ во чл. 327 не го санкционираше само уништувањето или прикривањето на 
архивската граѓа со парична казна или казна затвор до 3 години (спротивно на 
прописите уништи, прикрие или ја направи неупотреблива регистрираната и 
архивската граѓа, или ја изнесе во странска држава без претходно одобрение од 
надлежен државен орган), туку го санкционираше и обидот. Но, овој член во 2003 
година беше избришан. 
87 Спореди со: чл. 204 ст. 2 од С-КЗ; чл. 217 ст. 2 од Х-КЗ; чл. 240 ст. 2 од ЦГ-КЗ. 
КЗ во чл. 364 ст. 3 го санкционира и лицето кое свесно ќе пропушти да го пријави 
кривичното дело од чл. 236. 
88 Спореди со: чл. 207 ст. 4 од С-КЗ; чл. 220 ст. 4 од Х-КЗ; чл. 243 ст. 3 од ЦГ-КЗ. 
89 Ако за основниот облик на делото уништување и оштетување туѓи предмети од 
чл. 212 ст. 1 од С-КЗ е пропишана парична казна или затвор до 6 месеци (лицето ќе 
уништи, оштети или стори неупотреблив туѓ предмет), тогаш казната за ст. 4 е 
затвор од 6 месеци до 5 години (делото е сторено кон културно добро, заштитена 
околина на недвижно културно добро, односно кон добро кое ужива претходна 
заштита). Исто и во: чл. 253 од ЦГ-КЗ. 
Види ги: чл. 222 (уништување и оштетување туѓи предмети), чл. 252а 
(противправна градба), чл. 325 (оштетување, уништување и недозволен извоз на 
културно или природно добро) и чл. 326 (неовластено вршење на истражувачки 
работи и присвојување на културни добра) од Х-КЗ. 
90 Спореди со: чл. 221 ст. 4 од С-КЗ. 
91 Спореди со: чл. 383 од С-КЗ; чл. 167 од Х-КЗ; чл. 439 од ЦГ-КЗ. 
БХ-КЗ содржи само една одредба (чл. 183) посветена на културното наследство, 
поточно на уништувањето културни, историски и религиски споменици (се 
санкционира лицето кое кршејќи го меѓународното право за време на војна или 
вооружен судир уништува културни, историски или религиски споменици, градби 
или установи наменети за наука, уметност, развој, хуманитарни или религиски 
цели - ст. 1, односно ако со делото е уништен јасно препознатлив објект кој како 
културно и духовно наследство на народот е под посебна заштита на 
меѓународното право - ст. 2). 
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овие кривични дела се опфатени дел од општите забрани од ЗЗКН 
дека никој не смее да купи, да прими во залог или на друг начин да 
прибави, прикрие или протури предмет што претставува културно 
наследство или добро под привремена заштита за кој знае дека е 
прибавен со казниво дело (чл. 50 ст. 3), односно никој не смее да 
узурпира туѓо недвижно културно наследство или друга недвижност 
што е заштитена според одредбите од ЗЗКН (чл. 50 ст. 5), како и дека 
културното наследство и добрата под привремена заштита не смеат 
да се реквирираат ниту против нив да се преземаат какви било мерки 
на репресија (чл. 54 ст. 1), односно не смеат да се користат за воени 
цели ниту да бидат цел на напад (чл. 54 ст. 2)92. 

Имајќи предвид дека никој не може да ја задржи непосредната 
и посредната имотна корист прибавена со кривично дело, таа се 
конфискува со судската одлука со која е утврдено извршувањето на 
кривичното дело. Начинот на конфискација е определен во чл. 98 од 
КЗ, според чиј ст. 4 предметите што се прогласени за културно 
наследство и природни реткости се конфискуваат и од трети лица без 
оглед на тоа дали истите им биле пренесени со соодветен надомест93. 
 
ЗАКЛУЧОК 
 

Од анализата на кривичните дела од 24-та глава на КЗ 
произлегува дека законодавецот навистина се потрудил да ги санк-
ционира незаконитите дејствија кои се насочени против културното 
наследство. Но, од таа анализа, исто така се воочува постојаното 
заострување на санкциите со кои се казнуваат сторителите на овие 
дела. 

Во образложението на Владата по Предлог-законот за измену-
вање и дополнување на КЗ од 2009 година стои дека заострувањето 
на санкциите кај кривичните дела од 24-та глава е поради нивното 
зголемено вршење94. Оттука, ако крајната цел на заштитата на 

                                                             
92 За заштитата на културното наследство со случај на вооружен судир, види во: чл. 
106-110 од ЗЗКН. 
93 Во 2009 година од чл. 98 ст. 4 од КЗ беше избришан делот „без оглед на тоа што 
не знаеле или не можеле ниту биле должни да знаат дека се прибавени со кривично 
дело “. 
94 Наведено според: Предлог-закон за изменување и дополнување на Кривичниот 
законик, стр. 62, кој Владата на РМ му го достави на Собранието на РМ на 
21.07.2009 година. 
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културното наследство е неговото пренесување на идните генерации, 
се поставуваат прашањата: дали таа цел ќе се постигне со заострува-
ње на казнената политика и дали заострената казнена политика дава 
резултати? 

Одговорот на двете прашања може да се најде во бројот на 
извршени кривични дела против културното наследство кој постојано 
расте, меѓу кои и последното - на 25.09.2010 година беа уништени 12 
питуси и 9 туболеси на археолошкиот локалитет Баргала. Во сушти-
на, ЗЗКН содржи една убаво срочена одредба - културното наслед-
ство е составен дел на културниот идентитет и извор на инспирација 
и креативност за сегашните и идните генерации. Од кривичните дела 
кои ги вршат сегашните генерации, се плашам дека идните генерации 
нема да имаат од што да се инспирираат. 
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СОЦИОЛОШКИ АСПЕКТИ НА ЗАШТИТАТА НА 
КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
Апстракт:Односот на современото македонско општество 

кон богатото и непроценливо културно наследство е поле на 
плодоносни социолошки проучувања.  Преку него можат да се 
согледаат, да се следат и антиципираат некои фундаментални 
општествени состојби, процеси и промени во структурната, 
динамичката и вредносно-нормативната општествена сфера.  Од тоа 
како се однесуваме кон сопственото културно наследство се открива 
многу за тоа кои сме и какви сме како поединци, како општествени 
групи и како социо-културна целина.  Во овој труд се прави скромен 
придонес кон прочувањето на суштествениот нексус современо 
македонско општество-заштита на културното наследство.  Потесно, 
самиот наш однос кон заштитата на ова културно богатство ни дава 
за право, не само да ја согледаме состојбата во сферата на заштитата 
на нашето културно наследство денес, туку и да проникнеме 
подлабоко во она што се случува со нашето современо општество. 
 

Клучни зборови: културно наследство, заштита, вредносен 
систем, амбиваленција, валоризација. 
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SOCIOLOGICAL ASPECTS OF PROTECTION OF 
CULTURAL HERITAGE IN THE REPUBLIC OF 

MACEDONIA 
 

Abstract: The treatment of contemporary Macedonian society 
towards the rich and invaluable cultural heritage is a field for fruitful 
sociological researches.  Through it we can view, follow and anticipate 
some fundamental societal states, processes and changes in structural, 
dynamical, value and normative societal sphere. The treatment towards 
our own cultural heritage reveals a lot of who we are and what we are as 
individuals, societal groups and socio-cultural whole.  This paper makes a 
modest contribution towards researching the essential relation between 
contemporary Macedonian society and protection of the cultural heritage.  
In a narrow sense, the very treatment of ours towards protection of this 
cultural heritage gives us rights not only to look at the state within the 
sphere of protection of our cultural heritage nowadays, but, also, to plunge 
deeper in what is happening with our contemporary society.   
 

Keywords: cultural heritage, protection, value system, 
ambivalence, valorization 
   

ВОВЕД 
 

     Заштитата на културното наследство претставува општествен 
однос. Таа покажува каков е статусот, улогата и значењето на култур-
ното наследство за одредена социо-културна средина.  Целта на 
заштитата на културното наследство е одржување на културното нас-
ледство во иста состојба колку што е можно подолго, односно таа го 
изразува стремежот и настојувањето на човекот да го сочува култур-
ното наследство во, колку што е можно, поизворна состојба за след-
ните генерации (Фелден, 2003: 29). Во таа смисла, заштитата на 
културното наследство спојува две значајни социо-културни вреднос-
ти, безбедноста и културното наследство, истовремено кажувајќи ни 
многу за самиот систем на општествени и културни вредности на 
одреден простор и во одредено време.  Со оглед на тоа дека вреднос-
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тите го одразуваат значењето што одредени појави и предмети го 
имаат за дадена социо-културна средина, може да кажеме дека, кога 
станува збор за заштитата и кулурното наследство, го осветлуваат 
аксиолошкиот однос и примарно го објаснуваат со аксиолошката 
теорија.  Во случајов заштитата претставува, не само постапка или 
збир постапки, туку сфатена како конкретизирана безбедност е 
инструментална вредност, за разлика од културното наследство кое 
се претставува како целна вредност иако во основа и самото е 
инструментална вредност, односно е претпоставка за достигнување 
на вистинските вредности, вредностите сами по себе, какви што се 
доброто, слободата, убавината, среќата и сл.   
      Република Македонија е земја која располага со огромно, 
непроценливо и ретко културно наследство создавано во непрекинат 
континуитет од старото камено време (палеолитот) па до денес, па 
затоа, не попусто се вели дека е едно од културно најмоќните места 
во светот (Герасимоски, 2005: 824-834).  Во оваа смисла на зборот, и 
самата држава може да се смета за своевиден музеј на културата или 
историјата на културата. Токму затоа, поаѓајќи од правото и обврска-
та ова бесценето културно наследство да биде сочувано и заштитено 
како за нас, така и за човештвото во целина, заштитата на културното 
наследство се наметнува како врвен приоритет на системот на социо-
културните вредности, а градењето општествени односи кои ќе го 
овозможат тоа,  основен стремеж на современото македонско опште-
ство.  Имено, неконфликтните општествени односи се основна прет-
поставка за изградба и одржување на правилен вредносен систем, а 
тоа директно продуцира правилен однос кон културното наследство.  
Сето ова подразбира дека вкупниот вредносен систем на општестве-
ните и на културните вредности треба културното наследство да го 
постави во самиот врв на пирамидата на вредностите и преку потсис-
темите на правните (воспоставени низ одредбите на споменичкото 
право), обичајните, религиозните, моралните и другите норми и 
вредности да овозможува сочувување и унапредување на таквото 
културно наследство (Ристов, 2003: 22-23).  Карактерот на општест-
вените односи покажува, но истовремено и самиот е резултат од 
статусот, улогата и значењето што го има културното наследство за 
одредена социо-културна средина во одреден историски период.  На 
тој начин се одразува повратната спрега помеѓу заштитата и култур-
ното наследство како реверзибилен општествен однос. 
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1. ЗАШТИТАТА, КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И 
ВРЕДНОСТИТЕ 

 
     Културното наследство самото по себе е една од темелните 
општествени и културни вредности кое има потреба да биде контину-
ирано заштитувано и надградувано за да обезбеди остварување на 
сите функции на општествата и културите кои од своја страна 
овозможуваат опстанок и напредок на социо-културните субјекти.  
Во таа смисла, заштитата на културното наследство може  да се тре-
тира и како еден сеопфатен и постојан стремеж, свест и практика на 
соочувување и надградување на културното наследство кое се 
спроведува на различни нивоа на социо-културната структура и од 
бројни општествени фактори, нешто што во научната литература е 
познато уште и како општествена или интегрална заштита (Аслимос-
ки, 2000: 145-150).  Културното наследство самото по себе содржи 
огромен вредносен волумен кој е основа на која постојните општест-
ва ја живеат сегашноста и е неисцрпен потенцијал за одржување и 
развој на општествата и културите, имајќи го предвид слоевитиот и 
обемен општествен и културен капацитет.  На тој начин, заштитата 
на културното наследство се појавува како претпоставка за оствару-
вање на таков вредносен поредок кој ќе гарантира непречена егзис-
тенција и коегзистенција на социо-културните системи. 
      Самиот израз културно наследство се употребува како општ 
назив за сите материјални и духовни добра и вредности останати од 
предците (Ристов, 1997а: 88).  Заштитата на културното наследство 
има повеќе значења, како јавна функција, односно активност на 
организирана грижа за зачувување на културното наследство што се 
спроведува во јавен интерес, но исто така и како специфична дејност 
од областа на културата или веќе споменатата општествена заштита 
како заштита на културното наследство поставена на најширока 
општествена основа (Ристов, 1997б: 7-19).  Ако направиме подлабок 
увид во сложената проблематика на заштитата на културното 
наследство јасно ќе забележиме две сфаќања, едното потесно, друго-
то пошироко.  Поширокото сфаќање на заштитата на културното нас-
ледство е дадено во погорната дефиниција, според која заштитата е 
синоним со безбедноста во сферата на културното наследство или 
нејзе ја претпоставува како содржина на заштитата, а покрај тоа ја 
содржи и заштитата на конкретната културна вредност или добро, 
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како и грижата за културното наследство.  Во потесното сфаќање на 
заштитата на културното наследство, таа се однесува на непосредната 
примена на соодветните активности им мерки (физичко-технички, 
административни, превентивни или репресивни во ретки случаи), кои 
се однесуваат на заштитата на конкретна културна вредности или 
добро кое е заштитено со закон и кое ужива посебен правен режим на 
заштита со позитивните законски прописи од оваа област, а во 
Република Македонија тоа е Законот за заштита на културното 
наследство.  На тој начин, дефинирањето на заштитата на културното 
наследство во потесната смисла ги издвојува аспектите на безбеднос-
та во сферата на културното наследство и грижата за истото иако во 
практиката тие се меѓусебно проникнати и практично неодвоиви, а 
нивното разделено согледување е полезно повеќе за научно-анали-
тички цели.  Така, безбедноста во сферата на културното наследство 
ја подразбира вкупната безбедносна состојба и нејзината поволност 
во поглед на состојбата и статусот на културното наследство во 
одреден период и на одредена територија, додека пак, грижата за кул-
турното наследство е единство на сета изградена свест за потребата 
од заштита на културното наследство и е поставена на најширока 
општествена основа, како високо изградена култура на однос кон 
заштитата на културното наследство.   
      Денес, речиси и да не постои земја во светот за која културно-
то наследство не претставува темелна општествена и културна вред-
ност.  Културното наследство и неговата заштита се влезени во 
темелните документи на ООН, посебно на нејзината специјализира-
ната организација за образование, наука и култура-УНЕСКО.  И во 
Република Македонија културното наследство и потребата од негова 
заштита претставуваат темелни вредности на Уставот и се посебно 
дефинирани со Законот за заштита на културното наследство, а во тој 
контекст е организиран и сложен и сеопфатен општествен и правен 
систем на заштита.  Така, според постојниот Закон за заштита на 
културното наследство, културното наследство и неговата заштита се 
дефинирани како целокупност од материјалните и нематеријалните 
добра, коишто, како израз или сведоштво за човековото творештво во 
минатото и сегашноста или како заеднички дела на човекот и приро-
дата, поради своите археолошки, етнолошки, историски, уметнички, 
архитектонски, урбанистички, амбиентални, технички, социолошки и 
други научни или културни вредности, својства, содржини или функ-
ции, имаат културно и историско значење и заради нивната заштита и 
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користење се наоѓаат под правен режим (Закон за заштита на 
културното наследство, 20/04 и 71/04, чл. 2).  
      За сите пристапи во дефинирањето на културното наследство 
и неговата заштита, основен е вредносниот пристап, односно третма-
нот на културното наследство како вредност од највисоко општестве-
но и културно значење и приоритет.  На примерот со културното 
наследство во Република Македонија може да се согледаат повеќе 
општествени значења како: поседувањето на универзални вредности 
на добар дел од културното наследство; духовен водач на народот и 
основа на македонскиот национален и културен идентитет; темел на 
конципирање на современите вредности, меѓу кои и на мирот, 
безбедноста и одбраната како инструментални вредности; извор и 
основа за современото творештво; потпора за сестран општествен и 
културен развој, а особено за развој на туризмот преку соодветна 
валоризација на културното наследство; зацврснување на духовниот 
скелет на човекот и на општеството и сл. (Спасески, Аслимоски, 
Герасимоски, 2008: 161-164). Овој висок статус на темелна и универ-
зална вредност, културното наследство го стекнува благодарејќи на 
универзалните и општо прифатливи својства кои ги содржи во себе 
(историски, уметнички, етногеографски, социолошки, културни и 
сл.), на придобивките во поглед на општествениот, културниот и 
цивилизацискиот развој на општествата и културите, како и на произ-
лезеноста од многуилјадните бурни и значајни општествени и 
културни процеси во кои се создавало, таложело и модифицирало.  
Културното наследство, во оваа смисла на зборот, спаѓа во групата на 
најраспространети универзални општествени и културни вредности и 
како такво е не само најзначаен резервоар на општествените и кул-
турните вредности, туку и најсигурен ориентир во сферата на вред-
ностите, вредносните ориентации и системите на вредности, односно 
најмногу учествува во градењето и обликувањето на современите и 
идните социо-културни вредности, организацијата и хиерархијата на 
системот на вредностите и детерминирањето на вредносните ориен-
тации, преференции и ставови на современиот човек.  Неговото зна-
чење како вредност во оваа смисла на зборот, станува уште поактуел-
но денес кога сме сведоци на противречни, амбивалентни општестве-
ни процеси кои ја тресат вредносно-нормативната сфера и во која се 
јавува насушната потреба од сигурен вредносен компас.  Токму затоа 
заштитата на културното наследство како вредност, заедно со самото 
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културно наследство, денес сè повеќе се актуелни и потребни за 
справување со предизвиците на флуидното современие.   
 

2. СОЦИОЛОШКИ СПЕЦИФИКИ НА ЗАШТИТАТА НА 
КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

      Како што веќе кажавме, заштитата на културното наследство 
во одреден период и одредена социо-културна средина зависи од 
односот на таа средина кон културното наследство како вредност и 
од постигнатиот општ консензус за потребата од негова заштита.  Во 
таа смисла, преку заштитата на културното наследство може да се 
согледа вкупниот степен на развиток на една социо-културна средина 
во секоја смисла на зборот, а од друга страна, самиот таков однос 
може повратно да влијае во насока на подобрување (унапредување) 
или пак, влошување (назадување) на културното наследство во 
целина. Оттука, гледаме колку суптилни, испреплетени и меѓузавис-
ни се социолошките специфики на заштитата на културното наследс-
тво бидејќи ни предочуваат или укажуваат на минати, сегашни и 
идни општествени и културни состојби, односи и процеси од значај-
но или дури и пресудно значење за опстанокот, но и насоката и кара-
ктерот на развојот на општествата и културите.  Многупати низ исто-
ријата се покажало дека несоодветниот однос на некоја социо-
културна средина кон културното наследство подоцна се плаќал 
многукратно како општо материјално и духовно осиромашување и 
заостанување, но и обратно.  Соодветниот и правилен однос кон кул-
турното наследство им послужило на многу општества и култури да 
се издигнат и станат проминентни во светската културна историја.  
Во оваа смисла, кога станува збор за Република Македонија, за наша 
и за среќа на човештвото во целост, можеме да се вброиме во групата 
на оние општества и култури кои вековно покажувале, не само 
позитивен однос кон културното наследство како вредност, туку 
негувале вистински пиетет кон него, неуморно создавајќи го и над-
градувајќи го, чувајќи и заштитувајќи го (неретко и жртвувајќи се за 
него, со оглед на тоа дека го доживувале и вреднувале како 
нераскинлив дел од себеси, од својата посебност и социо-културен 
идентитет).  Познати се мноштво примери на такви самопрегорни и 
натчовечки напори да се сочува вредноста и целовитоста на одредени 
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културни вредности и добра, применувајќи секакви можни делотвор-
ни начини, постапки, активности и мерки на физичка и техничка заш-
тита и превенција, со кои, иако во скудни времиња, се правеле грче-
вити успешни обиди за сочувување на истото за тогашните и идните 
генерации.  Благодарејќи на таквата самопрегор и саможртва, денес 
Република Македонија може да се гордее и со право да се пофали 
пред светската културна јавност со некои од најзачуваните примери 
на културни вредности и добра во светски рамки (храмови, палати, 
цркви, џамии, објекти од световната архитектура, археолошки лока-
литети, стари урбани јадра и целини и друго недвижно културно нас-
ледство, како и бројни движни културни наоди и артефакти како 
икони, археолошки предмети, монети, накит и други предмети од 
световен карактер од непроценлива национална и универзална 
вредност).  Тоа, од своја страна говори дека во македонската социо-
културна стварност низ вековите постоел одреден доволен и потре-
бен степен на усогласеност и позитивни социо-културни односи кои 
создавале поволен амбиент за културно творештво, но и силно и 
јасно изразена свест за потребата тоа наследство да се заштитува, 
како во мирновременски, така, уште позначајно, и во воени услови и 
во времиња на длабоки општествени промени и потреси.  Покрај тоа, 
како пошироки објективни фактори кои, секако, во голема мера при-
донесле на денешната територија на Република Македонија да имаме 
значително позачувано културно наследство во однос на истото во 
соседните земји, на пример се и специфичната природно-географска 
местоположба и релативната изолираност на пределите во поглед на 
комуникациите и главните воени патишта, како и отсуството во 
поголемиот дел од македонската историја на автентична државна 
творба, од чиј антагонизам со околните држави би можеле да произ-
лезат позначајни облици на загрозувања на културното наследство  
(Герасимоски, 2007: 76). 
           Културното наследство на територијата на Република Македо-
нија отсекогаш било предмет на сериозни безбедносни ризици, 
закани и загрозувања, но, како што веќе кажавме, успеало да се 
сочува во зачудувачки добра состојба.  Тоа уште повеќе нè тера да се 
запрашаме кои биле и какви биле тие општествени сили кои сигурно 
влијаеле во насока на изградба на правилна свест за заштита и грижа 
за културното наследство.  Според сознанијата кои историски, но и 
искуствено ги имаме за општествениот амбиент на територијата на 
денешна Република Македонија, во можност сме да изнесеме некои 
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социолошки специфики на заштитата на културното наследство кај 
нас, кои би се согледале во следново: 
 

 Заштитата и грижата за културното наследство била и е 
инхерентно присутна и вградена во вредносно-норматив-
ниот поредок низ културните вредности во различни 
сфери на живеењето (моралот, обичаите, религијата, еко-
номијата, политиката, уметноста и сл.). 

