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Апстракт 

 Перењето пари како дел од организираниот криминал е честа појава во светот 

денес со се поголема актуелизација на проблемот во секојдневието на кој не е имуна 

ниту една држава во светот па така и Република Северна Македонија. 

Парите претставуваат концепт на идеја дека на еден предмет може да му се 

додели вредност и истиот тој предмет потоа може да се искористи за трговија. 

Самиот криминален акт перење пари е поврзан со други криминогени дејствија 

кои го ставаат во центарот на организираниот криминал а, со тоа и повлекува и други 

криминални дејствија кои како последица директно ја загрозуваат економската и 

националната безбедност на државата. 

Соработката на државите за спречување на овој вид криминал, може да се смета 

за голем чекор кон намалување и искоренување на овој вид криминална активност. 

 

 

Клучни зборови: Перење пари, организиран криминал, корупција, финансирање на 

тероризам, 
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Abstract 

 

 

Money laundering as a part of organized crime is a common occurrence in the world today 

with an increasing actualization of the problem in everyday life to which no country in the 

world is immune, including the Republic of North Macedonia. 

Money represents a concept of the idea that an object can be assigned a value and that same 

object can then be used for trade. 

The criminal act of money laundering itself is related to other criminogenic actions that place 

it at the center of organized crime, and thus entails other criminal actions that, as a 

consequence, directly threaten the economic and national security of the state. 

The cooperation of the states to prevent this type of crime can be considered a big step 

towards reducing and eradicating this type of criminal activity. 

 

 

Keywords: Money laundering, organized crime, corruption, terrorist financing 
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1 ДЕЛ 

ТЕОРЕТСКО – ХИПОТЕТСКА РАМКА 

 

1. ФОРМУЛАЦИЈА НА ПРОБЛЕМОТ НА ИСТРАЖУВАЊЕ 

 

Перење пари претставува постапка на легализација на криминално стекнатите 

пари од било кое кривично дело кое сторителите го извршиле со цел стекнувањена 

противправна имотна корист. 

Перењето пари во теорија и практика не е нов феномен, тој се појавува уште во 

20 век, кога оваа појава се сметала за маргинален проблем, но по експанзијата на 

трговијата со дрога перењето пари добива глобални размери. Имено, „терминот 

„перење пари“  се поврзува со прикажувањето на прометот од ланецотна работилници 

за перење алишта од страна на мафијата во САД уште во 30-тите години на 20 век, кога 

определени криминални групи заработувале големи износи на пари од извршените 

изнуди, проституција, коцкање или од продажба на алкохол, а тие пари ги прикажувале 

како промет од пералниците за алишта.Ал Капоне започнува посериозно да размислува 

како да ги сокрие нелегално стекнатите приходи.1 

Под поимот перење пари се подразбира процес преку којшто таканаречените 

„нечисти” пари или друг вид на имот стекнати со криминални или противзаконски 

активности се претвораат во „чисти” пари или имот. Овие пари потоа може да се 

користат како легален приход во банкарски, трговски, купопродажни, инвестициски и 

претприемачки активности. имено,Мајер Ленски познат како сметководител на 

мафијата, загрижен да не ја доживее истата судбина како неговиот шеф Капоне, 

започнува да ги истражува можностите за криење на парите и за кратко време ја 

открива предноста на нумерираните швајцарски сметки. Оваа идеја, исто така, е 

разработена од Мајер Ленски кој е познат како прв перач на пари кој користејќи ги 

„швајцарските“ можности ја воспоставува првата техника на перење пари позната како 

концепт на „враќање на заем“.2 

Историски гледано, начинот на перење пари ја разработил познатиот 

американски криминалец Ал Капоне. Тој добиените пари од коцкање, проституција, 

продажба на алкохол, за време на прохобицијата во Америка во текот на 20-тите 

                                                 
1https://bankarstvo.mk 

2https://bankarstvo.mk 

https://bankarstvo.mk/
https://bankarstvo.mk/
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години од минатиот век, ги легализирал прикажувајќи ги како приход од своите 

автоматски пералници за облека.Тој имал отворено претпријатие што им нудело 

можност на клиентите да ја перат и сушат облеката во специјални машини.Па, 

нелегално стекнатите пари ги прикажувал како приход од овие машини.На тие 

приходи уредно плаќал данок и парите од нелегални, стануваат легални.3 

Криминално стекнатите пари или било кои други приноси, криминалците за да 

можат да ги користат без притоа да привлечат сомнение од страна на надлежните 

иституции за потеклото на парите, барат начини и стручна помош од страна на 

професионални лица  со цел истите да се прикажат како да се  стекнати на легален 

начин, односно дека потекнуват од било каква законска дејност, односно 

криминалците барат начини „нечистите (незаконски) пари кои потекнуват од  

кривични дела  да ги прикажат како легални пари“.  