 Заштитата на културното наследство, иако поретко во 
однос на некои други социо-културни средини, била пов-
рзувана со различни можности и облици на општествено-
економско вреднување на културното наследство што ја 
актуелизирале и потврдувале неговата вредност и овоз-
можувале активна улога во развојот; тоа било поретко 
порано, а сè повеќе се практикува денес и стои како огро-
мен потенцијал за валоризација (Коруноски, 2001: 436-
445). 

 Со оглед на длабоката вкоренетост на заштитата и грижа-
та за културното наследство во македонското социо-кул-
турно ткиво, концептите на интегрална (општествена) и 
активна заштита никогаш не биле туѓи, што е една од 
претпоставките, но и објаснувањата за високиот степен 
на заштитеност на културното наследство низ историјата 
(Аслимоски, Герасимоски, 2009: 116-117). 

 Речиси и да не се познати примери на негрижа и загрозу-
вање на културното наследство низ историјата предизви-
кани од нашиот човек, што не може во целост да се тврди 
за денешната социо-културна стварност во која владее 
длабока вредносна криза и конфузија. 

 Грижата кон културното наследство доминира во маке-
донската културна историја наспроти заштитата, затоа 
што грижата делува превентивно, за разлика од заштита-
та која е поширока категорија и која вклучува и репре-
сивни мерки на заштита (преку санкционирање на 
загрозувачите низ механизмите на правниот поредок). 

 Колективниот дух низ македонската историја бил доми-
нантен во однос на индивидуалниот, кој пак, од своја 
страна, посебно јакне во денешно време; со тоа истовре-
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мено се објаснува промената на односот на македонската 
социо-културна средина кон значењето и статусот на 
културното наследство како вредност сама по себе. 

 Загрозувањата на културното наследство во Република 
Македонија се зголемуваат правопропорционално со зго-
леменото учество и улога на правните норми и вредности 
во однос на моралните, обичајните, религиозните и дру-
гите социо-културни норми и вредности; тоа покажува 
дека заштитата на културното наследство сè повеќе се 
отуѓува од општеството и оди во рацете на државните 
механизми на заштита кои не гарантираат секогаш 
повисок степен на заштита, каков што е тоа случајот со 
нашата држава, иако, за волја на вистината, постојат и 
многу спротивни примери во споменичката протектоло-
гија во Република Македонија во изминативе шеесеттина 
години. 
 

ЗАКЛУЧОК 
 

           Овој труд се обидува да ја покаже важноста на социолошкиот 
пристап во разбирањето и објаснувањето на заштитата на културното 
наследство во Република Македонија.  Кога се зборува за заштита на 
културното наследство, претежно се мисли на правната, музеолошка-
та и безбедносната заштита, а многу малку на општествената 
(интегралната) и активната заштита како современи и актуелни соци-
олошки пристапи кон заштитата на културното наследство.  На при-
мерот на нашето културно наследство можеме да видиме колку овие 
концепти биле делотворни низ историјата и колку истите се неиско-
ристен потенцијал во заштитата, и пред сè, грижата кон културното 
наследство.  Низ една подлабока социолошка анализа на специфич-
ните односи на релација заштита-културно наследство, сигурно дека 
може да се разоткријат или потврдат некои сознанија кои сега само 
може теоретски или интуитивно да се изразат. 
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ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ЗА ВРЕМЕ НА 

ВООРУЖЕН СУДИР 
 

Апстракт: Трудот претставува обид преку анализа на правни-
те акти од областа на меѓународното хуманитарно право во делот на 
заштитата на културното наследство да се идентификуваат основните 
мерки што Република Македонија треба да ги имплементира за време 
на вооружен судир, а особено за време на мир заради ефикасна 
заштита на културното наследство. Во првиот дел од трудот детално 
се анализира меѓународното хуманитарно право во делот на заштита-
та на културното наследство со посебен акцент на Хашката конвен-
ција за заштита на културните добра во случај на вооружен судир од 
1954 година. Во вториот дел од трудот се прави обид преку анализа 
на македонското законодавство да се идентификуваат главните слаб-
ости при имплементација на меѓународното хуманитарно право во 
делот на заштитата на културното наследство во Република Македо-
нија. Трудот завршува со конкретни препораки коишто Република 
Македонија како држава треба да ги преземе заради ефикасна 
заштита на културното наследство за време на вооружен судир. 

Клучни зборови: културно наследство, вооружен судир, меѓу-
народно хуманитарно право, Хашка конвенција за заштита на 
културните добра во случај на вооружен судир од 1954 година. 
 

Abstract:The paper presents attempt to identify the basic measures 
that Republic of Macedonia should implement in time of armed conflict, 
and particularly in time of peace in order to effective protection of cultural 
property, through the analyses of the legal acts in the area of the 
international humanitarian law regarding protection of cultural property. 
In the first part of the paper, the author analyses the International 
humanitarian law in the part of the protection of the cultural property with 
special attention on the Hague Convention for Protection of Cultural 
Property in the Event of Armed Conflict of 1954. In the second part of the 
paper, the author made an effort to identify the main weaknesses during 
the implementation of the international humanitarian law in Republic of 
Macedonia, through analyses of the Macedonian legislation. The paper 
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finishes with recommendations what Republic of Macedonia, as a country, 
should take in order to effective protection of cultural property in event of 
armed conflict. 

Key words: cultural property, armed conflict, international 
humanitarian law, Hague Convention for Protection of Cultural Property 
in the Event of Armed Conflict of 1954 
 

ВОВЕД 
 

... Пустошењето на храмовите, статуите, колонадите и другите 
свети предмети, за да се наштети на непријателот, е чисто 

лудило ... 
Полибој  

 
Меѓународното хуманитарно право (МХП) претставува 

систем на правни норми и правила со кои се уредуваат односите меѓу 
завојуваните страни и нивните односи со неутрални држави, ограни-
чувањата при употребата на средствата и начините за водење воени 
операции, како и заштитата на определени категории лица и објекти 
од разновидните последици од вооружен конфликт (Василев-
ски,2002:34). Поинаку речено, МХП се состои од меѓународни дого-
вори и меѓународни обичаи, со кои се предвидуваат одредени забра-
ни и ограничувања на методите и средствата за борба, првенствено 
заради заштита на човекот при вооружен судир,заштита од воените 
опасности на одредени објекти и простории и на природната 
околнина, како и за поштеда на држави кои не учествуваат во воору-
жен судир95(Василевски,2002:34).  Имајќи го предвид знaчењето што 
културното наследство го има за секој народ, како и опасностите на 
кои тоа е изложено за време на вооружен судир МХП предвидува 
низа забрани и ограничувања на методите и средствата за борба со 
цел негова заштита. Имено, државите водени од фактот дека штетите 
на културното наследство на кој било народ претставуваат и штета на 
културното наследство на целото човештво бидејќи секој народ го 
дава својот придонес во светската култура, воспоставија меѓународна 

                                                             
95 За поимот и предметот на МХП види повеќе и во Malcom N. Shaw, International 
law, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, p. 1167 – 1203. 
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заштита на културното наследство96. Во основа, заштитата на 
културното наследство97 за време на вооружен судир е уредена со 
Дополнителниот протокол кон Женевските конвенции од 12 август 
1949 година, кој се однесува на заштитата на жртвите во меѓународ-
ните вооружени судири (Протокол I) од 8 јуни 1977 година, (во 
понатамошниот текст Дополнителен протокол I) Дополнителниот 
протокол кон Женевските конвенции за заштита на жртвите во 
немеѓународните вооружени судири (Протокол II) од 1977 година (во 
понатамошниот текст Дополнителен протокол II) и Хашката конвен-
ција за заштита на културните добра од 1954 година98. (види исто: 
Ортаковски,2007:98)  Така, Член 53 од Дополнителниот протокол I 
утврдува дека:  

„Не навлегувајќи во одредбите од Хашката конвенција за заш-
тита на културните добра во случај на вооружен судир од 1954 
година, и на другите релевантни меѓународни инструменти забрането 
е:  

а) да се вршат какви било непријателски акти насочени против 
историските споменици, уметнички дела или храмови кои претставу-
ваат култутрно или духовно наследство на луѓето; 

б) да се користат такви објекти за поддршка на воените цели; 
  в) такви објекти да бидат предмет на репресалии“. 

Слична заштита на културното наследство предвидува и 
Дополнителниот протокол II. Имено, со членот 16 од овој Протокол 
се забрануваат какви било  напади против објектите на културата и 
храмови, како и нивно користење за поддршка на воените акции. 
Хашката конвенција за заштита на културните добра во случај на 

                                                             
96 Види: Преамбула на Хашката конвенција за заштита на културните добра во 
случај на вооружен судир од 1954 година. 
97 Во трудот доминантно се употребува терминот културно наследство, но може да 
се сретнат и термините културни добра или објекти на културата. 
98 Општите принципи за заштита на културното наследство (објектите на 
културата) за прв пат се поставени со член 27 од Хашкиот правилник од 1907 
година, (Правилник за законите и обичаите за војната на копно, усвоен 1899 година 
и ревидиран 1907 година) каде се наведува дека при опколување или бомбардирање 
мора да се преземат сите потребни мерки, колку што е можно да се поштедат 
згради за верски обреди, за уметност, за наука, историски спомници, болници и 
собиралишта за болни и ранети, под услов тие да не се употребуваат во воени цели. 
Види: Воислав Василевски, „Меѓународно хуманитарно право во воружени 
судири“, Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје, Скопје, 2002, 
стр. 208.   
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вооружен судир од 1954 година, утврдува дека државите – 
потписнички се должни да го почитуваат објектите на културата што 
се наоѓаат, како на нивната територија, така и на територијата на 
друга држава – потписничка со воздржување од каква било употреба 
на објектите и нивното непосредно опкружување или на инструменти 
за нивна заштита за цели коишто најверојатно ќе ги изложат на уни-
штување или оштетување во случај на вооружен судир, и со воздржу-
вање од каков било акт на непријателство насочен кон ваков објект 
(Хашка конвенција за заштита на културните добра во случај на 
вооружен судир,1954, чл. 4). Притоа, државите – потписнички на 
оваа Конвенција се обврзуваат да забранат, спречат и ако е 
неопходно да запрат, каков било  облик на вандализам, кражба, 
грабеж и злоупотреба на објектите на културата, како и да се воздрж-
уваат од каков било  акт на репресалија директно насочен кон нив.  
   Република Македонија е договорна страна на горенаведените 
меѓународни акти со кои се уредува заштитата на културното наслед-
ство за време на вооружен судир. Оттука, таа како држава е должна 
да преземе низа активности и мерки уште за време на мир заради 
соодветна и ефикасна заштита на културното наследство за време на 
вооружен судир. 
 

МЕЃУНАРОДНО - ПРАВНА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО 
НАСЛЕДСТВО ВО СЛУЧАЈ НА ВООРУЖЕН СУДИР 

 
Под терминот објекти на културата се подразбираат, независ-

но од потеклото или сопственоста: 
а. подвижните или неподвижните објекти од голема важност 

за културното наследство на сите луѓе, како споменици на архитекту-
рата, уметноста или историјата, било религиозни или секуларни, 
археолошки градови, групи  згради што во целина се од историски 
или уметнички интерес, уметнички дела, манускрипти, книги или 
други објекти од уметнички, историски или археолошки интерес, 
како и научни колекции и важни колекции или книги или архиви или 
репродукции на објектите дефинирани погоре; 

б.згради чијашто главна и практична цел е да ги заштитат или 
изложуваат подвижните културни добра, како музеи, големи библио-
теки и депозитари за архиви, засолништа во случај на вооружен кон-
фликт на подвижните културни добра;  
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в. центри кои содржат поголем број културни добра познати 
како центри кои што содржат споменици(Хашка конвенција за 
заштита на културните добра во случај на вооружен судир,1954, чл. 
1).   

  Државата е должна за време на мир да ги преземе сите 
неопходни и соодветни мерки за ефикасна заштита на културното 
наследство за време на вооружен судир. Државата треба да ги 
инкриминира дејствијата насочени против објектите на културата за 
време на вооружен судир, како и целосно да ги имплементира меѓу-
народните акти во националното законодавство. Посебен акцент 
треба да биде ставен на воспоставување на организациската структу-
ра надлежна за заштита на културното наследство, односно имплеме-
натција на МХП. Покрај интервенциите во законодавната сфера 
државата е должна да преземе и низа други превентивни и оператив-
ни мерки. Подготвителните мерки преземени за време на мир за заш-
тита на културните наследство од предвидливите ефекти на вооруже-
ниот конфликт (во соголасност со член 3 од Хашката конвенција за 
заштита на културните добра во случај на вооружен конфликт од 
1954 година) вклучуваат подготовка (попис) на инвентарот, планира-
ње на итни мерки (мерки за брза интервенција) за заштита од пожар 
или структурален колапс, подготовка за отстранување на подвижните 
културни добра (објекти) или мерки за соодветна заштита на лице 
место (in situ) на ваквите добра (објекти) и назначување на надлежни-
те власти одговорни за заштита на културното наследство(Втор про-
токол кон Хашката конвенција за заштита на културните добра во 
случај на вооружен судир,1999,чл.5).  

За ефикасна заштита на објектите на културата за време на 
вооружен судир и развивање на свеста кај популацијата за почитува-
ње на културното наследство државата треба во мирновременски ус-
лови да воведе соодветни образовни програми, да врши обука и еду-
кација, како и широко да го дисеминира текстот на меѓународните 
акти од оваа област (како за време на мир така и за време на војна)99. 
 Вториот протокол кон Хашката конвенција за заштита на 
културните добра во случај на вооружен судир од 1954 година од 
                                                             
99 Види: член 25 од  Хашката конвенција за заштита на културните добра во случај 
на вооружен судир од 1954 година, член 30 од Вториот протокол кон Хашката 
конвенција за заштита на културните добра во случај од 1954 година од 1999 
година, член 83 од Дополнителниот протокол I и член 19 од Дополнителниот 
протокол II. 
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1999 година предвидува дека без да им се наштети на другите мерки 
за заштита на МХП државите се должни:  
 а. да направат сè што е во нивна моќ за да утврдат дека целите 
што треба да се нападнат не се објекти на културата заштитен со 
членот 4 од Конвенцијата; 
 б.да ги преземаат сите можни заштитни мерки при изборот на 
средствата и методите за напад со цел да се избегнат или во најмала 
мерка да се минимализираат случајните оштетувања на објектите на 
културата заштитени со член 4 од Конвенцијата; 
 в. да се воздржат од напад што може да се очекува дека ќе 
предизвика случајно оштетување на објект на културата заштитен со 
членот 4 од Конвенцијата, што ќе биде прекумерно во однос на 
воената предност што ќе се добие;  
 д. да откажат или да суспендираат каков било напад ако стане 
очигледно дека: целта е објект на културата заштитен со член 4 од 
Конвенцијата и може да се очекува дека нападот ќе предизвика 
случајно оштетување на објект на културата заштитен со членот 4 од 
Конвенцијата, што ќе биде прекумерно во однос на конкретната и 
директна воената предност што ќе се добие (Втор протокол кон 
Хашката конвенција за заштита на културните добра во случај на 
вооружен судир,1999, чл.7). 

Објект на културата може да биде предмет на напад само ако: 
културното добро по функција се трансформирало во воен објект и 
не постои друга можна алтернатива со која може да се добие слична 
воена предност како со нападот на тој објект. Одлука дека постои 
нужност (воена) од напад на објектот на културата носи командант на 
баталјон или лице со сличен ранг.(Втор протокол кон Хашката 
конвенција за заштита на културните добра во случај на вооружен 
судир,1999, чл.6) Страните на конфликтот треба да ги преместат 
подвижните културни добра кои што се наоѓаат во близина на воени 
цели или да им обезбедат соодветна заштита на лице место (in situ) и 
да избегнат лоцирање на воени цели во близина на објект на 
културата.100  

Хашката конвенција за заштита на културните добра во случај 
на вооружен судир од 1954 годна први разлика меѓу општа и 
специјална заштита на објектите на културата. Општа заштита е 

                                                             
100 Види: член 8 од Вториот протокол кон Хашката конвенција за заштита на 
културните добра во случај на вооружен судир од 1954 година од 1999 година.  
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основен облик со минимално ниво на заштита, која ги опфаќа сите 
објекти од големо значење за културата, на кои не им признат 
имунитет на специјална заштита(Василевски,2002:209). Под специја-
лна заштита можат да се стават ограничен број на засолништа што 
имаат цел да ги заштитат подвижните културни добра во случај на 
вооружен конфликт, центри кои што содржат споменици и други 
неподвижни културни објекти од големо значење, ако:  

а. се наоѓаат на соодветна одалеченост од големи индустриски 
центри или од битна воена цел создавајќи ранлива точка, како на 
пример аеродром, станица за радиоемисија, установи задолжени за 
работи поврзани со националната одбрана, пристаниште или желез-
ничка станица или главни линии за комуникација;  

б. не се користат за воени цели(Хашка конвенција за заштита 
на културните добра во случаја на вооружен судир,1954,чл.8)101. 

Специјална заштита им се гарантира на објектите на културата со 
нивно внесување во Меѓународниот Регистер за објекти на културата 
под специјална заштита под условите утврдени со Регулативата за 
спроведување на Конвенцијата. Објект на културата под специјална 
заштита може да биде нападанат само во случај на неизбежна воена 
потреба. При тоа, одлука за напад  може да донесе командант на 
дивизија, нему рамен или повисок старешина.  

Со Вториот протокол кон Хашката конвенција за заштита на 
културните добра во случај на вооружен судир од 1999 година се 
воведува и трет степен на заштита на објектите на културата – 
објекти на културата под засилена заштита. Објектите на културата 
можат да се стават под засилена заштита ако бидат исполнети след-
ниве услови:  

а. да станува збор за културно наследство од најголемо 
значење за човештвото; 

б. да бидат заштитени со соодветни национални правни и 
административни мерки што им ја признаваат нивната исклучителна 
историска вредност и им гарантираат највисоко ниво на заштита; 

в. да не се употребувата за воени цели или за заштита на воени 
градови и страната што ги контролира објектите да дала декларација 

                                                             
101 Засолниште за подвижни културни добра може, исто така, да се стави под 
специјална заштита, каде и да се наоѓа ако е така  конструирано, што во никој 
случај нема да се уништи со бомби. Види: член 8 од Хашката конвенција за 
заштита на културните добра во случај на вооружен судир од 1954 година. 
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со која се потврдува дека нема да се употребуваат за таа цел(Втор 
протокол кон Хашката конвенција за заштита на културните добра во 
случај на вооружен судир, 1999,чл.10).  

Засилена заштита на објект на културата му се доделува 
веднаш по уписот во списокот на Комитетот за заштита на културни-
те добра во случај на вооружен судир. Објект на културата под заси-
лена заштита ќе ја загуби ваквата заштита: 

а. ако е суспендирана или откажана во согласност со член 14 
од Вториот протокол кон Хашката конвенција за заштита на култур-
ните добра во случај на вооружен судир од 1954 година усвоен 1999 
година102;   

б. и за времето додека објектот со неговата употреба станал 
воен објект (Втор протокол кон Хашката конвенција за заштита на 
културните добра во случај на вооружен судир,1999, чл.13). 

Во вториот случај културното добро може да биде објект на 
напад само ако: нападот е единствена можност за запирање на упот-
ребата на културното добро како воен објект, биле преземени сите 
можни претпазливи мерки при изборот на мерки и средства за напад 
со цел да се прекине употребата и да се избегне или во најмала мерка 
да се минимализира штетата по културното добро и освен ако окол-
ностите не дозволуваат заради нужна самоодбрана: нападот бил 
нареден на највисоко оперативно ниво, било дадено ефикасно преду-
предување до спротивната сила да престане со користење на тоа 
добро како воен објект и и било оставено разумно време да постапи 
по предупредувањето. (Втор протокол кон Хашката конвенција за 
заштита на културните добра во случај на вооружен судир,1999, 
чл.13) 
 Објектите на културата треба да бидат обележани со каракте-
ристичниот амблем на Конвенцијата. Карактеристичниот амблем има 

                                                             
102 Според овој член, кога објектот на културата веќе не исполнува некои од 
критериумите утврдени со Вториот протокол кон Хашката конвенција за заштита 
на културните добра во случај на вооружен судир од 1954 година усвоен во 1999 
година Комитетот може да ја суспендира или откаже неговата заштита со 
симнување од листата. Исто така, и ако овој објект од страна на државата се 
користи за поддршка на воените операции Комитетот може да ја суспендира 
неговата заштита. Ако ваквата употреба е континуирана Комитетот, по исклучок, 
може да ја укине ваквата заштита.   
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форма на сино-бел штит103. (штитот се состои од син (кралско сино) 
квадрат, чиј што еден агол го формира врвот на штитот и син 
(кралско сино) триаголник над квадратот, а празното место од двете 
страни е пополнето со бел триаголник) Амблемот може да се употре-
би еднаш104 или да биде повторен три пати во форма на триагол-
ник105. За време на вооружен судир, употребата на карактеристични-
от амблем во кој било  друг случај освен во случаите утврдени со 
Конвенцијата, како и употреба за која било  друга цел на знак сличен 
на амблемот е забрането. Амблемот може да се стави на знамиња или 
на ленти, може да биде насликан на објект или претставен во која 
било друга соодветна форма. Местото на поставување на карактерис-
тичниот амблем и степенот на неговата видливост е оставено на дис-
креција на надлежните власти на секоја договорна страна106.  

Државите, исто така, се должни да планираат или за време на 
мир да востановат, во рамките на нивните вооружени сили, служба 
или посебен персонал чијашто цел ќе биде да обезбеди почитување 
на објектите на културата и да соработува со цивилните власти над-
лежни за нивна заштита(Хашка конвенција за заштита на културните 
дибра во случај на вооружен судир, 1954, чл.7). 

 

                                                             
103 Види: член 16 од Хашката конвенција за заштита на културните добра во случај 
на вооружен судир од 1954 година.  
104 Амблемот сам може да се употреби како средство за идентификација на: oбјекти 
на културата што не се под специјалана заштитa; лицата надлежни за контрола во 
согласност со Регулативата за спроведување на Конвенцијата; лицата ангажирани 
во заштита на културното наследство; картите за идентификација спомнати во 
Регулативата за спроведување на Конвенцијата.  
105 Амблемот повторен три пати може да се употреби како средство за 
идентификација на: неподвижни културни објекти под специјална заштита; 
транспорт на културни објекти под условите утврдени во членовите 12 и 13 од 
Хашката конвенција за заштита на културните добра во случај на вооружен судир 
од 1954 година; импровизирани засолништа под условите утврдени со Регулативата 
за спроведување на Конвенцијата. 
106. Член 20 од Регулативата за спроведување на Конвенцијата за заштита на 
културните добра во случај на вооружен судир. 
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА МЕЃУНАРОДНОТО 
ХУМАНИТАРНО ПРАВО ВО ДЕЛОТ НА ЗАШТИТАТА НА 

КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

 
Со Кривичниот законик на Република Македонија („Службен 

весник на РМ“ бр.37/96; 80/99; 4/02; 43/03; 19/04; 81/05; 44/06; 60/06; 
73/06; 7/08; 139/08; 114/09) е санкционирано уништувањето на добра 
под привремена заштита или културно наследство. Така, член 414 од 
Кривичниот законик на Република Македонија утврдува дека:  

1.Тој што за време на војна или вооружен судир повредувајќи 
ги правилата на меѓународното право уништува добра под привре-
мена заштита или културно наследтво и градби, верски објекти или 
установи наменети за науката, уметноста, воспитувањето или за 
хуманитарни цели ќе се казни со затвор од најмалку една година.  

2.Ако со делото од став 1 е уништен јасно препознатлив 
објект, кој како културно и духовно наследство на народот е под 
посебна заштита на меѓународното право, сторителот ќе се казни 
со затвор најмалку пет години.  

Со кривичното законодавство на Република Македонија (член 404 
од Кривичниот законик на РМ) е предвидена казна затвор од најмал-
ку десет години или доживотен затвор за тој што за време на воору-
жен судир или окупација, повредувајќи ги правилата на меѓународно-
то право, ќе нареди или ќе изврши напад на културно добро под заси-
лена заштита; долготрајно и во големи размери да се оштетува 
природната околина што може да му штети  на културното добро што 
е под засилена заштита или негова непосредна околина; да се употре-
би како поткрепа на некоја воена акција, уништување или присвоју-
вање од поголем размер на културно добро, заштитено со меѓународ-
ното право, крадење или оттуѓување или вандалски напади на кул-
турни добра заштитени со меѓународното право. 

Во Кривичниот законик на Република Македонија, исто така е 
предвидено кривично дело злоупотреба на меѓународни знаци. 
Имено, член 416 од Кривичниот закониик утврдува дека: 

1.Тој што ќе го злоупотреби или неовластено ќе го носи 
знамето или знакот на Организацијата на Обединетите нации или 
знаците или знамето на Црвениот крст, или знаци што се соодвет-
ни на нив, меѓународни теклекомуникациски знаци, знаци за културно 
наследство или други признати меѓународни знаци со кои се обеле-
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жуваат определни објекти, ќе се казни со затвор од три месеци до 
три години. 

2. Со казна од став 1 ќе се казни и тој што со злоупотреба на 
знаме на примирје, воени знаци или униформа на непријателот ќе 
предизвика смрт или тешка телесна повреда на некое лице.  

3. Тој што делото од став 1 и 2, ќе го стори во зона на воени 
операции, ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години.  

Имајќи, го предвид член 16 од Хашката конвенција за заштита 
на културните добра во случај на вооружен судир од 1954 година 
(според кој за време на вооружен судир, покрај тоа што е забранета 
употребата на карактеристичниот амблем во било кој друг случај 
освен во случаите утврдени со Конвенцијата, исто така е забранета и 
употребата за која било друга цел на знак сличен на амблемот) 
потребно е да се размисли за дополнување овој член од Кривичниот 
законик на Република Македонија во насока на санкционирање и на 
злоупотребата за време на вооружен судир на знак сличен на 
карактеристичниот амблем на Конвенцијата. 
           Во 2004 година во Република Македонија беше усвоен 
Законот за заштита на културното наследство во кој експлицитно е 
утврдено дека културното наследство и добрата под привремена 
заштита не смеат да се реквирираат ниту против нив да се преземаат 
какви било мерки на репресалија, како и да се користат за воени цели 
или да бидат цел на напад.(Закон за заштита на културното 
наследство, „Сл.весник на РМ“ бр.20/2004;115/07,чл.54) Со овој 
закон, меѓу другото, се дефинирани поимите релевантни за заштита 
на културното наследство и се уредени видовите, категориите, начи-
ните на ставање под заштита, органите надлежни за заштита и ин-
струментите и мерките за заштита на културното наследство. Со 
одделот осум од овој закон е уредена заштитата на културното нас-
ледство во случај на вооружен судир и природни непогоди. Така, со 
член 106 од Законот се утврдува дека заради олеснување на иденти-
фикацијата на недвижните и движните добра кои уживаат имунитет 
на општа заштита во случај на вооружен судир во согласност со рати-
фикуваните меѓународни договори, Управата за заштита на култур-
ното наследтво107 води Национален инвентар за заштитени добра во 

                                                             
107 Управата е нова институција формирана со Законот за заштита на културното 
наследтво од 2004 година во составот на Министерството за култура со цел да ги 
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случај на вооружен судир. Покрај ова, Управата врши и други работи 
од значење за заштитата на културното наследство за време на 
вооружен судир и тоа: ги подготува актите од областа на заштитата 
на културното наследство; ја следи и анализира состојбата на култур-
ното наследство и предлага акти и мерки за остварување, развој и 
унапредување на неговата заштита; води централна евиденција и 
посебни национални инвентари на културното наследство во смисла 
на овој закон и ратификуваните меѓународни договори; врши работи 
на безбедносна заштита и заштита на културното наследство во 
случај на вооружен судир; подготвува планови и програми за заштита 
на културното наследство; ја следи примената на ратификуваните 
меѓународни договори од областа на заштитата на културното нас-
ледство; предлага и презема активности за остварување. Управата, 
исто така, го следи, насочува и контролира спроведувањето на неоп-
ходните подготвителни мерки, презема и определува итни и други 
подготвителни мерки за заштита и издава стручни упатства за 
спроведување на неопходните подготвителни мерки108. Службените 
лица ангажирани за заштита на културното наследство во случај на 
вооружен судир, за природни непогоди,како и  задолжените за кон-
трола во смисла на ратификуваните меѓународни договори, имаат 
легитимација и право да носат лента на ракавот, со апликација на 
меѓународниот знак на распознавање, издадени од Министерството 
за култура(Закон за заштита на културното наследство, „Сл. .весник 
на РМ“ бр.20/2004;115/07,чл.106). Исто така, Законот за заштита на 
заштита на културното наследство предвидува можност за употреба 
на знаци за културното наследство определени со меѓународен 
договор (види: член 48). 

Според Законот за заштита на културното наследство, 
органите и јавните установи за заштита, како и имателите на зашти-
тените добра се должни да преземат неопходни подготвителни мерки 
за заштита на културното наследство од предвидливите последици на 
вооружен судир и природни непгоди109. 
                                                                                                                                                       
извршува управните, стручните и другите работи од областа на заштитата на 
културното наследство. Управата има статус на правно лице.  
108 Види: член 107 од Законот за заштита на културното наследство.(„Сл.весник на 
РМ“ 20/04; 115/07) 
109 Како неопходни мерки во смисла на овој закон се сметаат особено: 
1.обезбедување на документација за заштитените добра и нејзино чување на 
различни и сигурни места; 2.подготовка за евакуација на заштитените подвижни 
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За развивање на свест за заштита на културното наследство кај 
широките народни маси законодавецот предвидува обврска за јавни-
те установи во областа на воспитанието, образованието, науката, кул-
турата и информирањето во своите програми и планови за работа да 
предвидат содржини за стекнување на знаење (пред сè за вредноста 
на културното наследство, опасностите на кои тоа е изложено и пот-
ребата од негово чување) и создавање на правилен активен однос кон 
културното наследство. Притоа, со овој закон Управата за заштита на 
културното наследство е задолжена да го шири и поттикнува позна-
вањето на националните и меѓународните прописи за заштита на 
културното наследство, да ја известува јавноста за меѓународната 
помош, за улогата што таа помош ја одиграла во заштита на култур-
ното наследство и да се грижи за давање на соодветен публицитет на 
секој случај на оштетување, уништување или друг облик на незакон-
ско дејствување против културното наследство(член 113). 

Во насока на ефикасна имплементација на Законот за заштита 
на културното наследство, Република Македонија ги донесе и најго-
лемиот дел од подзаконските акти предвидени со овој закон. Имено, 
беа изготвени и донесени следниве подзаконски акти:  

-  Правилник за образецот на легитимацијата и изгледот на 
лентата на ракавот на службеното лице за заштита, односно на лице-
то за контрола на културното наследство во случај на вооружен су-
дир  и за начинот на нивното издавање („Сл.весник на РМ“ 25/05); 

- Правилник за содржината и начинот на водење на Национал-
ниот инвентар на заштитени добра во случај на вооружен судир 
(„Сл.весник на РМ“ бр.25/05); 

- Правилник за Националниот регистар на културното 
наследство („Сл.весник на РМ“ бр.25/05); 

                                                                                                                                                       
добра, вклучувајќи ги и составните делови на заштитените недвижни добра 
предвидени за демонтирање; 3.планирање на итни мерки за заштита од пожар; 
4.планирање на итни мерки од рушење; 5.набавка на материјали и опрема за 
спроведување на соодветна заштита на лице место (in situ); 6.определување на 
персоналот за заштита, особено на стручните и другите оперативни тимови; 
7.планирање на мерки за безбедносна заштита во случај на вооружен судир и 
природни непогоди. Како неопходни подготвителни мерки се сметаат и мирновре-
менските подготовки:1.за означување на заштитените добра со меѓународниот знак 
на распознавање и 2.  организирање специјален или итен транспорт на заштитени 
добра под меѓународна контрола на територијата на Републикиа Македонија или во 
друга држава 
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- Правилник за употребата на знаци за културното наследство 
определени со меѓународен договор („Сл.весник на РМ“ бр.25/05); 

- Уредба за посебните мерки на заштита на културното 
наследство во воена и вонредна состојба („Сл.весник на РМ“ 
бр.56/08). 

Според Законот за заштита на културното наследство неопходно е 
да се донесе и посебна методологија за проценка на штети на 
културното наследство како подзаконски акт.  
 Република Македонија, во согласност со релевантните меѓу-
народни акти и Законот за заштита на културното наследство од 2004 
година, презема низа мерки и активности заради дисеминација на 
МХП во делот на заштитата на културното наследство. Со правилата 
на МХП треба да бидат запознаени сите оние кои се должни да ги 
почитуваат: сите граѓани, сите воени и цивилни органи на власта и 
државата.(Василевски,2002:34) Оттука, во Република Македонија во 
наставните и предметни програми, како на военото, така и на 
цивилното образование (на пример: на Факултетот за безбедност – 
Скопје се изучува МХП во рамки на предметни програми од првиот и 
вториот циклус на студии) се предвидени содржини со кои се 
стекнува знаење за вредноста и потребата од заштитата на кул-
турното наследство за време на вооружен судир. Истовремено се 
спроведува обука од областа на МХП на вооружените сили на 
Република Македонија110.Во овој дел, исто така е битно да се спомене 
и активната улога којашто Црвениот крст на Република Македонија 
ја има во дисеминацијата на МХП.  

 
ЗАКЛУЧОК 

 
 Имплементацијата на меѓународното хуманитарно право во 
делот на заштитата на културното наследство во македонското 
законодавство е на задоволително ниво. Со Кривичниот законик на 
РМ се санкционирани дејствијата насочени против објектите на кул-
турата за време на вооружен судир, како и злоупотребата на меѓуна-
родните знаци, вклучително и знаците на културното наследство. 
Имајќи го предвид член 16 од Хашката конвенција за заштита на 

                                                             
110 За образованието и обуката на вооружените сили на Македонија види во: 
Владимир Ортаковски, Имплементација на Меѓународното хуманитарно право во 
Република Македонија, МКЦК, Скопје, стр.41 -44.  
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културните добра во случај на вооружен судир од 1954 година, може 
да се размисли да се дополни членот 416 од Кривичниот законик на 
РМ во насока на санкционирање и на злоупотребата на знак сличен 
на карактеристичниот амблем на Конвенцијата за време на вооружен 
судир.  
 Во 2004 година е донесен Законот за заштита на културното 
наследство, со кој, меѓу другото, е уредена и заштитата на културно-
то наследство за време на вооружен судир. Република Македонија ги 
има донесено и најголемиот дел од подзаконските акти предвидени 
со овој закон. Во овој дел потребно е да се донесе и  посебна методо-
логија за проценка на штети на културното наследство како подзак-
онски акт. Во иднина акцентот треба да биде ставен на целосна 
имплементација на законските и подзаконските акти во практика-
та111.  
 Во делот на дисеминацијата на МХП потребно е да се презе-
мат дополнителни активности заради што поголемо запознавање на 
цивилното население со одредбите од МХП во делот на заштитата на 
културното наследство за време на вооружен судир, со посебен 
акцент на Хашката конвенција за заштита на културните добра во 
случај на вооружен судир од 1954 година.  
 
Користена литература: 
 

1. Василевски Воислав, (2002), Меѓународно хуманитарно право 
во воружени судири, Скопје, Воена академија „Генерал Михаило 
Апостолски„. 

2. Ортаковски Владимир,(2007), Имплементација на 
Меѓународното хуманитарно право во Република Македонија, 
Скопје, МКЦК.  

3.  Shaw N. Malcom, (2008), International law, Cambridge, Cambridge 
University Press. 

                                                             
111 Во тој правец Ортаковски укажува дека согласно член 7 од Хашката конвенција 
за заштита на културните добра би требало да се востанови, за време на мир, и да 
се обучува посебна служба или специјализиран персонал во рамките на армијата, 
со задача да го чува културното наследство во соработка со цивилните власти. 
Види: Владимир Ортаковски, Имплементација на Меѓународното хуманитарно 
право во Република Македонија, МКЦК, Скопје, стр.105.  
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ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Апстракт:Текстот ја обработува темата за заштитата на 
културното наследство во Република Македонија и е во контекст на 
моменталните состојби со културното наследство.Трудот е составен 
од вовед во кој е дадена мотивацијата за пишување на текстот, дел во 
кој се определуваат поимите кои ќе бидат користени во текстот и три 
составни или главни дела. Првиот дел ја обработува општо темата на 
културното наследство и законските основи кои ја регулираат оваа 
област. Во вториот дел е обработена превенцијата во заштитата на 
културното наследство. Третиот дел е показателот за негрижата за 
културното наследство или односот на државата, институциите и 
граѓаните кон културното наследство.На крајот е даден заклучокот во 
однос на темата. 
 

Клучни зборови: превенција, заштита, културно наследство. 
 

ВОВЕД 
 

Мотивирачкиот фактор којшто ме натера да дадам свој 
скромен придонес во превенцијата и заштитата на македонското 
културно наследство е секојдневното објавување информации во ме-
диумите  за украдени икони, верски предмети, предмети од историс-
ко, културно, археолошко и друго значење, кои претставуваат кул-
турно наследство на Република Македонија. Преку користење на веќе 
објавени трудови, текстови од медиумите, официјални документи и 
лично искуство во преземање на превентивни мерки и активности, 
направен е обид превенцијата да се доближи до научната и стручната 
јавност, но и до граѓаните на Република Македонија, кои најмногу 
можат да помогнат во надминување на ваквата состојба. 
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ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОИМИТЕ КОИ ЌЕ СЕ 
КОРИСТАТ 

 
Со цел да се разбират доследно и правилно самиот текст и 

поимите кои ќе бидат користени во него, најпрвин ќе бидат бидат 
дефинирани определени поими кои се карактеристични за обработка-
та на оваа тема. 

Според Законот за заштита на културното наследство поимите 
кои ќе се користат го имаат следново значење:112 

1.Заштита на културното наследство е истражување, иден-
тификација, валоризација, ревалоризација, категоризација, прогласу-
вање, регистрација и означување на културното наследство, негово 
чување, почитување, негување и одржување, конзервација, реставра-
ција, реконструкција, дислокација и ревитализација, како и превенци-
ја, надзор, реституција, презентација, популаризација и секој друг 
облик на непосредно или посредно зачувување на културното наслед-
ство  што се остварува во јавен интерес-заштита. 

2. Културно-историско значење е општокултурно и друго 
значење што е од јавен интерес од гледна точка на општата или 
националната култура, уметност, наука или техника. 

3. Национален, односно национална е поим што се употре-
бува во смисла на Законот за култура и меѓународните конвенции 
кои се однесуваат на заштитата на културното наследство и го одра-
зува јавниот интерес, односно државниот интерес во културата. 

4. Одржување е задржување на културното наследство во сос-
тојба на оптимална целосност и функционалност, со навремено пре-
земање на оперативни мерки и дејствија што програмски се 
повторуваат. 

5.Чување е системско надгледување на состојбата со заштите-
ните добра, нивно засолнување, сместување, складирање, пакување 
или друг облик на згрижување и правилно ракување, физичко и тех-
ничко обезбедување од повикан и неповикан пристап или неовласте-
на употреба и штетни дејствија од кој било вид  и осигурување од 
ризици на кои тие се или можат да бидат изложени. 

6.Интегрирана заштита е севкупност од мерки за зачувување 
и активно вклучување на недвижното културно наследство во живот-

                                                             
112 Закон за заштита на културното наследство, „Службен весник на Република 
Македонија“ бр.20 од 2 април 2004. 
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от на заедницата како фактор на одржлив општествен развој, особено 
во областа на планирањето и уредувањето на просторот, инвестицис-
ката изградба, заштитата на животната средина и природата и друго. 

7.Заштитено добро е добро за кое е воспоставена заштита на 
начин утврден со закон. 
           8.Културно наследство во смисла на овој закон се материјал-
ни и нематеријални добра коишто, како израз или сведоштво на чове-
ковото творештво во минатото и сегашноста или како заеднички дела 
на човекот и природата, поради своите археолошки, етнолошки, исто-
риски, уметнички, архитектонски, урбанистички, амбиентални, тех-
нички, социолошки и други научни или културни вредности својства, 
содржини или функции, имаат културно и историско значење и 
заради нивната заштита и користење се наоѓаат под правен режим 
согласно со овој и друг закон113. 
         9.Превенција е спречување на незаконски дејствија против 
културното наследство и намалување на можностите  за појава на 
ризик од таквите дејствија114. 
 

1. ОПШТО ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И 
ЗАКОНСКИТЕ ОСНОВИ КОИ ЈА РЕГУЛИРААТ ОВАА 

ОБЛАСТ 
 

Кога станува збор за културното наследство, на самиот поче-
ток потребно е да се каже дека истото се градело со векови наназад и 
неговото постоење само го покажува развојот на човештвото, народи-
те и културите на одредени простори во одреден временски период. 

Како паралелен процес на развојот или градењето на култур-
ното наследство низ вековите се развил и еден ретрограден процес на 
крадење, одземање или присвојување  на културното наследство од 
оној на кој му припаѓа и прикажување на истото како свое. Овде 
неминовно мора да се споменат периодите на војните, окупациите и 
други историски настани во кои без мерка се разграбувало и уништу-
вало културното наследство. 

                                                             
113 Закон за заштита на културното наследство, „Службен весник на РМ“ бр.20 од 
02.04.2004, член 2 
114 Правилник за остварување на работите на безбедносна заштита на културното 
наследство и за образецот и начинот на издавање на легитимацијата на овластените 
службени лица за безбедност на културното наследство. 
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Народите кои го поседувале културното наследство, некои 
повеќе а некои помалку, преземале чекори да го заштитат сопствено-
то културно наследство, но и овде важи народната поговорка „Каде 
има сила нема правдина“ бидејќи посилниот скоро секогаш го 
земал тоа што ќе му се допаднело. 

Во втората половина од XIX-от век почнуваат да се развиваат 
и правни пишани процедури за заштита на културното наследство, на 
почетокот во поразвиените држави, а подоцна и кај останатите. Ни 
денешна Република Македонија не е исклучок од ова правило, имено 
уште за време на постоењето на СФР Југославија постоел законски 
пропис кој ја регулирал оваа област преку: Законот за заштита на 
спомениците на културата, „Службен весник на СРМ“ бр.24/73 и 
42/76, кои подоцна се променети во „Службен весник на Република 
Македонија“ бр.12/93. 

Овие законски прописи ја регулираат дадената област сè до 
2004 година кога е донесен Законот за заштита на културното 
наследство115, кој што уште во текот на истата година претрпува 
измени и дополнувања, а неговата важност започнува од 01.01.2005 
година. 

Ако основниот закон ги регулира обврските за постапување на 
правните лица во врска со културното наследство, така и неговиот 
дел Казнени одредби ги регулира незаконските постапувања на 
правните лица, одговорните лица во правните лица, трговците-поед-
инци и физичките лица кои постапиле спротивно на основниот закон 
што е пропишано во членовите  од 172-174. Во овој Закон е санкцио-
нирана прекршочната одговорност и за што се предвидени парични 
казни и како посебна мерка на безбедност одземање на предмети што 
претставуваат заштитено движно добро кое е стекнато со извршува-
ње на прекршокот. Во иста насока со заштитата на спомениците од 
оштетување, уништување, сквернавење е и членот 17 од Законот за 
прекршоците против јавниот ред и мир116, со тоа што казната  која 
ја предвидел законодавецот изнесува од 1500 до 2000 евра во денар-
ска противвредност. 

                                                             
115 Закон за заштита на културното наследство, „Службен весник на РМ“ бр. 20 од 
02.04.2004, измени од 2004 и 2007 година. 
116 Закон за прекршоците против ЈРМ, „Службен весник на РМ“ бр.66 од 
31.05.2007. 
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Бидејќи во секое општество има сторители кои  се занимаваат 
со извршување на кривични дела кои, за разлика од прекршоците се 
многу потешки и општествено поопасни, законодавецот во Кривич-
ниот законик117 предвидел една цела глава која ја регулира оваа 
област, а тоа се Кривични дела против културното наследство и 
природните реткости. Во оваа глава се предвидени следните 
кривични дела и членови: 

 Член 264-Оштетување или уништување на добра под привре-
мена заштита или културно наследство или природни 
реткости; 

 Член 265-Присвојување на добра под привремена заштита или 
културно наследство или природни реткости; 

 Член  266-Изнесување, односно извезување во странство на 
добра под привремена заштита или културно наследство или 
природни реткости; 

 Член 266-а-Отуѓување на културно наследство од особено 
значење во државна сопственост; 

 Член 266-б -Забрана на увоз на украдено културно наследство 
и 

 Член 267-Уништување или прикривање на необработен 
архивски материјал. 
Сериозноста на законодавецот преточена во законска регула-

тива и изразена во казна  доаѓа до израз бидејќи предвидените казни 
се движат од парична казна до казна затвор до 10 години. Можеби 
влијанието на изречените максимални казни за сторители на овој вид 
кривични дела ќе има и превентивно значење за одвраќање на лицата 
од сторување на ваков вид кривични дела. 

Секако дека примената на овие прописи би била доволна 
доколку паралелно бидат преземени и мерки за заштита на културно-
то наследство, а истовремено да има и мерки кои кај граѓаните ќе ја 
подигнат свеста за заштитата на македонското културно наследство. 

Движењето на  на Република Македонија по патот кон Европската 
унија значеше и прифаќање на голем број конвенции, протоколи и 
препораки кои се задолжителни за земјите кои се стремат да се 
                                                             
117 Кривичен законик, „Службен весник на РМ“ бр. 19/2004, 60/06,73/06, 07/08, 
139/08, 114/09. 
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приклучат во европското семејство, но кои истовремено значат и 
хармонизирање на законодавствата како во земјите-членки на ЕУ, 
така и во земјите-кандидати и оние кои имаат намера да им се 
приклучат. 

Во таканаречените темелни акти на УНЕСКО за заштита на 
културното наследство спаѓаат првенствено: 5 конвенции, 2 протоко-
ла и 11 препораки или вкупно 18 акти118. 

При донесувањето на Законот за заштита на културното 
наследство во 2004 година, прописот е усогласен со погореспомена-
тите меѓународни документи кои станале дел од домашното позитив-
но право, а оние кои се подоцна донесени се имплементираат како 
меѓународни документи. 
 

2. ПРЕВЕНЦИЈА ВО ЗАШТИТАТА НА КУЛТУРНОТО 
НАСЛЕДСТВО 

 
Мерките и активностите кои ги презема државата за заштита 

на своето културно наследство варираат кај секоја држава поодделно, 
а се разликуваат според повеќе фактори: богатството на културното 
наследство, богатството на државата, загрозеноста, системот на 
заштита, вклученоста на голем број субјекти во заштитата, свеста за 
значењето на културното наследство кај населението. 

Поединечната разработка на овие фактори ја дава реалната 
слика за состојбата со заштитата на културното наследство во одре-
дена држава, а секако и во Република Македонија. 

Богатството на културното наследство придонесува  одре-
дена држава да биде горда што има големо или мало културно богат-
ство, со што и се создава односот на државата кон него, на пример: 
имаме многу и да украдат има што да остане или имаме малку и 
мораме да вложиме голем труд да го заштитиме. Првиот концепт 
дава слика за недовола грижа за сопственото културно наследство, а 
вториот за голема грижа за богатството кое се има. Во Република 
Македонија според овие два концепта преовладува првиот кој што е 
многу непродуктивен бидејќи секоја година се губи огромно 
културно наследство кое подоцна на никаков начин не може да се 
надомести. 

                                                             
118 Меѓународен совет за споменици и места ИКОМОС, Темелни акти на унеско за 
заштита на културното наследство, Скопје 2006, стр.12 
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            Богатството на државата е факторот кој што дирекно влијае 
на мерките и активностите кои ќе бидат преземени околу заштитата 
на културното наследство. Кога станува збор за богатството, пред сè 
станува збор за економската моќ на државата и подготвеноста да се 
инвестираат поголема сума  пари за формирање на соодветни 
механизми на заштита.  

    Загрозеноста, ова е делот кој игра голема улога во креирање-
то на заштитните механизми и нивниот карактер, дали ќе бидат пре-
вентивни или репресивни. Ако во Република Македонија во измина-
тиве неколку месеци се зачестени кражбите на културното наслед-
ство од црквите и манастирите, тогаш неопходно е да се преземат 
многу пообемни и потемелни превентивни мерки и да се стави заш-
титниот механизам во една мобилна состојба како би можело да се 
спречат идни вакви обиди, но истовремено и да бидат фатени стори-
телите кои би се обиделе да го украдат, оштетат или уништат  кул-
турното наследство. 

Системот на заштита е основниот механизам кој  се грижи за 
заштитата на културното богатство во одредена држава, а се спрове-
дува преку субјектите за заштита кои се предвидени во членот 7 од 
Законот  и тие, според Законот, се : 

1. Остварувањето на заштитата на културното наследство е 
првенствено должност и одговорност на државата и нејзините 
органи и јавни служби. 

2. Единиците на локалната самоуправа и нивните органи и јавни 
служби се одговорни за остварување на заштитата во рамките 
на нивните надлежности утврдени со овој  и со друг закон. 

3. Правните и физички лица, определени за вршење заштита на 
културното наследство согласно со овој Закон се одговорни за 
остварување на заштита во рамките на доверените овластува-
ња. 

4. Сопствениците и другите иматели на културното наследство 
се одговорни за одржувањето, чувањето, почитувањето и 
правилното користење на културното наследство и имаат 
права и должности утврдени со овој и друг закон, 

5. Грижата за културното наследство и неговото почитување е 
должност на секој граѓанин119. 

                                                             
119 Јован Ристов и др., „Меѓународен совет за споменици и места, Избор на прописи 
за заштита на културното наследство“, Скопје 2005, стр.60 
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 Секако дека системот на заштита кој што е проектиран да 

биде спроведен од страна на државните органи и институции не може 
да се очекува дека ќе ги даде посакуваните ефекти. Токму заради 
доразвивање на системот потребно е активна вклученост на сите 
субјекти од месното население на подрачјето каде што е лоцирано 
културното богатство со што би се зголемила ефикасноста во зашти-
тата на културното богатство на државата. 

Вклученоста на голем број субјекти во заштитата. Во Репу-
блика Македонија се вклучени голем број субјекти во заштитата на 
културното наследство, пред сè преку државните органи и институ-
ции, а главна е Управата за заштита на културното наследство120. 
Заради поуспешно превенирање на појавите на кражби на културното 
наследство потребна е поголема вклученост на локалната самоуправа 
и пренесување на одредени надлежности на локално ниво преку: 
уредување, истражување, стопанисување, финансирање и заштита на 
локалитетите кои се определени како културно наследство или имаат 
карактер на објекти од историско или друго богатство. 

Според Законот, остварувањето на заштитата се спроведува 
со: 

1.Вршење на дејности од областа на културата што во целост 
или делумно се однесуваат на заштитата на определен вид културно 
наследство. 

2.Вршење на управни, стручни и други работи на заштитата,  
што се од значење за остварување на функциите на државата и 
правата и должностите на граѓаните и правните лица во врска со 
културното наследство. 

3.Организирање мрежа на специјализирани служби и постоја-
ни советодавни и координативни тела за заштита, како на национал-
но, така и на локално ниво. 

4. Утврдување на национална стратегија за заштита и нејзино 
ефикасно спроведување. 

                                                             
120 Управата за заштита на културното наследство почна со работа на 10.05.2004 
година, со денот на именувањето на првиот директор на Управата, објавено во 
Избор на прописи за заштита на културното наследство, Скопје 2005, стр.195- 
фуснота 
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5. Развивање на свеста за значењето на културното наследство 
и опасностите на кои е изложено и потребата од негова заштита 
(протекторска совест). 

6.Изградување и унапредување на компатибилен информатив-
ен систем за културното наследство и негово поврзување со специја-
лизираните и општите системи и мрежи на национално и меѓународ-
но рамниште. 

7. Меѓународна помош, соработка и заштита на националното 
културно наследство. 

8. Стимулирање на невладините организации и приватните 
иницијативи за заштита и користење на културното наследство121. 

Во овој дел е опфатен само првиот став, а преостанатите три 
кои се однесуваат на: заштитата  со вклучување во урбанистичките 
планови, ефикасно управување со ризиците и изработка и чување на 
записи не се обработени. 

Свеста и значењето за културното наследство кај населе-
нието, се подразбира дека развивањето на свеста на населението за 
значењето на културното богатство пред сè треба да биде обврска на 
Министерството за култура и Министерството за образование, која 
подоцна би се надградувала во сите сегменти од животот. Тука не 
може да се заобиколи  значењето на средствата за јавно информира-
ње, медиумите, невладиниот сектор и други здруженија на граѓани 
кои во програмата го имаат ставено овој сегмент како еден од прио-
ритетите. 

Однесувањето кон културното наследство и нивото на загрозе-
ност, од ангажираните субјекти бара да преземат конкретни активно-
сти кои би давале резултати на превентивен план бидејќи правилото 
кое важи во медицината дека е подобро да се спречи отколку да се 
лечи  има своја потполна примена и во овој сектор. 

Дефинирањето на поимот превенција ги дава и можните кои 
стојат на располагање,  превенцијата треба да ја разбереме како 
систем на мерки и активности кои ги преземаат или треба да ги 
преземат сите субјекти во општеството и државата кои имаат права, 
должности и одговорности да постапуваат во областа на заштитата на 
културното наследство, и истите треба да се преземат пред да се слу-

                                                             
121 Јован Ристов и др., „Меѓународен совет за споменици и места, Избор на прописи 
за заштита на културното наследство“, Скопје 2005, стр.59 
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чи криминалниот чин и пред да настане штетата122. Околу поимот 
превенција во потесна смисла, прифатлива е дефиницијата на 
Кривокапиќ дека под превенција на криминалитетот може да се 
подразбере употреба на сите средства и мерки насочени на 
спречување на појавување на некој облик  од криминалитет123. 
            Секако дека овие дефиниции имаат општ карактер бидејќи во 
Управата за заштита на културното наследство е прифатен поимот 
превенција да се дефинира како „Превенција е спречување на 
незаконски дејствија против културното наследство и намалување на 
можностите  за појава на ризик од таквите дејствија“124. 

Кога станува збор за превенцијата во заштитата на културното 
наследство мора да се има  предвид дека истата може да биде спрове-
дена како: генерална и специјална превенција и секако како последна 
и можеби најзначајната социјална превенција125. 

Покрај другите активности кои ги презема МВР за заштита на 
културното наследство, постои и можност заради организираноста на 
овој криминалитет, пред сè на меѓународно ниво, да бидат преземени 
и посложени мерки и активности во согласност со судските органи 
кои се попознати како посебни истражни мерки126. 

Во оваа категорија на мерки спаѓаат: 
1. Следење на комуникациите и влез во дом и други простории 

или во превозни средства заради создавање на услови за 
следење на комуникациите, под услови и постапка утврдени со 
закон,( Законот за следење на комуникациите 2008). 

2. Увид и пребарување во компјутерски систем, одземање на 
компјутерски систем или дел од него или базата за складирање 
на комјутерски податоци. 

3. Тајно набљудување, следење и визуелно-тонско снимање на 
лица и предмети со технички средства. 

                                                             
122 Спасески Јордан, „Годишник на Факултетот за безбедност-2009, Вреднување на 
превенцијата во заштитата на културното наследство“, Скопје 2009стр.11. 
123 Кривокапиќ Владимир, „Превенција криминалитета“, Полициска академија, 
Београд,2002, стр.31. 
124 Правилник за остварување на работите на безбедносна заштита на културното 
наследство и за образецот и начинот на издавање на легитимацијата на овластените 
службени лица за безбедност на културното наследство. 
125 Ibid, 11, стр52-57. 
126 Закон за кривична постапка –интегрален текст, Скопје,2004, членовите 146-150. 
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4. Привиден (симулиран) откуп на предмети, како привидно 
(симулирано) давање поткуп и привидно (симулирано) примање 
поткуп. 

5. Контролирана испорака и превоз на лица и предмети. 
6. Користење на лица со прикриен идентитет за следење и 

собирање на информации или податоци. 
7. Отворање привидна (симулирана) банкарска сметка на која 

може да се вложуваат средства што потекнуваат од сторено 
кривично дело. 

8. Регистрирање на привидни (симулирани) правни лица или 
користење на постојни правни лица заради собирање на 
податоци127. 

 
Примената на превентивните мерки и активности задолжител-

но треба да биде систем од координирани активности кои би биле 
преземано од повеќе субјекти: овластените службени лица за безбед-
ност на културното наследство, вработените во МВР, локалната само-
управа и населението. Како мерки може да се користат сите крими-
налистички оперативни мерки за дознавање за постоење на 
одредено кривично дело128, бидејќи една таква палета  мерки нуди 
различити начини за дознавање за постоење на овој вид криминали-
тет.  
 

3. НЕГРИЖА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 
 

Кога се зборува за културното наследство не смее да се 
заборави дека наследството е оној сегмент кој го прикажува нашиот 
идентитет, развој и историја, но за жал односот кон ова богатство ни 
од далеку не е на потребното ниво за негова заштита. 

За да зборуваме за грижата или негрижата за македонското 
културно наследство неопходно е да се погледне следнава табела: 

Табеларен преглед на украдени икони и други предмети од 
Република Македонија според анализи од МВР и објавени 
текстови во медиумите, интернет и Управата за заштита на 
културното наследство 
 

                                                             
127 Малиш Саздовска Марина, Еколошка криминалистика, Скопје 2007, стр.166. 
128 Ангелески Методија, „Оперативна криминалистика“, Скопје,2005, стр.184- 203 
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Период Локација Икони Друг вид предмети 
1962-
1986 

Цела 
територија 

на 
Република 

Македонија 

310 Разни други сребрени, уметнички 
и други предмети и пари 

2003   -пронајдени монети на излез од 
РМ на аеродром Петровец; 
-60 монети пронајдени во 
Виница.  

2006   -вредни бакарни предмети од 18-
от век; 
-„Свето евангелие“ со сребрени 
корици; 
-„Свето евангелие“ со златни 
корици и сребрена чаша за 
причест; 
-бронзана фигура на Аполон. 

2007   -во Бугарија во музеј се видени : 
круната на св.Климент и 
„Евангелие“ од сребро со златен 
оков со ликот на свети Климент. 

2008   - две метални глави; 
-метален предмет со орел; 
-три монети; 
-еден метален коњ; 
-една метална алка и др. 
Предмети. 

2009  -38 икони од 
Струшко; 
- 4 икони;  
-18 икони од 
Струшко; 
-17 икони од 
Демирхисарско; 

-560 монети од 7 и 6 век пред 
н.е.; 
-два метални крста, три 
примерока на „Евангелие“ и др. 

2010  -13 икони од 
Струшко. 
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Во Табелата  е опфатен периодот од 1962 година до денес, со 
празни периоди за оној временски интервал за кој што не се 
пронајдени податоци. 

Секако дека табеларниот приказ дава одредена слика која и 
ваква како што е кажува дека постои голема негрижа за македонското 
културно наследство, а ако знаеме дека пријавените или пронајдени-
те предмети се можеби само една третина од тоа што навистина се 
случува, тогаш многу работи ќе ни се разјаснат. Токму на оваа тема 
директорот на Управата за заштита на културното наследство изјавил 
дека се проценува дека од Македонија се изнесени околу 20 000 
икони129. 

Според  податоците од табеларниот приказ, најнападнати се: 
Гевгелискиот, Валандовскиот, локалитетот Богданци, Струмичкиот, 
Неготинскиот и Беровскиот локалитет. Доколку се знае дека во Маке-
донија се регистрирани 12 567 археолошки локалитети, тогаш проб-
лемот добива уште поголема тежина и значење. 

Интересен е податокот во кој се претставени земјите кои се 
најмногу заинтересирани за нашето културно наследство: ГРЦИЈА, 
Швајцарија, САД, Велика Британија, Хрватска, Словенија, Русија, 
Австрија, Унгарија, Чешка, Полска, Турција, Германија и др. 

Во овој текст посебно место треба да заслужи грижата за 
манастирот „св.Јован Бигорски“ кој изгоре на 30.09.2009 година 
заради негрижа на надлежните институции. 

Конфликтот во 2001 ја покажа и  другата димензија која се 
отсликува за време на војни и воени состојби, што, за жал, ни се слу-
чи и на нас во 2001 година, кога на 21.08.2001 година беше минирана 
и до темел срушена  манастирската црква „Свети Атанасиј” во 
с.Лешок, Тетовско, којашто датира од 17-от век. 

Овие и безброј други показатели доволно зборуваат за нашиот 
однос и негрижата за културното наследство. 

Секако дека е добро да се образложат и методите на работа на 
организираните групи диви копачи во археолошките локалитети кои 
се поделени по групи со одредени надлежности: првата е групата која 
го извидува теренот со цел да  открие дали има претставници на влас-
та, после извидувањето ја известува втората група дали може слобод-
но да пријде до теренот.Втората група е групата со опремата и техни-
ката за пронаоѓање на металните предмети кои се закопани и на кои 
                                                             
129 http://ohridnews.com/index.php?mod=1&id=491&s=1 
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истите оставаат соодветен претходно договорен „белег“, со оставање 
на чашка или пластично шише според што ќе се ориентира третата 
група и ја информираат третата група каде да се упати. Третата група 
се копачите или физикалците кои вршат ископување на предметите 
за кои се грижат да не ги оштетат и пред да се раздени се оддалечу-
ваат од локацијата, под закрилата на ноќта, откако претходно му ги 
предале пронајдените предмети на лицето кое се грижи за транспорт-
от и продажбата. 

На многу сличен начин функционираат и групите кои се зани-
маваат со кражба на икони и други црковни премети, со тоа што при 
вакви кражби на лице место одат вистински познавачи на културното 
наследство, кои подоцна ги информираат провалниците од каде што 
да им украдат. Секако дека еден вака вносен организиран криминал 
бара голем број  учесници за да може успешно да функционира, а за 
кај нас е познато дека во овој бизнис се вклучени: експерти по архео-
логија и црковно богатство, од кои дел и се вработени во Управата,  
во полицијата и во царината за да биде овозможен безбеден  транс-
порт, а дел се и најобични сиромашни грашани од месното население 
кое живее во непосредна близина на објектите кои се нападнати. Во 
Македонија постојат три рути преку кои се носат нашите икони: 
првата рута преку Албанија-Италија-Франција-Велика Британија, 
втората рута (т.н. руска војска) која ги носи иконите до Русија и 
третата рута кон Грција и е со најголема експанзија130. 
 

ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 
 

Од изнесеното во трудот може да заклучима дека е очигледна  
потребата од превентивни мерки и активности, како и соработка 
помеѓу институциите на државата кои се задолжени за грижата за 
македонското културно наследство. Сето погоре елаборирано ќе го 
преточиме во неколку заклучни согледувања. 

Во основа економската моќ на државата ги диктира и активно-
стите на државните институции во преземањето на превентивните 
мерки и активности. Од друга страна, соработката меѓу институциите 
кои се грижат за безбедноста на македонското културно наследство и 
судската власт не се на потребното ниво. Соработката со граѓаните, 

                                                             
130http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=1099836409&id=9&pri
log=0&setIzdanie=21808 
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медиумите и НВО како воопшто да не постои, а сиромаштијата на 
населението си го зема својот данок. Секако дека интересите на 
соседните земји за уништување на македонскиот идентитет и култура 
играат важна улога во мотивирање на населението на незаконски 
активности преку нудење на големи финансиски средства за откупу-
вање на украдените и пронајдените предмети. Организираниот архео-
лошки и црковен криминал уште повеќе го усложнува проблемот и 
бара зголемување на соработката, како внатре во државата, така и на 
регионално и на меѓународно ниво, а истовремено и со сите меѓуна-
родни институции кои ја третираат оваа област. 

Токму заради потребата од вакви активности мислам дека е 
потребно следново: 

 
ПРЕДЛОГ ЗА РАБОТЕЊЕ ВО ИДНИНА  
 
Како предлог којшто може да ја подобри состојбата во овој 

сегмент на превенција би било добро да се формира отворена бес-
платна линија на дежурен телефон за пријавување на кривични 
дела и сторители кои се поврзани со културното наследство. 
Воспоставување директен линк помеѓу: МВР, царинските служби и 
Управата заради брзо излегување на лице место при пронаоѓање на 
сомнителни предмети од културното наследство при влез и излез од 
државата. На граничните премини да се отвори електронски линк со 
Управата, со посебен каталог на сите украдени предмети кај нас и во 
подалечното опкружување, како и поврзување преку ИНТЕРПОЛ. 

Во овој сегмент потребно е исто така царинските и службите 
на полицијата и Управата да воспостават директна комуникација со 
новоформираната: Национална криминалистичко –разузнавачка 
база на податоци131, преку што би се следело движењето и однесува-
њето на лицата кои се инволвирани во ваквите активности и би се 
нудела можност за многу поуспешна борба со овој вид  криминали-
тет. Впрочем, сето ова паралелно треба да биде следено и од судската 
власт, која треба да даде брз одговор на поднесените кривични прија-
ви, а истовремено е потребно и зајакнување на казнената политика, 
која треба да биде следена со изрекување на повисоки казни и со про-

                                                             
131 Национална криминалистичко-разузнавачка база на податоци, донесена од 2009 
а ќе почне да функционира од 01.01.2012 година. 
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мена во Кривичниот законик, каде што треба да се зголемат казнени-
те одредби. 

На крајот, секако дека е потребна едукација на кадарот од: 
Царинската управа, од Полицијата и од Судството, за што поуспешна 
борба со овој вид организиран криминал. 
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Гоце Аризанкоски 
Министерство за внатрешни работи 
 

ЗАГРОЗУВАЊЕТО И УНИШТУВАЊЕТО НА КУЛТУРНОТО 
НАСЛЕДСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО 

МАСОВНИОТ ЕТНОНАЦИОНАЛИСТИЧКИ ТЕРОРИЗАМ ВО 
2001 ГОДИНА 

(СИНТЕЗА) 
 

Апстракт:Во трудот се презентирани синтетизирани ставови 
во облик на осврт на загрозувањето и уништувањето на културното 
наследство на Република Македонија кое беше извршено со масовни-
от етнонационалистички тероризам во 2001 година. 

Преку анализа на содржината на научната, стручната и публи-
цистичката литература, како и на печатените и електронските 
медиуми, направен е обид да се утврди состојбата која се однесува на 
предметната проблематика. 

Дадени се и констатции околу правната димензија на 
заштитата на културното наследство за време на масовните терорис-
тички напади во 2001-та.  

Целта на трудот е да се утврдат суштинските карактеристики 
со кои се одликува релацијата помеѓу масовниот етнонационалистич-
ки тероризам во 2001-та и културното наследство на Република 
Македонија. 

 
Клучни зборови: тероризам, културно наследство, правни 

аспекти на заштитата на културното наследство, општествено-кул-
туролошка карактеристика, социолошка карактеристика, кримино-
лошка карактеристика. 

 
1. КОНТЕКСТ 

 
Во 2001 година со примена на масовен етнонационалистички 

тероризам (од позиции на албански радикализам) беше загрозен 
уставниот поредок на Република Македонија, при што воедно беше 
загрозувано и уништувано и културното наследство кое претставува  
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една од темелните вредности на уставниот поредок132. 
Имено, со терористичките напади беа загрозени или уништени 

околу 40 верски објекти (цркви и џамии), со што сериозно се загрози 
дел од културното наследство на Република Македонија.    
 

2. ТЕРОРИСТИЧКОТО И ДРУГО ЗАГРОЗУВАЊЕ И 
УНИШТУВАЊЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2001 ГОДИНА 
 

Со практикувањето на масовниот етнонационалистички теро-
ризам во 2001-та, како и со борбените (антитерористички) дејствија 
применети заради заштита на територијалниот интегритет и сувере-
нитет на Република Македонија уништени или оштетени беа околу 
40 верски објекти. 

Од аспект на загрозувањето или уништувањето на црквите, 
треба да се напомене дека мотив за истото претставуваше потребата 
за омаловажување и уништување на секое движно или недвижно 
добро кое ја симболизира македонската држава, македонската тради-
ција, како и македонската историја и православна религија. 
 Имено, во 2001-та со терористичките напади беа загрозени 
или уништени следните православни верски храмови:  

 
-црквата „Св. Никола” (кај месноста „Два Бреста” - 
Тетовско) која на 16 март 2001 год. беше гранатирана и 
оштетена со рачен фрлач „зоља” од правец на месноста Кале; 
-црквата „Свети Атанасиј” – Тетовско Кале, која беше 
оштетена и осквернавена при терористичките напади во март - 
април 2001 год. Најверојатно оваа црква беше злоупотребена  
како еден од главните центри за терористичко дејствување133; 

                                                             
132 Иако во Националната концепција за безбедност и одбрана како основен 
документ на Република Македонија во областа на безбедноста и одбраната, во 
ниедна одредба не е определена заштитата на културното наследство како 
утврден интерес на земјата, ниту пак во официјалната проценка на заканите, 
ризиците и опасностите по безбедност на земјата од Стратегискиот одбранбен 
преглед, сепак, културното наследство е темелна вредност на Република 
Македонија и се заштитува во секакви околности. Ова е уредено и со член 5, став 1 
од Законот за заштита на културното наследство (Службен весник на РМ, бр. 
20/04, 71/04 и 115/07) . 
133 Наведено според: Хронологија на настаните за конфликтот од 2001 год., 
(Подготвиле: Јасмина Најдовска, Џелал Незири, Анета Цекиќ), Фондација 
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-црквата „Св. Јован” во село Режановце (Кумановско) – во 
близината на оваа црква, на 04 мај 2001 год., одекнаа две или 
три експлозии. Притоа гранатите завршиле во семејниот двор 
на Драган Боризовски, при што е причинета голема материјал-
на штета и е предизвикана вознемираеност меѓу селаните, но 
жртви нема134;       
-црквата „Св. Атанасиј” - „Лешочки манастир”135, од стра-
на на терористите беше уништена на 21 август 2001 год.136. 
Уништувањето на Лешочкиот манастир и на неколку куќи во 
близината на манастирските порти, доведе до егзодус на 
жителите на селото од македонско етничко потекло. Од 
вкупно 380 жители на село Лешок, во селото останаа 40 жите-
ли. Во западните медиуми наголемо беа застапени коментари-
те од типот на оној дека оваа црква е фалсификат, зашто Тур-
ците ја уништиле првобитната црква137. Како што наведува 
новинарот Џон Филипс, „повисок офицер” на ОНА и други 
извори на ОНА изјавиле дека Албанците ја кренале црквата во 

                                                                                                                                                       
„Институт отворено општество – Македонија“, Скопје, 2009 год. Инаку, оваа 
хронологија е збирка на написи и прилози од домашни (македонски и албански) и 
странски печатени и електронски медиуми која авторот ја користеше како извор 
при истражувањето. 
134 Наведено според: Хронологија на настаните за конфликтот од 2001 год., 
(Подготвиле: Јасмина Најдовска, Џелал Незири, Анета Цекиќ), Фондација 
Институт отворено општество - Македонија, Скопје, 2009 год. 
135 Лешочкиот манастир (со бакарна купола) претставува повторна изградба на 
македонскиот духовен и културен  храм од 14-от век, односно истиот е обновен во 
1926 год. врз темелите на старата црква уништена од Турците. 
136 Високи старешини на АРМ ценеа дека минирањето на манастирот во село 
Лешок од страна на терористите е реакција во знак на одмазда. За ова да се види: 
Безбедносната состојба во реонот на с. Ратае -  извештај од 21. 08. 2001 год., во: 
Панде Петровски, Сведоштва - 2001, „Киро Дандаро”, Битола, 2006 год. стр. 196. 
Инаку, истиот ден, кога беше миниран манастирот,министерот за одбрана на 
Република Македонија организира конвој за посета на манастирот, во кој беше 
вклучена екипа од Републичкиот завод за заштита на спомениците, како и голем 
број  новинарски екипи. Меѓутоа, силите на меѓународниот фактор го сопреа 
конвојот кај бензиската пумпа „Петрол компани”, крај Скопје, со изговор дека тие 
не го пропуштаат затоа што не можат да ја гарантираат безбедноста на експертите 
и новинарите. Наведено според: Митре Арсовски, Стојан Кузев, Ристо 
Дамјановски, Војната во Македонија во 2001 година, Матица македонска - Скопје, 
Скопје, 2006 год., стр. 355-357 . 
137 Џон Филипс, Македонија: господари на војната и бунтовници на Балканот, 
Фондација Институт отворено општество - Македонија, Скопје, 2009 год., стр. 155. 
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воздух како одмазда за гранатирањето на џамијата во соседно-
то село Непроштено. Црквата била крената во воздух со упот-
реба на истата техника како на Косово, оставајќи ја фасадата 
цела, речиси исто како црквата уништена во центарот на 
Ѓаковица138. Од друга страна, албанските весници „Fakti“ и 
„Flaka e vlazerimit“ го изјавија следното: „Од досега непознати 
лица е миниран Лешочкиот манастир, при што е уништен 
голем дел од него. ОНА негира дека стои зад делото, а за 
меѓународниот фактор сè уште е нејасно кој го ставил и го 
активирал експлозивот во манастирот”139; 
-манастирската црква „Св. Богородица” - село Матејче, во 
која од страна на терористите беше извршено оштетување на 
фрескоживописот на црквата и намерно беше унишена 
фреската „Св. Богородица со Христос” (југозападен столб).  

 
Од аспект на загрозувањето и уништувањето на џамиите, тие 

го заземаат поголемиот дел на верски објекти кои беа жртви на теро-
ризмот. Инаку, џамиите главно беа употребувани како терористи-
чки упоришта на терористичката т.н. ОНА. Повеќето од нив беа 
новоградби или дивоградби кои немаат статус на споменици на 
културата, што секако не го намалува нивното религиозно и духовно 
значење140.   

Но сепак, во 2001 година беа оштетени и џамии како чин на 
вандализам, односно неконтролирана и бесмислена реакција на лок-
алното население, поради убиствата на припадниците на македонски-
те безбедносните сили од страна на терористичката т.н. ОНА141. 

                                                             
138 Ibidem, 
139 Наведено според: Хронологија на настаните за конфликтот од 2001 год., 
(Подготвиле: Јасмина Најдовска, Џелал Незири, Анета Цекиќ), Фондација 
Институт отворено општество - Македонија, Скопје, 2009 год. 
140 Воислав Василевски, Меѓународно хуманитарно право, Воена академија 
„Генерал Михаило Апостолски” – Скопје, Скопје, 2002 год., стр. 207 
141 Инаку, од аспект на загрозувањето и уништувањето на џамиите, највисокиот 
колективен орган на Исламската верска заедница – Меџлиси Шура, констатираше 
дека само до 13 мај 2001 год. во текот на вооружените дејства на македонските 
безбедносни сили наводно биле погодени, оштетени и урнати 15 џамии, а 
хеликоптерите на АРМ наводно селективно ги ракетирале џамиите во кризното 
подрачје. Наведено според: ТВ А1 и Дневник (12-13. Мај 2001 год.), во: Хронологија 
на настаните за конфликтот од 2001 год., (Подготвиле: Јасмина Најдовска, Џелал 



 129 

Од повеќето џамии кои беа загрозени или уништени во 2001 
ќе ги наведеме следните: 

 
-џамија во Тетово (една од џамиите во Тетово) - на 18 март 
2001 год. околу 19 часот беше погодена со куршуми од 
автоматско оружје; 
-џамијата во Гошинце – во периодот пред 30 март 2001 год. 
помеѓу 60 и 80 терористи ги напуштија селата Гошинце и 
Малино Маало, пресоблекувајќи се во оваа џамија; 
-Муфтивството на Исламската верска заедница во Битола -
на 30 април 2001 год. во вечерните часови беше демолирано 
битолското Муфтивство како реакција на грозоморното масак-
рирање од терористичката организација т.н. „ОНА” на осумте 
македонски полицајци и војници, кое се случи околу 17.45 
часот на 28 април 2001 год., на патот помеѓу селата Селце и 
Вејце, кај месноста Бреза (Тетовско); 
-џамијата во Велес (т.н. „Црна џамија”) – врз неа беше 
фрлен „молотов коктел“ неколку дена по грозоморното 
масакрирање од страна на терористичката организација ОНА 
на осумте македонски полицајци и војници, кое се случи на 28 
април 2001 год., околу 17.45 часот на патот помеѓу селата 
Селце и Вејце, кај месноста Бреза (Тетовско); 
-„Арабат Баба теќе” - Тетово, гранатирано на 16 март 2010 
год. од страна на терористите; 
-старата џамија во Прилеп (т.н. „Чарши џамија“), на 9 
август 2001 год. беше запалена од дел од граѓаните на Прилеп 
во знак на револт поради терористичкиот напад врз десет 
нивни сограѓани – припадници на безбедносните сили на 
Република Македонија.  

 
Од аспект на загрозувањето и уништувањето на културното 

наследство во 2001-та, треба да спомене и Тетовското Кале, кое во 
периодот март – април, привремено беше употребувано од страна на 
терористите како терористичко засолниште. 

                                                                                                                                                       
Незири, Анета Цекиќ), Фондација Институт отворено општество - Македонија, 
Скопје, 2009 год. 
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Од горенаведеното може да се констатира дека загрозувањето 
или уништувањето на верските објекти и локалитети се вршеше на 
следниве два начина: 

-со директен вооружен или невооружен напад врз верските 
објекти; 

-со користење (злоупотреба) на верските објекти (џамиите) 
како логистика за изведување на терористички напади.  
 

3.ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ЗАШТИТАТА НА КУЛУРНОТО 
НАСЛЕДСТВО ВО СЛУЧАЈ НА ВООРУЖЕН СУДИР СО 

ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ТЕРОРИСТИЧКИТЕ НАПАДИ ВО 2001 
ГОДИНА 

 
Заштитата на културните добра за време на вооружен судир е 

уредена со член 53 од Дополнителниот протокол I и членот 16 од 
Дополнителниот протокол  II на Женевските конвенции. Членот 53 
од Дополнителниот протокол I („Заштита на културните објекти и 
верски светилишта”), не навлегувајќи во одредбите на Хашката кон-
венција за заштита на култуните добра во вооружен судир, од мај 
1954 год., забранува:  

а) извршување на каков и да е непријателски акт насочен 
спрема историски споменици, уметнички дела или верски светилиш-
та кои претставуваат културно или духовно наследство на народи-
те;  

б) употреба на вакви објекти во поддршка на воени напори; и  
в) претворање на овие објекти во цели на репресалии. 
Од аспект на 2001-та значаен е член 16 од Дополнителниот 

протокол II кој се однесува на внатрешни (немеѓународни вооружени 
судири). Член 16 го предвидува практично истиот текст на членот 53 
од  Дополнителниот протокол I, освен одредбата под в) за „претво-
рање на овие објекти во цели на репресалии”. Но, овде треба да биде 
забележано дека тоа не значи оти се дозволуваат мерки на одмазда 
врз културното наследство142.  

Инаку, Република Македонија е договорна страна на Хашката 
конвенција за заштита на културни добра во вооружен судир, од 14 
мај 1954 год. и на двата нејзини протоколи. Според член 56 од 

                                                             
142 Проф. д-р Владимир Ортаковски, Имплементација на меѓународното хумани-
тарно право во Република Македонија, МКЦК, Скопје, мај, 2007 год., стр. 99 
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Уставот на Република Македонија („Службен весник“ на РМ, бр. 
52/91) и Амандманот IX на Уставот (Службен весник на РМ, бр. 
91/01): „...Предметите и објектите од особено културно и историс-
ко значење определени со закон се добра од општ интерес за Репуб-
ликата и уживаат посебна заштита. Републиката гарантира заш-
тита, унапредување и збогатување на историското и уметничкото 
богатство на Македонија и на сите заедници во Македонија како и 
на добрата кои го сочинуваат без оглед на нивниот правен режим”. 
Врз таа основа, македонското законодавство, до периодот на масов-
ниот етнонационалистички тероризам во 2001 год., прашањето за 
културното наследство во текот на вооружен судир го уредуваше во 
Кривичниот законик  и Законот за заштита на спомениците на 
културата (Службен весник на РМ, бр. 12/93). По терористичките 
напади, односно во 2004 год. беше усвоен Законот за заштита на 
културното наследство (Службен весник на РМ, БР. 20/2004). Со 
овој закон се изменти многу делови од одредбите од Законот за 
заштита на спомениците на културата. 

Од казнено-правен аспект, член 414 (уништување на добра 
под привремена заштита или културно наследство) од 
Кривичниот законик се занимава со прашањето на уништување на 
културните објекти за време на вооружен судур: (1) Тој што за време 
на војна или вооружен судир повредувајќи ги правилата на меѓуна-
родното право уништува добра под привремена заштита или кул-
турно наследство и градби, верски објекти или установи наменети 
за науката, уметноста, воспитувањето или за хуманитарни цели, ќе 
се казни со затвор најмалку една година; (2) Ако со делото од став 1 
е уништен јасно препознатлив објект, кој како културно и духовно 
наследство на народот е под посебна заштита на меѓународното 
право, сторителот ќе се казни со затвор најмалку пет години. 
Истата казна е предвидена во член 402 (став 2) од Кривичниот 
законик за „напад на културно добро што е под засилена заштита или 
други објекти со посебна заштита”, како и  оштетување на „културно 
добро што е под засилена заштита или негова непосредна околина и 
нивна употреба како поткрепа на некоја воена акција, уништување 
или присвојување од поголем размер на културно добро заштитено 
со меѓународно право, крадење или оттуѓување или вандалски 
напади на културни добра заштитени со меѓународното право”.  

И конечно, од аспект на загрозувањето и уништувањето на 
културното наследство во 2001-та, констатирано е дека т.н. ОНА не 
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се придржуваше кон обврската за заштита на културни објекти и 
храмови предвидена во членот 16 од Протоколот II на Женевските 
конвенции, односно истата вршеше непријателски акти (конкретно, 
кривични дела предвидени и во КЗ на РМ) насочени кон историски 
споменици, уметнички дела и храмови кои претставуваат културно и 
духовно наследство на македонскиот народ.  

Од аспект на Кривичниот законик на Република Македонија, 
конкретното загрозување или уништување на културното наследство 
во 2001-та од страна на припадниците на  т.н. ОНА беше определено 
во кривичното дело оштетување или уништување на споменици од 
културно и историско значење (тогашен член 264 од КЗ на РМ).  
 

ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 
 

Со освртот на загрозувањето и уништувањето на културното 
наследство на Република Македонија со масовниот етнонационалис-
тички тероризам во 2001 година, ги утврдив следните четири вида 
суштински карактеристики: 

 
 1)Општествено-културолошки карактеристики, односно 
беа загрозувани или уништени  верски објекти кои претставуваат 
вредности од посебно значење, односно вредности кои имаат не само 
национално, туку и универзално – општоцивилизациско значење. 
 2)Социолошки карактеристики, односно во општествени 
услови на поделеност на македонското општество по етничка и вер-
ска основа, загрозувањето и уништивањето на верски објекти ја про-
длабочува таа поделеност, втемелувајќи го сето тоа во општественото 
и колективно сеќавање, од што за последица може да се имаат долго-
рочно штетни општествени и конкретно, безбедносно-загрозувачки 
последици. 

3)Криминолошки карактеристики, односно терористичкото 
загрозување и уништување на културното наследство претставува 
посебна феноменолошка катрактеристика на терористичките 
напади, односно истото учествува во обликувањето на вкупната 
феноменологија на терористичките напади. 

4)Правни карактеристики, односно терористичката т.н. 
ОНА не се придржуваше кон обврската за заштита на културни 
објекти и храмови предвидена во член 16 од Протоколот II  на 
Женевските конвенции, односно истата вршеше непријателски акти 
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(конкретно, кривични дела предвидени и во КЗ на РМ) насочени кон 
историски споменици, уметнички дела и храмови кои претставуваат 
културно и духовно наследство на македонскиот народ.  
 

Користена литература: 
 

1.Аризанкоски Гоце, Научни основи за еден мултидисциплинарен 
пристап на 2001-та, „Одбрана“, бр. 139, ноември, 2007 год.; 

2.Аризанкоски Гоце, Насоки за научно истражување на 2001-
та, „Одбрана“, бр. 140, декември, 2007 год.;  

3.Аризанкоски Гоце, Основни елементи за дефинирање на 
обликот на загрозување во 2001-та, „Одбрана“, бр. 141, јунуари, 2008 
год.; 

4.Аризанкоски Гоце, Масовен етнонационалистички тероризам, 
„Одбрана“, бр. 143, март, 2008 год.; За оправданоста од истражување 
на тероризмот, „Одбрана“, бр. 144, април, 2008 год.; 

5.Арсовски Митре, Кузев Стојан, Дамјановски Ристо, Војната во 
Македонија во 2001 година, Матица македонска - Скопје, Скопје, 2006 
год.; 

6.Бабановски Иван, ОНА – терористичка паравојска во 
Македонија, Веда – Скопје, 2002 год.; 

7.Василевски Воислав, Меѓународно хуманитарно право, Воена 
академија „Генерал Михаило Апостолски” – Скопје, Скопје, 2002 год.; 

8.Василевски Воислав, Меѓународно воено право, МАРИНГ, 
Скопје, 1998 год.; 

9.Јадранка Костова, Незавршен мир, Бата пресс, 2003 год.; 
10.Законот за заштита на културното наследство („Службен 

весник на РМ“, бр. 20/04, 71/04 и 115/07); 
          11.Крстевски Светозар, Јанев Зоран, Прирачник за Законот за 
вооружен конфликт во копнената војска, „Академски печат”, Скопје; 

12.Меѓународно право кое го регулира однесувањето при 
непријателства – извадоци (збирка хашки конвенции и некои други 
меѓународни инструменти, Меѓународен комитет на црвен крст; 

13.MO, G[ na ARM, Prira~nik za zakonot za vooru`en 
konflikt za vooru`enite sili, MKCK; 

14.Ministerstvoto za vnatre{ni raboti, Bela kniga-
Terorizmot na t.n Osloboditelna nacionalna armija, MVR na 
RM, Skopje, 2001 godina.; 

15.Меѓународно хуманитарно право – одговори на вашите 
прашања, МКЦК; 



 134 

16.Меѓународно право кое го регулира однесувањето при 
непријателства – збирка Хашки конвенции и некои други меѓународни 
инструменти,МКЦК; 

17.Ортаковски Владимир, Имплементација на меѓународното 
хуманитарно право во Република Македонија, МКЦК, Скопје, мај, 2007 
год.; 

18.Ортаковски Владимир, Евалуација на мерките за импле-
ментација на меѓународното хуманитарно право во Република Ма-
кедонија, Годишник на Полициската академија, год. 2, бр.1, Универзитет 
„Св. Климент Охридски”, Полициска академија – Скопје, Скопје, 2007 
год.;  

19.Ortakovski  Vladimir (recenzija i lektura), @enevski 
konvencii od 12 avgust 1949 i dopolnitelni protokoli od 1977, 
Skopje, 2002;  

20.Откриј те го МКЦК, МКЦГ, 2002 год.; 
21.Петровски Панде, Сведоштва - 2001, „Киро Дандаро”, 

Битола, 2006 год.; 
22.Ристов Јован, Хашкиот протокол од 1999 година – заштита 

на културните добра во случај на вооружен судир, Македонска 
цивилизација, Скопје, 2002 год.; 

23.Ровер де К., Во служба за заштита – човековите права и 
хуманитарното право за полициските и безбедносните сили, МКЦК, 
1998 год.; 

24.Филипс Џон, Македонија: господари на војната и бунтовници 
на Балканот, Фондација Институт отворено општество - Македонија, 
Скопје, 2009 год.; 

25.Фредерик де Мулине, Прирачник по воено право за 
вооружените сили, МКЦК, Женева, 1987 год.; 

26.Хронологија на настаните за конфликтот од 2001 год., 
(Подготвиле: Јасмина Најдовска, Џелал Незири, Анета Цекиќ), Фон-
дација Институт отворено општество - Македонија, Скопје, 2009 год.; 
 27.Хенкерц Жан-Мари, Студија на обичајното меѓународно 
хуманитарно право, МКЦГ; 

28.Црвен крст на Република Македонија, Прирачник за прак-
тична употреба на Меѓународно хуманитарно право, Скопје, 2004 год.; 

 
 
 

 
 



 135 

Дејан Николовски 
 

ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ ПРОТИВ 
КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

 
Апстракт: Транснационалниот организиран криминал насо-

чен против културното наследство е во постојан подем и неговата 
организираност добива глобални размери. Борбата против недозволе-
ната трговија со културните добра и заштитата на културното наслед-
ство веќе претставува еден од приоритетите на голем број релевантни 
институции задолжени за спроведување на законот. Паралелно со 
големиот број  истраги поврзани со борбата против недозволената 
трговија со дрога, оружје и криумчарење на мигранти се одвиваат и 
истраги за спречување на недозволена трговија со културни добра. 
Новите тенденции и закани од организираниот криминал веќе не поз-
наваат граница во криминалната активност, загрозени се сите општ-
ествени, демократски и уставни вредности.  Културното наследство 
претставува една од уставните вредности на Р.Македонија. Загрозу-
вањето на безбедноста на културното наследство е изразено низ 
повеќе форми како што е уништување, незаконско ископување, прис-
војување, отуѓување, кражба, затајување, шверцување, недозволена 
трговија, злоупотреба на службена положба, фалсификување, перење 
пари и други незаконски активности. 
 Трудот има за цел да ги престави новите тенденции и форми 
на организираниот криминал против културното наследство, структу-
рата и основните карактеристики, како и анализата на меѓународниот 
и националниот безбедносен систем за заштита. Исто така, направен 
е и  осврт врз правната регулатива, као и врз меѓународната полицис-
ка соработка како  посебни инструменти за заштита на културното 
наследство. 
 
 Клучни зборови: културно наследство, културни добра, орга-
низиран криминал, криминални групи, недозволена трговија, систем 
за заштита, Закон за заштита на културно наследство, полициска 
соработка. 
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ТЕРМИНОЛОШКО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КУЛТУРНОТО 
НАСЛЕДСТВО И КУЛТУРНИТЕ ДОБРА 

 
 Во овој момент во светот сè уште не постои стандардизирана 
и општо прифатена терминологија за поимите културно наследство и 
културни добра, иако стандардизирањето на терминологијата се 
смета за важен сегмент, бидејќи на тој начин може поблиску да се 
дефинира и утврди вистинската вредност и значењето на терминот 
културно и историско наследство. Сепак, основата за дефинирање на 
културно наследство, која е најчесто присутна во голем број  законо-
давства во светот, е имплементирана и во нашиот Закон за заштита на 
културното наследство143 и во измените и дополнувања од 2007 годи-
на144, каде всушност, се преточени дел од  одредбите на член 1 од 
Конвенцијата за мерките за забрана и спречување на недозволен 
увоз, извоз и пренос на сопственост на културни добра на 
УНЕСКО145.  
 Според чл.2 од Законот за заштита на културното наследство, 
под културно наследство се подразбираат „материјалните и нема-
теријалните добра коишто, како израз или сведоштво на човеково-
то творештво во минатото и сегашноста или како заеднички дела 
на човекот и природата, поради своите археолошки, етнолошки, 
историски, уметнички, архитектонски, урбанистички, амбиен-
тални, технички, социолошки и други научни или културни вред-
ности, својства, содржина или функции, имаат културно и историс-
ко значење и заради нивната заштита и користење се наоѓаат под 
правен режим согласно со овој и друг закон“146. Од ваквата кодифи-
кација на одредбата може да заклучиме дека културното наследство 
како поим има голема екстензивна вредност. Сепак, она што претста-
вува приоритет  за заштита од страна на институциите кои го спрове-
дуваат законот,  пред сè, Полицијата и Царината, се предметите што 
претставуваат движно културно наследство, како што се археолошки-

                                                             
143 „Службен весник на Република Македонија“ бр.20 од 2 април 2004 година, 
Скопје. 
144 „Службен весник на Република Македонија“ бр.115 од 25 септември 2007 
година, Скопје. 
145 Конвенцијата е усвоена на 14 ноември 1970 година, на редовното заседание на 
Генералната конференција на УНЕСКО, одржано во Париз. 
146 „Службен весник на Република Македонија“ бр.20, од 2 април 2004 година, 
Скопје. 
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те, етнолошките, историските, уметничките и техничките предмети, 
како и архивската граѓа, библиотечните добра, кинотечните добра, 
кои се дефинирани во согласност со  одредбите од чл.15 до чл.23 од 
Законот за заштита на културното наследство. 
 

ТЕРМИНОЛОШКО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОИМОТ 
ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ 

 
 Во општествените науки сè уште се води широка дебата околу 
прифаќањето  и стандардизирањето на општата терминологија за 
поимот „организиран криминал“. Во овој момент  постојат повеќе од 
150 дефиниции и комeнтари за терминот „организирана криминална 
група“147. Според Законот за полиција148 во чл.18 се утврдува функ-
ционирање на Оддел за организиран криминал за спречување и отк-
ривање на кривични дела за кои гонењето се презема по службена 
должност извршени од страна на „организирана група“ од најмал-
ку три лица, која дејствува одреден период, со цел да оствари 
непосредна или посредна финансиска корист или друг вид мате-
ријална корист и која ќе изврши едно или повеќе кривични дела, 
како и за други кривични дела за кои со закон е пропишана 
казна затвор во траење од најмалку четири години. Конвенцијата 
на Обединетите нации против  транснационалниот организиран  кри-
минал е правен инструмент кој во моментов остава најголем простор 
за меѓународна полициска соработка и правен инструмент кој уште 
повеќе треба да се форсира во поглед на борбата со транснационал-
ниот организиран криминал. Во согласност со членот 3 став 2 од 
Конвенцијата, казненото дело по својата природа е  транснацио-
нално ако: 
a)  е извршено во повеќе од една држава; или  
б) е извршено во една држава, но главниот дел од неговата подготов-
ка, планирање, насочување или контрола се случило во друга држава; 
в) е извршено во една држава, но вклучува организирана криминална 
група која врши криминални активности во повеќе од една држава; 
г)  е извршено во една држава, но последиците се во друга држава. 
 Според истата конвенција, организиран криминал е дефини-
ран во случај кога кривичното дело го врши „организирана крими-

                                                             
147 http://www.organized-crime.de/OCDEF1.htm#index, 16.09.2010. 
148 „Службен весник на Република Македонија“ бр.114/2006 од 03.11.2006 година. 
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нална група“, која се опредлува како структурирана група од три или 
повеќе лица, која егзистира одреден период и дејствува со цел да 
изврши едно или повеќе сериозни казнени дела или казнени дела 
востановени во оваа Конвенција, со цел да оствари директна или 
индиректна финансиска или друг вид материјална корист 
 Исто така во согласност со чл.2 од Конвенцијата, под 
„структурирана група“ е означена група која не е случајно форми-
рана за моментално извршување на криминал и која не мора да има 
формално дефинирани улоги за нејзините членови, континуитет 
во нејзиното членство или развиена структура. 
 Во моментов во Република Македонија многу се симплифици-
ра терминот група, банда или друго злосторничко здружување, во 
согласност со значењето на одредени изрази од чл.122 од Кривични-
от законик на Република Македонија. Во однос на хиерархијата и 
структурата, во досегашните искуства во судските процеси кои се 
водат против кривични дела од областа на органзираниот криминал, 
од страна на судовите се бараат цврсто утврдени и дефинирани  
улоги на членовите на криминалната група со прецизна хиерархиска 
структура. Во изминативе десетина години организираните крими-
нални групи добиваат многу флексибилна форма на организираност. 
Не случајно и со Конвенцијата на ООН против  транснационалниот 
органзиран  криминал е утврдено  дека членовите на структуираната 
група не мора да имаат формално дефинирани улоги. Глобализација-
та на меѓународните пазари е во спротивност со големите хиерархис-
ки организации, какви што се сицилијанската „Мафија“, јапонската 
„Јакуза“ или кинеските „Тријади“. Според Летиција Паоли (италијан-
ски социолог), традиционалните форми на организирање сериозно го 
попречуваат успешното учество во модерните глобални пазари. Таа 
смета дека овие организации, чијашто структура честопати се потпи-
ра врз социјални релации, а не врз пазарна динамика, повеќе не се 
ефикасни структури за организирање на криминалот149. Глобализаци-
јата додала уште еден решавачки момент во институционалната стра-
тегија на организираниот криминал, големата подвижност и екстрем-
ната флексибилност на мрежите им овозможува да ги одбегнат 
националните прописи и ригидните процедури на меѓународната 

                                                             
149 Мајкл Д.Лајман, Гари В.Потер, „Организиран криминал (четврто издание)“, 
Магор, Скопје, 2009, стр.6. 
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соработка на полицијата150. Во основа, симплифицираниот пристап 
во толкувањето на организираниот криминал штетно се одразува на 
понатамошните истражувања во врска со идентификувањето и про-
филирањето на организираните криминални групи, но може да прет-
ставува потешкотија и во поглед на идните меѓународни заеднички 
криминалистички истраги.  

 
БЕЗБЕДНОСТА И ЗАШТИТАТА НА МАКЕДОНСКОТО 

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 
 

 Безбедносна заштита на културното наследство е систем на 
мерки и активности за заштита на културното наследство од незакон-
ски дејствија, односно превенција од такви дејствија и противдејство 
во случај на нивно остварување151. Според искуствата од изминатите 
дваесеттина години, загрозувањето на македонското културно нас-
ледство е изразено преку многу форми, како што се оштетување, 
уништување, присвојување, кражба, отуѓување, шверцување, злоуп-
отреба на службената положба, примање поткуп и други инкримини-
рани дејствија. 
 По осамостојувањето, Република Македонија во континуитет 
се соочува со проблематизирање на територијалниот интегритет, 
негирање на постоењето на современа македонска нација, негирање 
на постоење на македонскиот јазик, уставното име и со негирање на 
македонската православна црква. Културното наследство е супстрат 
на историјата, односно сведок и материјален доказ на минатото и 
несомнено поради својата научна вредност предизвикува огромен 
интерес. Клучниот елемент во спорот кој го водат соседните дражави 
со македонската национална самобитност е нејзиното културно и 
историско наследство. Од период на асимилација и негирање, па сега 
до период на присвојување (адоптирање) на македонскиот културен 
идентитет во сопствената национална историја е случај без преседан 
во историјата на современите нации.  
 Различни се проценките околу тоа колку културни добра се 
изнесени преку државната граница на Р.Македонија по нејзиното 
                                                             
150 Исто. 
151 чл.2, Правилник за остварување на работите на безбедносна заштита на 
култрното наследство и за образецот и начинот на издавање на легитимацијата на 
овластените службени лица за безбедност на културното наследство, „Службен 
весник на Република Македонија“ бр.02-2163/6 од 5 април 2005 година, Скопје. 
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конституирање како независна држава. Официјална бројка на 
украдени културни добра во овој момент не постои во државата, па 
затоа можат да се слушнат и разни шпекулативни податоци. Во 
статијата на Константин Тесторидес(Konstantin Testorides) со  наслов 
„In Macedonia, Raiders of Lost Artifacts; Experts Say Few Sites Not 
Pillaged“  објавена во „Washington Post“, од 22 април 2007 година, се 
вели дека „Околу еден милион артефакти се прошверцувани од 
Р.Македонија од нејзиното осамостојување во 1991 година“.  
 Во последните неколку години, покрај директните напади на 
археолошките локалитети од страна на поединци и групи со незакон-
ски ископувања, утврдена е  големо присуство и на трагачи по нацио-
нално богатство (т.н. „спортисти“), кои  и покрај тоа што ја негираат 
намера на оштетување или уништување на културните  добра, сепак 
претставуваат закана за културното и историското наследство. 
 Водени од некакви стари карти или мапи на кои има исцртано 
некакви локации на скриени богатсва, всушност копаат и бараат на  
локациите што претставуваат евидентирани археолошки локалитети 
на територијата на Република Македонија. Не ретко ваквите мапи и 
карти се фалсификувани документи, кои според одредени сознанија, 
намерно се лиферуваат од страна на одредени фалсификаторски цен-
три со цел да се оштетуваат и унитуваат одредени археолошки лока-
литети. Во ваквите случаи на потрага по скриено богатство, покрај 
археолошки локалитети често се случува немилосрдно да бидат 
оштетени и православни цркви кои претставуваат споменици на 
културата од посебно значење, како што беа примерите со оштетува-
њата на црквата „Св.Ѓорѓи“(XII век),  во с.Курбиново, оштетувањето 
на Лесновскиот манастир, црква „Св.Архангел Михаил“ (XII) крај 
Пробиштип во 2008 година,  оштетувањето на подот на олтарот на 
црквата „Св. Јован Крстител“ во с.Булачани, Скопје,во 2009 година 
при што олтарот речиси целосно беше откорнат.За жал бројни се при-
мерите и со многу други црковни објекти кои се неми сведоци на 
вандализмот што им се случува. Ова се примери коишто  не смеат 
никој да го остават рамнодушен, колку и да се бараат „оправдувања“ 
за таквото однесување во социоекономската криза која владее во 
општеството. Вековите зад нас се сведоци дека нашите предци, не 
само што не живееле во благосостојба, туку биле и во уште потешка 
животна состојба, но сепак ретко кој посегнал по прекопување на 
темелите на верските објекти.  
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ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ СО 
КУЛТУРНИ ДОБРА 

 
 Според проценките на Националното централно биро за 
ИНТЕРПОЛ на САД, вредноста на украдените културни добра на 
годишно ниво единствено е надмината со вредноста на недозволената 
трговија со дрога и оружје152. Недозволената трговија со културни 
добра и културно наследство често пати се врши во истите криминал-
ни кругови каде се врши и недозволената трговија со дрога, оружје и 
други незаконски активности153.   
 Проценките на американското Федерално истражно биро се 
дека годишно вредноста на криминалот со културни и уметнички 
добра изнесува повеќе од 6 милијарди долари154. Со Резолуцијата 
2004/34 на Економскиот и Социјалниот совет при ООН се предупре-
дува дека организирани криминални групи се инволвирани во тргови-
јата со украдени културни добра и тоа дека меѓународната трговија 
со ограбени, украдени или криумчарени културни добра се процену-
ва на неколку милијарди долари годишно155. Од страна на Канцела-
ријата за дрога и криминал при ООН е утврдена сè поголемата инвол-
вираност на организираните криминални групи во недозволената 
трговија со културни добра. Во Резолуцијата 2008/23 донесена од 
Економскиот и Социјален совет при ООН, а која се однесува на заш-
титата против трговијата со културни добра, искажана е загриженост 
за штетите на културното наследство, кои водат кон загуби, деструк-
ции, отуѓување, кражба и трговија, а воедно се алармира за зголеме-
ното инволвирање на организираните криминални групи во сите ас-
пекти на трговијата со културните добра156. Пазарот со културни 
добра (легалниот и црниот)  е транснационален, па логично е дека и 
криминалот со културни добра е транснационален. Културните добра 
кои на незаконски начин се присвоени, несомнено, подоцна добиваат 
легален тек и трансферираат на легалниот пазар во западноевропски-
                                                             
152 ECOSOC (The Economic and Social Council) Resolution 2008/23, Protection against 
trafficking in cultural property 
153 http://www.justice.gov/usncb/programs/cultural_property_program.php  
154 http://www.fbi.gov/hq/cid/arttheft/arttheft.htm  
155 ECOSOC (The Economic and Social Council) Resolution 2004/34, Protection against 
trafficking in cultural property 
156 ECOSOC (The Economic and Social Council) Resolution 2008/23, Protection against 
trafficking in cultural property  



 142 

те земји. Една од земјите во светот каде најчесто културните добра 
добиваат легитимитет на пазарот со антиквитети е Швајцарија. 
Историски, движењето на материјалот преку Швајцарија е корисно 
поради две работи. Прво, законите на државата се мошне наклонети 
кон „чесните купувачи“. Така што лицето кое купило предмет преку 
највообичаени канали добива безбедна титула, што е особено тешко 
да се направи по правен пат. Второ, веднаш штом е обезбедена 
титула во Швајцарија, предметот може релативно слободно да се 
движи низ пазарот во други центри бидејќи ќе биде лесно да се 
добијат легални документи за извоз. Материјалот тогаш ќе може да 
се појавува и  во големите аукциски куќи, со веќе вообичаеното 
потекло „од колекцијата на еден швајцарски господин“157.  
 Инволвираноста на организираниот криминал во недозволена-
та трговија со културни добра по автоматизам инволвира и степен на 
корупција и други видови  криминогени поведенија од страна на 
овластени лица, службени лица и други јавни работници. Според 
ИНТЕРПОЛ, недозволената трговија со културни добра се одржува 
од побарувачката на пазарот со уметнини, отвореноста на границите, 
подобрувањето на транспортниот систем и политичката нестабилност 
во некои држави158. Самата природа на криминалот со културни 
добра наметнува една сложена структура на криминалните групи. 
Културните добра, пред да се најдат на легалниот пазар со антиквите-
ти минуваат преку неколку „раце“. Така на пример, се почнува од 
ограбувачите на некрополите (гробниците), археолошките локалите-
ти, верските објекти, се стига до првата понуда и првичната проценка 
на предметите, па следува организирање на транспортот и пренесува-
њето преку државната граница на Република Македонија, па сè до 
контактот со откупните „пунктови“ во странство. Сето тоа бара 
сериозна подготовка и ангажирање во голем број  нелегални и неза-
конски активности. Станува збор за степен на висока и голема орга-
низраност на криминалната активност која несомнено мора да инвол-
вира и службеници од државните институции. 
 Во услови на досега невиден технолошки развој и во услови 
на глобализирана економија  дојде до зајакнување на прекугранични-
те врски, а со тоа и недозволената трговија преку интернет-мрежата 

                                                             
157 Филип Рајкел, „Прирачник за транснационален криминал и правда“, Датапонс, 
2009, стр.112-113 
158 http://www.interpol.int/Public/WorkOfArt/Default.asp  
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се прошири и се разви до невидени размери. Последните неколку 
години редовна препорака на меѓународните институции е контрола-
та на трговијата со културни добра која се одвива преку интернет-
мрежата.  
 Исто така, нова закана за културното наследство претставува и 
растечкиот тренд на фалсификување на културните добра, кои 
понатаму се предмет на недозволена трговија. Онаму каде што има 
профитабилна трговија со културни предмети ќе се развие паралелна 
трговија на пазарот со фалсификати. Во тој случај дилерите  се 
наоѓаат во позиција кога треба да ги убедат потенцијалните купувачи 
дека нивниот материјал е „автентичен“ (и оттаму „оригинална“ укра-
дена стока), додека во исто време ги одбегнуваат можните прашања 
во врска со легалноста159. Сепак, она што претставува поголема опас-
ност од фалсификуваните културни добра е нивното „подметнување“ 
во музејските поставки, при што ова претставува  девалвирање на  
македонското културно наследство. Овој пример ни покажува колку 
суптилни начини постојат преку загрозување на безбедноста на 
културното наследство да се загрози националниот идентитет.  

 
МЕЃУНАРОДНА ПОЛИЦИСКА СОРАБОТКА ВО НАСОКА НА 

ЗАШТИТАТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 
  

Меѓународната полициска соработка како никогаш досега се 
наметнува како клучна во борбата против меѓународниот криминал. 
Во моментов, таа се одвива на мултулатерална и на билатерална 
основа. Билатералната соработка се одвива преку  неколкуте склуче-
ните договори за соработка во борбата против меѓународната неза-
конска трговија со дрога и психотропни супстанци, меѓународнот те-
роризам и организираниот криминал и преку клучната меѓународна 
полициска организација ИНТЕРПОЛ, како и преку регионалната 
иницијатива СЕКИ. 
 
ИНТЕРПОЛ 

 
 Во моментов ИНТЕРПОЛ е најголемата полициска организа-
ција во светот со 188 членки, формирана во 1923 година, која овозмо-

                                                             
159 Филип Рајкел, „Прирачник за транснационален криминал и правда“, Датапонс, 
2009, стр.113. 
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жува прекугранична полициска соработка и поддршка на сите 
институции и служби чија задача е превенција и борба против 
меѓународниот криминал. 
 Целта на ИНТЕРПОЛ е да овозможи меѓународна полициска 
соработка и таму каде што не постојат дипломатски односи помеѓу 
одделни држави.Според Основачкиот акт на ИНТЕРПОЛ се забрану-
ва каква било интервенција или активност на политичка, воена, рели-
гиозна или расна основа160. Првата објава за укредено културно 
добро била во 1947 година161.  
ИНТЕРПОЛ во последните десетина година игра една од најважните 
улоги во развивање на механизими и правни инструменти за 
превенција на криминалот со културни добра, како и во поглед на 
развивање на соработката со меѓународните институции задолжени 
за заштита на културното наследство, пред сè со УНЕСКО. Во била-
тералната и мултилатералната полициска соработка преку ИНТЕР-
ПОЛ може да се издвојат четири клучни моменти и тоа: 

1.  Размена на информации преку Националното централно биро 
(НЦБ)-Скопје. Информациите се разменуваат на доброволна 
основа помеѓу националните бироа на земјите-членки, како и 
со Централата на ИНТЕРПОЛ во Лион-Франција.    

2.  Пристап до Базата на податоци за украдени културни добра 
која се објавува во ДВД-издание и која периодично се 
ажурира, како и можноста за on line-интернет пристап до 
базата на украдени културни добра. 

3.  Оn line-интернет пристап до Базата на податоци со предмети 
кои се пронајдени од страна на полицијата, но се со  
неутврден сопственик или потекло. 

4.  Воспоставување на директни и неформални контакти на 
симпозиуми и конференција поддржани од страна на 
ИНТЕРПОЛ, помеѓу експерти од разни држави за 
конкретната проблематика.  

 
Сепак соработката преку ИНТЕРПОЛ се темели на стандарди, начела 
и принципи, кои мораат да се почитуваат доколку се сака сериозен 
пристап од земјата на која и се поставува барањето за соработка во 
однос на конкретна оперативна информација, барање за вршење на 
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161 http://www.interpol.int/Public/WorkOfArt/Default.asp  
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одредени проверки, како и објавување на украден предмет во базата 
на податоци за украдени културни добра. Развивањето на меѓусебна-
та доверба помеѓу полициските службеници од различните држави 
кои се надлежни за соодветната проблематика е најважниот и клучен 
момент во меѓусебната соработка. Доставувањето на точни и прециз-
ни полициски информации за одреден настан или појава е единствен 
начин за правилна валоризација и постапување по истите. 

  
SECI – SELEC-центар 
 
 Иницијативата за соработка на земјите од Југоисточна Европа 
произлезе од идејата за евроатлантска соработка во мај 1995 година 
во Виена162. Соработката се однесува на соработка помеѓу полицис-
ките и царинските служби на земјите-членки Албанија, Босна и 
Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Грција, Унгарија, Македонија, 
Молдавија, Црна Гора, Романија, Србија, Словенија и Турција.    
SECI како значајна регионална организација се наметнува уште пове-
ќе со оглед на присуството на постојаните земји набљудувачи, како 
што се Австрија, Азербеџан, Белгија, Канада, Чешката Република, 
Франција, Грузија, Германија, Израел, Италија, Јапонија, Холандија, 
Полска, Португалија, Словачка, Шпанија, Украина, Обединетото 
Кралство и Соединетите Американски Држави, а договор и меморан-
дум за разбирање и соработка има потпишано со бројни меѓународни 
организации како што се ИНТЕРПОЛ, Светската царинска организа-
ција, Меѓународниот центар за развој на миграциони политики, 
Меѓународната организација за миграција, ОБСЕ, ФБИ и др.  
Република Македонија стана полноправна членка на SECI на 
6.12.1996 година. На 9 декември 2009 година беше потпишана Кон-
венцијата за „Центар за спроведување на законот за Југоисточна 
Европа“, со што SECI се трансформира во SELEC-центар, а во тек е 
процесот на ратификација од страна на националните законодавни 
домови на земјите-членки. Целта на SELEC е да обезбеди поддршка 
за земјите-членки во зголемување на координацијата во превенцијата 
и борбата против криминалот, вклучувајќи го организираниот и 
сериозниот криминал, каде се вклучени прекугранични активности.  
 На 7 септември 2010 година во Атина на состанокот на 
Заедничкиот комитет за соработка (JCC) беше прифатена иницијати-
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вата на Република Македонија за формирање на работна група за 
„Борба против криминалот со културни добра“. Во иднина активнос-
тите на работната група ќе бидат координирани од страна на поли-
циски службеници од Министерството за внатершни работи на Репу-
блика Македонија, а основачкиот состанок предвидено е да се одржи 
кон крајот на 2010 година во Скопје, Република Македонија. Со 
иницијативата беа определени целите, приоритетите и оправданоста 
од постоење на работната група, со што се наиде на целосна 
поддршка од страна на менаџментот на СЕКИ. Имајќи го предвид 
искуството на останатите оперативни работни групи (работни групи 
за трговија со луѓе и криумчарење мигранти, борба со недозволена 
трговија со дрога, измами и криумчарење, финансиски и компјутер-
ски криминал, украдени возила, за борба против тероризмот, безбед-
ност на патниот товар и работна група за кривични дела против при-
родата и човековата околина)  кои функционираат во рамките на 
СЕКИ, Министерството за внатрешни работи, Бирото за јавна безбед-
ност, процени дека Република Македонија како земја која е загрозена 
од криминалот против културното наследство ќе мора да ги зајакнува 
своите капацитети преку регионалната соработка на полициските и 
царинските служби со земјите од Југоисточна Европа во насока на 
попречувања на криминалните активности против културното нас-
ледство на Република Македонија.   

 
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОЗИ 

 
 Националниот идентитет на македонскиот народ не е апстрак-
тна категорија, туку тоа е целокупното материјално и духовно  кул-
турно творештво што го создале генерациите кои живееле на овие 
простори. Она што нè прави поразлични, она што нè  идентификува 
како посебен ентитет е предмет на секаков вид  отворен и суптилен 
начин на загрозување, преку кое се загрозуваaт и поткопувaат 
нашиот суверенитет и интегритет. Сепак, ќе заклучиме дека под заш-
тита на културното наследство не се подразбираат само археолошки-
те истражувања, туку се подразбира и идентификацијата, валоризаци-
јата, ревалоризацијата, категоризацијата, прогласувањето, регистра-
цијата и означувањето на културното наследство, негово чување, 
почитување, негување и одржувања, конзервација, реставрација, 
реконструкција, дислокација и ревитализација, како и превенција, 
надзор, реституција, презентација, популаризација и секој друг облик 
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на непосредно или посредно зачувување на културното наследство 
што се остварува во јавен интерес163. Сепак, ни со Законот за заштита 
на културно наследство не се предвидени сите мерки на заштита, 
тука пред сè се мисли на безбедносните мерки, што всушност е и 
мошне тешко остварливо само со еден закон. Безбедносната заштита 
на културното наследство претставува комплексен систем, а кој зара-
ди постигнување на одредена ефикасност мора да интегрира голем 
број државни институции. Односот кон културното наследство го 
одразува и односот на нацијата кон сопствената држава, односот кон 
себе и односот кон идните генерации.  
 
Предлог-мерки: 
 

1. Донесување на Национална стратегија  за заштита на култур-
ното наследство во која би се дале стрегиските насоки за 
превенција на криминалот со културното наследство. 

2. Ревизија на целокупното движно културно наследство во 
музеите, во верските објекти, во државните институции и во 
приватните збирки.  

3. Формирање на координативно тело на национално ниво за 
координирање на активностите на надлежните институциите 
за заштита на културното наследство. 

4. Формирање на Национална база за украдени или исчезнати 
културни добра на која во блиска иднина би и  се овозможило 
интегрирање со Базата на податоци на ИНТЕРПОЛ. 

5. Подигнување на јавната свест за значењето на културното 
наследство како дел од националното богатсво и гаранција на 
македонскиот национален идентитет, во соработка со невлади-
ниот сектор и средствата за јавно информирање. 

6. Спроведување на образовни програми во однос на значењето 
на заштитата на културното наследство во основното, 
средното и во високото образование. 

7. Едукација и обука на надлежните институции како дел од 
основните обуки кои се спроведуваат за судии, јавни обвини-
тели, полициски и царински службеници. 

                                                             
163 чл.11, Закон за заштита на културно наследство, објавен во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр.20 од 2 април 2004 година, Скопје  
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8. Проактивна улога на меѓународно ниво во поглед на превен-
ција од недозволената трговија со културни добра, преку вос-
поставување соработка, потпишување на билатерални догово-
ри со државите каде веќе се идентификувани културни добра 
со географско потекло од Р.Македонија. 

9. Иницирање на законски измени во поглед на поригорозно 
санкционирање на недозволената трговија со културни добра 
и нивното фалсификување, како нов вид на загрозување. 

10. Зајакнување на потенцијалот со човечките ресурси во инсти-
туциите задолжени за превенција од криминалот со културни 
добра, пред сè во институциите предвидени според Законот за 
заштита на културното наследство. 

11. Развивање на концепт за мултидисциплинарни научни истра-
жувања во врска со  криминалот против културното наслед-
ство. 

 
Светска карта на соодносот помеѓу извештаите за загубата на културното 

наследство на државите, колекциите во музеите со археолошки и етнолошки 
предмети кои се со странско потекло и бројот на аукциските куќи 

164 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
164Преземена табела; http://www.mcdonald.cam.ac.uk/projects/iarc/illicit-antiquities/tradepic.htm 
Објаснување на апликациите во левиот агол: сивиот квадрат- држави кои имаат 
извештаи за значителна загуба на културно наследство, музеи – кои во своите 
збирки имаат археолошки и етнолошки предмети кои потекнуваат од странски 
држави,  аукциски чекан – број на големи аукциски куќи.   
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 Од горната карта може да заклучиме дека државите како 
Италија и Франција се апсурдни примери, кои според ИНТЕРПОЛ се 
меѓу најпогодените со криминалот против културното наследство и 
каде функционираат најразвиените системи за заштита на културното 
наследство, а во ист момент се и држави каде постојат и најразвиени-
те легални пазари со антиквитети.   
 
Користена литература: 
 

1. Лајман Мајкл Д., Потер Гари В., Организиран криминал 
(четврто издание), Магор, Скопје, 2009 година. 

2. Македонски национален комитет за споменици и места – 
ИКОМОС, Темелни акти на УНЕСКО за заштита на 
културното наследство, Скопје, 2006 

3. Рајкел Филип, Прирачник за транснационален криминал и 
правда, Датапонс, 2009 година. 

4. Ристов Јован, Инструменти за заштита на културното 
наследство, Прин Поинт, Скопје, 2008 година 

5. Совет на Европа, Европското културно наследство (II дел), 
Преглед на Уредби и активности, Министерство за култура 
на Република Македонија, Управа за заштита на културно 
наследство, 2008 Скопје 

 
Законска легислатива: 
 

6. Закон за заштита на културното наследство објавен во 
„Службен весник на Република Македонија“ бр.20 од 2 април 
2004 година, Скопје. 

7. Закон за полиција објавен во „Службен весник на Република 
Македонија“ бр.114/2006 од 03.11.2006 година. 

8. Закон за полиција објавен во „Службен весник на РМ“ 
бр.114/2006 од 03.11.2006. 

9. Правилник за остварување на работите на безбедност на 
заштита на културното наследство и за образецот и начинот на 
издавање на легитимацијата на овластени службени лица за 
безбедност на културното наследство („Сл. весник на РМ“ бр. 
25/05). 



 150 

10. Конвенција на Обединетите нации против транснационалниот 
организиран криминал, одобрена од Генералното собрание на 
ООН на 15.11.2000 година во Њујорк.   

11. ECOSOC (The Economic and Social Council) Resolution 2008/23, 
Protection against trafficking in cultural property.  

12. ECOSOC (The Economic and Social Council) Resolution 2004/34, 
Protection against trafficking in cultural property.   

 
Интернет веб-страници: 

1. http://www.interpol.int  
2. http://www.secicenter.org  
3. http://www.justice.gov/usncb/programs/cultural_property_program

.php  
4. http://www.fbi.gov/hq/cid/arttheft/arttheft.htm  
5. http://www.organized-crime.de  
6. http://www.mcdonald.cam.ac.uk  
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СООПШТЕНИЈА, ПРИЛОЗИ И СТАТИИ 
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Д-р Стојан Велкоски, 
Институт ГАПЕ - П.О. Бох 891 1000 Скопје, Р. Македонија;  

 
МОЖНОСТИ И НЕДОСТАТОЦИ  ВО ЗАШТИТАТА НА 

КУЛТУРНОТО БОГАТСТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Апстракт: Според досегашните анализи и археолошки про-
најдоци, со право може да се  каже дека Република Македонија прет-
ставува најголем археолошки локалитет во светот. 

Наспроти тоа,  македонското културно наследство денес е на-
паднато од повеќе страни, а ние како сè уште да немаме доволно 
јасна и трајна стратегија за негова заштита и афирмација. Овој про-
цес датира уште од многу поодамна, а неговиот интензитет е сè пого-
лем. 

За спречување на понатамошниот грабеж и уништување на 
нашето најголемо богатство-културното, потребни се низа радикални 
и брзи измени во статутот, како и преземање на понатамошни актив-
ности од страна на Министерството за култура и од МВР.  

Република Македонија има нешто што другите го немаат, но 
за жал тоа како најмалку да го чуваме и користиме, а нашата сила 
треба да ја бараме токму во културното богатство. 
 

МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ 
 

Македонското културно богатсто, за жал, отсекогаш будело 
мошне голем интерес за  ограбување, како на странските така и на 
домашните граѓани на Р. Македонија, кои тоа го правеле организира-
но или самостојно. Тој процес сè повеќе се продлабочувал, особено 
по Првата светска војна и трае сè до ден денес. 

1. Познато е дека сите окупатори на оваа територија ископувале 
и однесувале мошне значајни археолошки артифакти за кои, за 
еден добар дел од нив,  потоа се произнесувале дека се најдени 
на нивните територии. 

2. За време на федерацијата со СФРЈ мноштво значајни артифак-
ти од Р.Македонија се нашле во приватни збирки или нацио-
нални музеи ширум тогашната СФРЈ. 

3. Емиграцијата село-град, изградбата на нови населби, индус-
триски капацитети, експлоатации на минерали и руди и др. 
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4. Јавна тајна е дека дел од мировните сили кои биле во Р. 
Македонија се занимавале со најсофистицирани геолошки 
истражувања и вршеле извесни ископувања и  потрага по 
археолошко богатство. 

5. Во нелегалните ископувања и шверцувања на археолошки 
артифакти, од јавноста и граѓаните се дознава дека се инвол-
вирани сегашни и бивши политичари, воени и полициски 
лица, странски дипломати и др. 

6.  Според извесна слободна проценка во Р. Македонија, околу 
една третина од населението се занимаваат/ле со: нелегални 
ископувања, трговија со артифакти или непосредно биле во 
преговарање, договарање и сл. со поединци и организирани 
групи за таа цел. 
 
Процесот на уништување и грабеж на културното богатство 
од Р. Македонија, и покрај строгите законски санкции кон 
сторителите, е сè поинтензивен.  
 
Овој процес се должи најмногу поради следните фактори: 
-распадот на индустријата во постјугословенскиот период и 
економската криза; 
-поседување софистицирана технологија за откривање на 
археолошки наоѓалишта; 
-директна или индиректна поддршка од страна на поедини 
лица на високи политички функции, правни или економски 
моќници; 
-недоволна и неадекватна политика за заштита на културното 
богатство.  

 
ВЛИЈАНИЕТО НА РУДАРСКИТЕ ИСКОПУВАЊА ВРЗ 

КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 
 

 Археолошките локалитети и другите културно-историски 
споменици (цркви, манастири, џамии, и др.), претставуваат специ-
фична категорија на споменици кои барат поинаков третман на заш-
тита од другите споменици од јавен или профан карактер. Ова, пред 
сè, се должи на потенцијалите и вредностите што ги нудат овие 
објекти во однос на изучување и проучување на културните вреднос-
ти на една држава.  
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Во услови кога на една толку мала територија, каква што е 
Македонија, се регистрирани толку многу археолошки локалитети и 
други споменици со значајни историски датуми (над 5000), се поста-
вува прашањето за нивното целосно вреднување и заштита. Токму 
ваквата бројност понекогаш создава недоумица и за приоритетот на 
истражување. Тоа создава дури и неможност да се пристапи кон 
целосна заштита од намерно или ненамерно оштетување.  

Ваквата состојба е најтешко да се следи кога се во прашање 
поголеми  работи на земјиштето, кои се од капитално значење за 
државата, како изградба на хидроцентрали, патишта, експлоатација 
на руда и друго.  

Еден од таквите локалитети претставува и термоелектраната 
„Осломеј“ (Сл.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      

Сл. 1 
 
 На овој локалитет се експлоатирал јаглен уште од старите 

народи и тоа по пат на тунелски јами. Во тие тунелски јами има 
остатоци од руднички орудија и други археолошки наоди, кои заради 
надворешните ископувања засекогаш се изгубени. Археолошки 
наоди може да има и кај повеќето површински рудни ископувања, 



 155 

како на пример, „РЕК“- Битола, „Стакларница“ и „Цементарница“- 
Скопје, разни експлоатации на мермер, камен, песок и друго. 

Заштитата на археолошките локалитети од ваквите капитални 
проекти во основа е неможна. Доколку тие се најдат на патот на 
реализација на ваквите проекти, единствено ќе можат да се заштитат 
доколку благовремено целосно се истражат и се изработи комплетна 
и целосна документација за нив. Но, доколку се најдат во близина, 
тие мора да бидат дислоцирани. Доколку тоа не се случи истите ќе 
претрпат оштетување или уништување.  
 
УНИШТУВАЊЕ ВРЗ ОСНОВА НА КРИЕЊЕ И НЕБРЕЖНОСТ 

ПОРАДИ СТРАВ И НЕДОВОЛНА ИНФОРМИРАНОСТ 
 
Познато е дека во Р. Македонија има строги законски мерки за 

зачувување на културното богатство, но речиси никаква соработка со 
населението за подигање на културната свест и многу слаби или 
незначајни награди за соработка на ова поле. 

Овој сегмент игра мошне значајна улога во зачувувањето на 
културното богатство. 

Доколку некој при ископување  или обработка на земја 
пронајде некој значаен археолошки наод, најчесто наодот се  
пријавува кај  диви копачи, се уништува или се крие.    

 
 
 
 
 
 
 
 

  
            

 
 
 

Сл.3 Сл.4 
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Сл.5                                                                         Сл.6 

 
 
Најчестите причини за тоа се: 
- неинформираноста; 
- страв од одземање на имот; 
- страв од полициски притисоци и казни; 
- непостоење на соодветна награда; 
- идеја за самостојна или организирана понатамошна  потра-

га по богатство или оттуѓување на пронајдените артифакти 
и др. 

 
Добар дел од културното богатство може да се најде на 

отворен простор, во некоја нива, кое при орање со моќни машини е 
извадено на површината. (Сл. 3-6), а потоа поради некои од горенаве-
дените причини овие наоди остануваат не евидентирани или се 
уништуваат. Вакви случаи, најчесто можат да се забележат во  
селските населби во Р.Македонија. 

 
ЗАКЛУЧОК 
 
Од најновите истражувања на терен, добиени во разговор со 

поголем број  лица од различна возраст, националност и место на 
живеење, се дознава дека нелегалното археолошко ископување про-
должува со несмалено темпо и покрај последните полициски акции. 
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ДРУГИ 
КЛИМАТСКИ УСЛОВИ

КРАЖБА

ПОЖАР

ВОДА

НЕСООДВЕТЕН 
ТРЕТМАНДА

КУЛТУРНО
 БОГАТСТВО 

ВО 
Р. МАКЕДОНИЈА

ОПШТИНСКИ
НАЦИОНАЛНИ

ХРАМОВИ И ЦРКВИ

ОТВОРЕНИ 
ЛОКАЛИТЕТИ

СЛУЧАЈНИ 
ПРОНАОЃАЧИ

ДОМАШНИ 
ГРУПИ И ПОЕДИНЦИ

СТРАНСКИ
 МИСИОНЕРИ
 ВОЕНИ СТРУКТУРИ

- АМБАСАДОРИ И СЛ.

-
-

}

Тоа ни покажува дека полициските акции за заштита на 
културното богатство се неопходни, но често се задоцнети и 
истовремено нецелосни во спречувањето на овој вид  криминал. 

Најдобрите информации за состојбата на овој криминал може 
да се добијат по пат на разговор со месното население, доколку тие 
стекнат доверба во истражувачот. 

Оттаму можат да се добијат вистинити или невистинити 
податоци, но во секој случај тие треба да се проверат и  да бидат 
искористени. 

Од сето погореелаборирано може да се заклучи дека 
културното богатство за Р.Македонија може да претставува значаен 
економски, туристички, културно-историски и друг неисцрпен извор, 
кој државата може да ја стави во светски водечки центар во овие 
области. 

Причината за досегашниот недоволен успех се согледува и од 
прикажаниот графикон, каде што е покажано како се освојува 
културното богатство во РМ. ( Сл.7). 
 

 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
Користена литература: 

 
- Информативни средства; 
- Анкетирани 50 лица во селски населби. 
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Несторовски Драги 
 

КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И КРИМИНАЛОТ 
 
   Апстракт:Уште пред многу години територијата на Македо-
нија со самата своја геофизичка поставеност условила да се развијат 
поголем број населби и населени места. Развојот на вака големиот 
број населени места и населби се должел, пред сè нa позитивните 
климатски услови, богатиот хидропотенцијал на реките и езерата, кои 
биле полни со риби, планините обраснати со дрва и многу дивеч, 
како  и плодните полиња и висорамнини. 

Поради вака добрите услови за живот, само во границите на 
територијата на денешна Македонија биле подигнати (до денес  
откриени и заведени), повеќе од 5150 населени места и населби.  

Само за да се направи разлика, денес во Македонија се регис-
трирани  околу 1900 села и градови, од кои стотина не се „живи“ 
или,пак, живеат само за време на викендите или летните денови. 

За некои населени места изградени пред нашата ера, може 
слободно да се каже дека имале статус на велеградови, бидејќи 
броеле повеќе од 20.000 жители, што за тоа време претставувало 
огромен човечки потенцијал. 

Вака густо населена територија придонела да се развие 
земјоделието, сточарството, но и занаети кои во тоа време биле доста 
ценети и добро платени. 

По обединувањето на македонските племиња и создавањето 
на македонската држава и Македонското Царство, во државата 
почнуваат да се развиваат занаети кои претежно биле наменети за 
изработување оружје, штитови, шлемови и друга воена опрема. 
Покрај овие занаети, парарелно се развивале и занаети кои изработу-
вале предмети за домаќинствата со што се развило грнчарството, 
потоа се развиле занаетите за изработка на накит и украсни предмети, 
кои и до ден денес се препознатливи и единствени во светот со 
својата уметничка изработка и вредност. 

Во овој период македонските занаетчии достигнуваат свој 
зенит, како во изработката на военото оружје и опрема така и во 
изработката на украсните премети и накит изработени од бронза, 
сребро и злато.  
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Голем дел од овие изработени предмети биле оставани во 
гробовите и гробниците при погребните обреди бидејќи Македонците 
верувале во задгробен живот.  

Овие богати  некрополи и гробови со векови биле предмет на 
интерес и биле присвојувани, ограбувани или насилно одземани, како 
од други држави, така и од странски и домашни колекционери или 
поединци-авантуристи.Поради сето ова, културното наследство на 
Република Македонија е значително намалено, а и денес е сè уште 
загрозено од кражби, оштетување и уништување. 

Поради сето ова во нашата држава мора да се сфати дека 
културното наследство е фундаментален елемент на културата на 
секој народ и на човештвото во целина, а неговата заштита, според 
основните цивилизациски норми, претставува приоритетна задача на 
секоја држава. Оттаму, не случајно, скоро во сите релевантни меѓуна-
родни акти е потенцирана неопходноста секоја држава што подобро 
да го сфати значењето на моралните обврски за почитување на сопст-
веното културно наследство, како и културното наследство на други-
те народи.     

Ваквата заштита на културното наследство не е ниту нешто 
ново ниту пак од поново време. Заштитата на сопственото културно 
наследство, како и заштитата на културното наследство на другите 
народи е позната уште пред 2000 години, кога за прв пат, објектите 
кои не смееле да се оштетат или уништат за време на војни или потоа 
биле посебно обележувани, бидејќи тие објекти претставувале објек-
ти од посебен културен и верски интерес кај  тој народ. 

Република Македонија, без оглед на проблемите и потешкоти-
ите со кои се соочуваваше во периодот на транзицијата и денес со 
проблемот на рецесијата, како современа и независна и како држава 
во развој, не е амнестирана од грижата за сопственото културно нас-
ледство, ниту пак, од моралната обврска во поглед на културното 
наследство на другите народи. 

Овие предочувања произлегуваат, пред сè од потребата за 
преиспитувањето и квалитативна промена на односот кон заштитата 
на културното наследство во целина. Причина за ова се бројните 
неповолни состојби произлезени од променетиот однос на државата 
кон сопственото културно наследство во периодот по прогласување-
то на независноста во 1991 година, потоа за време на борбените дејс-
твија во 2001 година, па сè до денес. 
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Противправното присвојување и уништување на делови од 
културното наследство како појава е карактеристично за средини во 
кои постои голема концетрација на разновидни културни добра, каде 
одделни примероци на културното наследство се со исклучителна 
уметничка и материјална вредност, а воедно пак, не постои целосно 
изграден однос кон вредностите на сопственото културно наследство. 
Ова, пред сè, се должи на бројните слабости во систематската 
поставеност за практична грижа и заштита на наследството. Овие 
општи карактеристики, во најголем дел се белег и на состојбите во 
нашата држава.      
 

1. СОСТОЈБИ И ДВИЖЕЊЕ НА КРИМИНАЛИТЕТОТ СО 
КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

 
Утврдувањето на состојбите и движењето на криминалитетот 

во врска со културното наследство претставува посебен проблем 
најмногу поради тоа што не е изграден единствен систем и статисти-
ка за следење на оваа проблематика, ниту пак, податоците се соби-
раат и обработуваат на едно место според однапред утврдена методо-
логија. 

Мора да се напомене и тоа дека е илузорно да се помисли дека 
заштитата и обезбедувањето може да се сведат на некој максимум, 
кога се знае дека на територијата на Република Македонија има еви-
дентирано 5150 археолошки локалитети на старомакедонски населби 
и населени места, потоа околу 2200 недвижни споменици на култура-
та, а тоа се манастири, цркви, џамии, текиња и слично, околу 350 
куќи на старата градска и селска македонска архитектура, како и над 
200 други споменици на културата, кои претежно се спомен-куќи, 
кули, мостови, анови, аквадути и слично. Исто така, треба да се спо-
мене дека и околу 430.000 движни предмети и документи припаѓаат 
на нашето културно наследство, од кои 22.000 се икони кои се чуваат 
во црквите и во манастирите. Но сепак, повредните и позначајни 
икони, како и останатите вредни предмети се чуваат во музеи, гале-
рии, библиотеки, архиви и други институции кои се овластени за чу-
вање на вакви предмети. 

Во врска со нашето културно наследство и богатство треба да 
се забележи и тоа дека најбруталниот и најсрамниот грабеж на 
вредни и значајни икони и други вредни предмети е направен  во 
периодот од 1946 година па сè до крајот на седумдесеттите години од 
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минатиот милениум. Според некои податоци, во овој период се 
украдени околу 5 до 6 илјади икони и голем број  археолошки пред-
мети кои претставувале непроценливо богатство, како од културен,  
така и од материјален аспект. 

Голем грабеж и уништување на културното наследство се 
извршени  и во 1995 година, кај месноста Суво Грло, потоа во 2001 
година, кај старите рудници за злато, цинк и олово во кратовскиот 
регион, како и во 2005 година, во прилепскиот регион, кога владини 
функционери, користејќи ја својата позиција извршиле  диви ископу-
вања и притоа уништиле и ограбиле  голем дел од нашето национал-
но и културно богатство и наследство. 

Што се однесува до евидентирањето на движните и недвижни-
те предмети и објекти кои се дел од културното наследство на Репу-
блика Македонија, тоа е  направено  во текот на 1953 година до 1962 
година од страна на тогашниот Републички завод за заштита на спо-
мениците на културата, каде биле евидентирани 1700 цркви и 
манастири со околу 2000 вредни икони, како и  евидентирање и увид 
во џамиите, текиња и други објекти кои се користат од граѓаните со 
исламска вероисповед. 

Но и покрај извршениот увид и евидентирање на вредните 
предмети и икони од страна на Републичкиот завод за заштита на 
спомениците на културата, не може со сигурност да се каже колку и 
кои икони и вредни предмети биле пријавени како украдени. Ова е од 
причина што во текот на 1972 година во Министерството за внатреш-
ни работи е даден налог сите досиеја кои се воделе за украдени икони 
или други вредни предмети, да се уништат бидејќи  биле застарени и 
се однесувале за „безначајни“ предмети. 

Во последниве неколку години следењето, евидентирањето и 
методологијата на водење евиденција за украдени предмети од кул-
турното наследство е подобрена, но не е на ниво кое го предлага 
меѓународната заедница. 

Од досегашните искуства и сознанија криминалот со култур-
ното наследство може да се подели во неколку облици и тоа: 

-кражби; 
-диви-недозволени ископувања; 
-измами; 
-оштетување и уништување; 
-узурпација; 
-присвојување и прикривање. 
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1.1. Кражби  
 
    Овој вид кривични дела сторителите претежно ги извршуваат 
во црквите, во манастирите и во музеите во кои се чуваат вредни 
икони и предмети. Но чести се случаите кога сторителите ќе провалат 
во црквата и потоа вршат ископување со цел да најдат сокриено 
злато. Најчесто ископувањата се вршат под чесната маса кај црквите, 
а кај џамиите ископувањата се вршат под прагот на самиот влез од 
џамијата. 

Кражбите во црквите се многу позачестени во однос на 
кражбите во џамиите од причина што џамиите се изградени во 
самото населено место и во истите не се чуваат вредни предмети. За 
секоја џамија е задолжено едно семејство кое се грижи и ги чува 
вредните предмети и парите. Затоа пак, големиот број цркви кои се 
наоѓаат надвор од населените места се најчестата цел на крадците, 
кои се доста добро организирани и опремени со техника. 

Во неколку случаи извршени се кражби и од музеи каде се 
украдени вредни експонати. Треба да се посочи дека кражбите во 
музеите биле извршени и во случаи кога тие биле и физички 
обезбедувани.             
    

1.2. Диви-недозволени ископувања 
 

За Република Македонија е карактеристична појавата на диви, 
односно недозволени ископувања по археолошките локалитети. 
Ваквото „дивеење“ по археолошките локалитети започнува од 1992 
година во Валандовскиот и Гевгелискиот Регион, за подоцна да се 
префрли на целото подрачје на Република Македонија. Во овој 
период во  Македонија е зачестено  присуство на странски разузнава-
чи од соседните држави, коишто секој ископан предмет од археолош-
ките локалитети веднаш го откупувале и плаќале во готово со девизи. 

Денес наездата од диви ископувања продолжува со малку 
понамалено темпо, но сепак тоа не е целосно спречено. Притоа треба 
да се води сметка за терминологијата „диви“ и „тајни“ ископувања 
коишто се вршат при потрагата по скриено богаство и прибавување 
на имотна корист од археолошките наоди од една страна, и „тајни 
археолошки ископувања“ коишто се извршуваат без дозвола, а ги 
вршат одредени научни и стручни лица, археолози, владини функци-
онери, од друга страна. 
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За дивите-недозволени ископувања може да се каже дека 
започнуваат и се вршат на неколку начини и тоа:   

-според сон; 
-според  знаци;  
-според мапи и карти;  
-според записи и преданија;  
-според обележани археолошки локалитети. 

      
1.2.1. Според сон 
 
Многу честа појава во Македонија е да се каже за некој дека 

се збогатил бидејќи му се сонило каде има закопано богатство(благо). 
Вакви ископувања се вршени во дамнина, но чест е случајот и 

денес одредени лица да вршат ископување после сонувањето за 
закопано богатство.Ваквите ископувања најчесто се вршат во ниви, 
лозја или во близина на некој камен, старо дрво и слично, но многу 
честа е појавата вакви ископувања да се вршат и во визби и подруми 
во индивидуалните куќи,  при што се случувало да дојде  до 
поткопување на темелите и да се поремети статиката на самата куќа 
или објект. 

Вакви ископувања  според сон се извршувани  и на самите 
археолошки локалитети или во дворовите на црквите и манастирите. 
Постои верување дека пред започнување со копањето претходната 
ноќ треба да се покрие местото со пепел за да се види изутрината 
каква стапка има на пепелта. Доколку е стапка од животно треба да 
се даде „курбан“ од тоа животно, доколку пак стапката е од човек 
тогаш многу ретко се отпочнува со ископување бидејќи „курбан“ т.е. 
жртва ќе треба да биде некој од копачите. 
 

1.2.2. Според знаци 
 
Во Македонија има многу лица кои тврдат дека можат да  

толкуваат и читаат одредени знаци кои се напишани или обележани 
на карпи, камења и прастари дрва или пак, да ја толкуваат 
меѓусебната поставеност на одредени карпи и камења во просторот, 
со што точно можат да го погодат местото каде е закопано некое 
богаство. Овој вид  богатство претежно го нарекуваат комитско 
злато. 
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1.2.3. Според мапи и карти 
 
Барањето богатство според мапи и карти во последниве 

години кај нас е доста вносна работа. Поединци, искористувајќи го 
своето „познавање“ од оваа работа, за добра сума пари продаваат 
„стари“ мапи според кои може да се пронајде големо богатство и 
благо. Први познати изработувачи на вакви мапи и карти беа бугар-
ски државјани, но многу брзо вакви изработувачи се појавија и во 
Македонија. Една ваква мапа чини од 200 евра па нагоре, во завис-
ност колкаво богатство ќе треба да се открие со помош на мапата. 
Чест е случајот на договор  трошоците за ископување  да се платат по 
половина. Имено, тој што ја има мапата плаќа една четвртина, а 
другиот остатокот. Во вакви случаи најчесто е потребно да се 
изнајмат градежни машини. 

Според една ваква мапа министерот за одбрана и министерот 
за внатрешни работи во 1995 година извршија диво ископување кај 
месноста Суво Грло на патот помеѓу Штип и Радовиш. Според 
мапата требало да се пронајдат 5 тони злато кое наводно германската 
војска при повлекувањето во 1944 година го закопала на овој 
простор. Просторот бил ископан со градежни машини и при тоа биле 
уништени голем број  „тумули“, односно гробови и гробници од пред 
нашата ера. За тоа дали  е нешто вредно пронајдено ниту е некаде 
кажано ниту е пак некаде пријавено.  

Целата акција била извршена во тајност без присуство на 
стручни лица, археолози, заштитари и слично. 

Вакви тајни и диви ископувања според пронајдени мапи се 
извршени  и во рудниците во Кратовско. Овде треба да се напомене 
дека овие ископувања се извршени во рудници кои се прогласени за 
културно наследство на Република Македонија. 
 

1.2.4. Според преданија и записи 
 
Преданијата кои обично се пренесувани „од колено на коле-

но“, кај повеќето трагачи по богатство ја побудуваат желбата за тра-
гање и пронаоѓање на големо богатство. Во последниве години трага-
чите по богатство, според одредени преданија, ги бараат „Гарван 
пештерата“, „Златната змија“, „Бакарната книга“, „Македонската 
математика“, „Златната кочија“ и други. 
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Според одредени записи трагачите по  богатстволаго многу 
често користат стари книги во кои е запишано дека некој закопал 
поголемо богаство на одреден простор. Вакви записи има во писма и 
во документи и истите можат да се најдат во службените или во при-
ватните архиви. Според едно вакво писмо кое било напишано во 18-
от век,  висок функционер од МВР во 2005 година нарачал ископува-
ње кај Расим-Исаковиот мост на Црна Река, со цел да го пронајде 
големиот товар со злато кое турската војска наводно го закопала на 
ова место. 

При ова ископување користен е  и хеликоптерот на МВР. 
Според наши сознанија службата водела постапка против овој функ-
ционер, но, по налог на „некој“ постапката е прекината.  
 

1.2.5. Според обележани археолошки локалитети 
 
Ископувањето на археолошките локалитети, иако според 

Кривичниот закон на Република Македонија е најстрого казниво 
дело, спаѓа во најзастапените кривични дела кај нас. Ваквите ископу-
вања најчесто се вршат кај локалитетите кои се наоѓаат надвор од на-
селените места. Најчесто дивите копачи бараат и отвораат некрополи, 
гробници и гробови, по што ги ограбуваат пронајдените предмети, а 
зад себе оставаат пустош. 

Откривањето на  гробниците и гробовите на археолошките 
локалитети, најчесто е со помош на : 

- со дупчење; 
- со помош на висок; 
- со помош на софистицирана опрема (метал-детектор). 

 
Дупчењето се извршува со помош на метални прачки кои 

имаат остар врв за да се продупчи просторот каде се претпоставува 
дека се наоѓаат гробници или гробови. Дупчењето на просторот се 
врши споре личниот избор на некој кој има поголемо искуство или 
пак, според претходно добиени сознанија од археолозите. Доколку 
остриот врв на металната прачка при дупчењето удри во камен, 
тогаш се сигурни дека пронашле гроб, а ако пак, дупчењето не може 
да се изврши на простор поголем од два до три метри квадратни, 
тогаш се сигурни дека дошле до гробница. Ова е поради тоа што пред 
2700 години па сè до ранохристијанството на овие простори 
погребувањето се вршело така што покојникот бил ставан помеѓу две 
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камени плочи, а одозгора бил покриван со една или две хоризонтално 
поставени камени плочи кои изгледале како камен ковчег или  
погребувањата биле извршувани во гробница изѕидана од камен. 

Многу е мал бројот на луѓето кои се познати по тоа што 
извршуваат откривање на гробници со помош на висок или метални 
жици. 

Од друга страна пак, во последниве години во Република 
Македонија се извршени голем број  диви ископувања по археолош-
ките локалитети со помош на софистицирана опрема и техника. Во 
софистицирана опрема покрај метал- детекторот, спаѓа и сега најмо-
дерниот метал-детектор во вид на сонда за откривање на метали и 
минерали.При користење на оваа опрема мора да се има и извор на 
електрична енергија, па затоа со опремата се користат и генератори. 
Во нашата држава е купена  ваква опрема од страна на едно лице кое 
за неа платило околу 200.000 евра.          
 

1.3. Измами 
 
Кривични дела со помош на измама се извршени во неколку 

цркви и манастири во државата. При ова сторителите најчесто го 
користат непознавањето, неукоста и наивноста на црковните лица 
или лица од црковните одбори кај селските цркви и манастири  под 
изговор дека иконите кои ги имаат во цркавата или манастирот се 
наталожени со нечистотија од чадот на свеќите  и дека  ќе треба да се 
исчистат. По ова сторителите прават копии од земените икони и ги 
враќаат во црквите и манастирите. Исто така во врска со овие 
кривични дела  треба да се каже дека има случаи кога се извршени  
само замени на вредни икони со копии, користејќи го притоа  невни-
манието на црковните лица.     
 

1.4. Оштетувања и уништувања 
 
Најголеми уништувања, вклучувајќи ги тука и оштетувањата 

на делови од културното наследство, се евидентирани при истражува-
ње и експлоатација на минерални суровини и при сите видови инвес-
тициски градби. 

При изградбата на инвестициските објекти и градби често се 
случува истите да добијат локација на место на некој дотогаш 
неоткриен археолошки локалитет или пак, во негова непосредна бли-
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зина. Во текот на изградбата, кога ќе се откријат траги на археолошки 
локалитет, инвеститорите многу ретко се одлучуваат да го пријават 
случајот до надлежните служби  и едноставно локалитетот се униш-
тува и врз него се гради предвидениот објект. 

Оштетувањата се најзастапени во манастирите и црквите, што  
од невнимание што од незнаење, се коваат клинци по ѕидовите, 
уништувајќи при тоа делови од фрескописите, резбите и слично, 
потоа се дупчат ѕидовите за протнување на електрични кабли и 
друго. 
 

1.5. Узурпација  
 
Узурпацијата претежно се јавува кај археолошки локалитети 

кои се наоѓаат во близина на обработлива земја. Сопствениците на 
овие обработливи површини го узурпираат и го обрабуваат и делот 
кој го опфаќа самиот археолошки локалитет. Воедно, чест е случајот 
кога на овие површини се градат и мали објекти. 
 

1.6. Присвојување и прикривање 
 
Кај присвојувањето или прикривањето мора да се направи 

разлика помеѓу „случаен наод“ и „наследен предмет“. 
Многу се чести  случаите кога при обработка на земјата или 

при некакви градби ќе се пронајде предмет или предмети кои имаат 
големо културно и историско значење за државата и тоа не се прија-
вува кај надлежните служби, туку едноставно се прикрива и предмет-
от се  чува дома  како сувенир или  се бара купувач. 

Исто така има случаи кога одредени значајни предмети кои 
имаат културно и историско значење за државата, поединци  ги имаат 
наследено од своите предци и истите ги чуваат дома. Во вакви случаи 
најчесто имателот на ваков предмет не ја знае вредноста на предмет-
от, туку едноставно го чува заради емотивната врска со предметот. 
Во ваков случај не може да стане збор за кривично дело. 
 

2. ПРИЧИНИ ЗА ПОЈАВА НА ОВОЈ ВИД КРИМИНАЛ 
 
Од направените анализи за појавата на овој вид криминал во 

нашата држава и тоа во вака големи размери, може да се каже дека 
постојат субјективни и објективни причини за тоа. 
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2.2. Објективни причини 
 
Може слободно да се каже дека објективни причини за 

појавата на овој вид   криминал кај нас се: 
-казнената политика; 
-обезбедувањето на објектите и локалитетите; 
-едукацијата. 

 
2.2.1. Казнена политика 
 
Во Република Македонија Законот за заштита на културното 

наследство се донесе во април 2004 година, а во Кривичниот закон на 
Република Македонија се извршија одредени надополнувања и про-
мени во текот на 2006 година. 

Сепак,  слабата и безначајна казнена политика во текот на ми-
натите години придонесе одредени лица да се осоколат и на особено 
дрзок начин да вршат ископувања по археолошките локалитети, без  
притоа да водат сметка дали ископуваат во незаштитени архелошки 
локалитети или истите државата со посебен закон ги заштитила. При 
вака диви ископувања, не само што се крадат драгоцени предмети од 
културното наследство, туку и поголем дел од недвижните објекти се 
оштетуваат или се уништуваат.  

Исто така, како  посебен проблем е и немањето закон за колек-
ционерство. Одреден број новопечени „бизнисмени“ своите пари ги 
вложуваат во купување на стари предмети и пари, правејќи свои 
колекции, а со самото тоа на некој начин го потпомагаат, дури и го 
финансираат  дивото копање. 
  

2.2.2. Обезбедување на објекти 
 
Со оглед на тоа дека кај нас поголем дел од археолошките 

локалитети, цркви и манастири се лоцирани и изградени надвор од 
населените места и истите претставуваат поедноставна цел на дивите 
копачи, обезбедувањето на објектите и локалитетите претставува 
една од позначајните компоненти во превентивното попречување и 
навремено откривање на овој вид и облик на кривични дела. 

Поради ова во наредниот период надлежните институции во 
државата ќе треба да посветат поголемо внимание на оваа значајна 
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компонента и да се подигне нивото на безбедноста на објектите и 
локалитетите 
 

2.2.3. Едукација 
 
Едукацијата е еден од најзначајните елементи коишто можат 

да придонесат во зачувувањето на нашето културно наследство и 
богатство. 

Но,треба да се направи паралела на едукацијата која е 
потребна кај службените лица во институциите и организациите кои 
се задолжени за чување на културното наследство, како и   навреме-
ното откривање и попречување на сторителите при вршење на вакви 
дела и прекршоци и едукацијата кај младите лица кои треба уште од 
првите училишни денови да се насочуваат да го сакаат и ценат своето 
културно наследство и богатство и да тежнеат преку  научни трудови 
да го афирмираат во светот. 
 

2.3. Субјективни причини    
 
Како субјективни причини за појавата на овој вид  криминал 

можат да се наведат: 
-материјалната вредност; 
-брзата продажба; 
-појавата на колекционери; 
-социјалната положба и невработеноста. 

 
2.3.1. Материјална вредност 
 
Материјалната вредност е една од главните компоненти за 

недозволените ископувања по археолошките локалитети во државата, 
како и за бројните кражби по црквите и манастирите, од каде што се 
крадат икони и вредни предмети и истите се нудат на западниот 
пазар. Како показател за ова треба да се спомене дека изложбата на 
икони од Република Македонија во Соединетите Американски 
Држави во 2006 година беше осигурана на 3 милијарди долари. На 
изложбата беа презентирани 14 оргинални икони изработени во 13 и 
14 век. Исто така добро изработена и очувана бронзена фигура од 7-3 
век пред нашата ера на западниот пазар чини од 500-800 евра од 
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сантиметар. Што значи една фигура од 10 сантиметри, во зависност 
од очуваноста, би чинела од 5000-8000 евра. 
 

2.3.2. Брзата продажба 
 
За секоја стока која се произведува во фабриките, пред да 

излезе на пазарот се бара начин каде и како таа да се пласира.  
За предметите кои се ископуваат од археолошките локалитети 

и украдените вредни икони и други предмети кои се дел од културно-
то наследство на Република Македонија, секогаш и во секое време 
има купувач.  

Како што претходно споменавме, Република Македонија, по 
осамостојувањето беше преплавена со заинтересирани лица од сосед-
ните држави, посебно од јужниот сосед, за купување на сето она што 
ќе се ископа од археолошките локалитети или ќе се  украде (икони 
или други вредни предмети) од црквите и од манастирите. Голем број 
од овие лица беа и професионални разузнавачи, кои со државни пари 
го финансираа дивото копање или пак преку наши државјани земаа 
под концесија обработливо земјиште за кое знаеле дека има некаков 
археолошки локалитет и наместо да ја обработуваат површината  
вршеле диви ископувања. 

Во последниве години како купувачи-финасиери се појавија и 
наши државјани кои имаат добри позиции во странство. 
 

2.3.3. Појава на колекционери 
 
Во последниве десетина години во Република Македонија се 

појавија поголем број  пасионирани колекционери, кои, сакајќи да ја 
заштитат вредноста на своите пари купуваат стари пари, крстови, 
оружје или друг вид предмети кои ги претставуваат како лично свои 
колекции. Има случаи кога цели вакви колекции се продаваат на 
аукциски куќи во Западна Европа за големи суми  пари. 
 

2.3.4.Социјалната положба и невработеноста 
 
Социјалната положба, сиромаштијата и невработеноста, исто 

така се една од главните причини за појава на овој вид криминал. 
Овде треба да се прави разлика помеѓу дивите копачи кои живеат во 
близина на археолошките локалитети во руралните средини и лицата-
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трагачи по богатство, кои дивото ископување го вршат од авантурис-
тички побуди или желба за многу пари. Кај првите материјалната 
положба е на доста ниско ниво, а воедно и немаат секојдневно 
ангажирање со редовни работни обврски или кратко речено припа-
ѓаат во категоријата социјални случаи, што сепак не им дава за право 
да вршат вакви кривични дела, додека пак, вторите претежно се доста 
имотни, покрај другото поседуваат доста скапи метал-детектори, 
теренски возила, градежни машини и др., но сепак, желбата за брзо 
богатење ги предизвикува да вршат вакви ископувања. 

Негативна работа кај првите е тоа што по кратко време, кога 
ќе видат дека доаѓаат до голема сума на пари со продажбата на арте-
фактите, не само што не бараат  работа, туку и да им се понуди 
работа не ја прифаќаат.  
 

3. ПОЈАВА НА ОРГАНИЗИРАНИ ГРУПИ      
 
Ако до пред неколку години дивите ископувања по архелош-

ките локалитети беа претежно организирани од лица кои живееја во 
селата  лоцирани блиску до архелошките локалитети, а нивните иско-
пувања се базираа на пронаоѓање на гробови кои ги отвораа и ограбу-
ваа, за потоа предметите да ги понудат на пазарот преку препродава-
чи кои имаа релации со странски купувачи, денес во Република Ма-
кедонија се појавени организирани групи за вршење на овој вид кри-
минал, при што може слободно да се каже дека имаме појава на 
археомафија и тоа археомафија која го контролира пазарот на арте-
факти на целото подрачје на Балканскиот Полуостров, од каде што не 
се изоставени ниту државите од поранешните југословенски просто-
ри, како Република Хрватска, Србија, Македонија, БиХ, Црна Гора, 
Република Бугарија, Албанија и Романија. 

Овие организирани групи имаат своја софистицирана техника, 
градежни машини, теренски возила, експлозиви,  лица кои им се 
потребни за проценка на ископаните артефакти (археолози, историча-
ри, музејски работници и сл.),  лица кои ќе им обезбедат безбеден и 
сигурен транспорт на артефактите(полицајци, царинарници и др.), 
потоа лица за изнаоѓање на аукциски куќи, музеи или пасионирани 
колекционери кои треба да ги откупат артефактите. Воедно, вклучени 
се и лица кои можат да контактираат со високи владини функционери 
кои ќе им овозможат непречено и безбедно ископување на одредено 
место. 