Перењето пари (англиски: money laundering) означувакриминогена техника на 

активност со пари преку која се сокрива вистинското потекло на парите, а со тоа им се 

дава и легитимитет во оптекот на средства како легални финансиски средства. 

Перењето пари како криминална активност не е нова, во светот денес и не претставува 

никаков нов феномен – тоа е само својствена појава за криминалците кои секогаш 

тежнееле своите средства да ги сокријат да не им се знае потеклото,а со тоа и да немаат 

криминална активност или истата да се намали и минимизира.Иако во текот на долг 

период оваа активност ceсметала за маргинален проблем, по експанзијата на трговијата 

со дрога, перењето пари стана составен дел од секоја сериозна криминална дејност.4 

Веќе во минатиот век Европската заедница го прикажува ова злодело „перење 

пари“ како закана за демократијата и владеењето на правото кои ce основни вредности 

на современите демократски држави.Перењето пари ги проширува своите дејствија 

користејќи ги интензивните процеси на глобализација, технолошка трансформација и 

европската интеграција. 

Перењето пари е криминална активност која се надоврзува на претходен 

криминал и скоро во сите дефиниции се потенцира дека тоа е процес на легализација 

                                                 
3https://biznisinfo.mk/shto-e-perenje-na-pari/ 

4http://definitions.uslegal.com/m/money-laundering/ 

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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на криминално стекнати пари и други приноси. Оваа појава се дефинира од повеќе 

странски и домашни автори и дефиниции се претставени во повеќе меѓународни 

документи. Така што, Директивата на Европската заедница 2005/60/ЕЗ за спречување 

на користење на финансискиот систем со цел перење пари и финансирање тероризам, 

перењето пари го дефинира како „прикривање на вистинската природа, изворот на 

парите, претварање и пренос на имотот (средства) во смисла на прикривање на 

незаконско потекло, односно здобивање, поседување или употреба на средства 

стекнати од казниво дело“. 

Перењето пари е процес преку кој добивките, за кои основано се верува дека 

потекнуваат од криминална активност, се транспортираат, трансферираат, 

трансформираат, конвертираат или се вградуваат во легалните фондови со цел да се 

прикрие  нивното потекло, нивниот извор, движењето или сопственоста, со цел 

нелегалното потекло да се прикаже како легално или легитимно. Додека оваа 

дефиниција ја опфаќа желбата за прикривање на сопственоста на парите поради 

одредбите за даноци и поради тоа што сопственоста може да предизвика прашања за 

потеклото, таа не е експлицитна во однос на најосновната компонента на перењето 

пари, а тоа е: добивките кои биле стекнати преку криминална активност да се стават 

надвор од дофатот на lаw enforcement агенциите. Сепак, во добар дел значењето на 

перењeто пари може да се разбере, едноставно, како движење на парите подалеку од 

местото во кое се ранливи на заплена, во области каде што се безбедни.“5 

Перењето пари е криминал кој е последица на претходен криминал, или 

потреба од прикривање на криминалните приноси со одбегнување на нивно 

детектирање и овозможување на нивна видливост и водење на постапки против 

сторителите.  

Целта на најголемиот дел од криминалните активности е генерирање профит. 

Криминалците настојуваат по пат на перење пари да го прикријат вистинското потекло 

на своите средства и да им дадат легитимитет.  

Перењето пари има големо значење за криминалните групи затоа што им 

овозможува уживање во остварениот профит без каков било страв за евентуални 

консеквенции. Недозволената трговија со оружје, дрога, бело робје и сл.може да 

генерира огромни суми на пари. Внатрешното тргување, поткупот или компјутерските 

измами, исто така можат да доведат до големи профити кои треба да бидат 

                                                 
5Вилијамс Ф. , ,Перење пари, Безбедност бр. 4, Скопје, 1997,  стр. 371. 
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легализирани преку перење на пари.Во случај кога криминалната активност генерира 

огромни суми пари, поединецот или групата мора да најде начин да ги контролира 

овие средства, без притоа да предизвика сомнение околу легалноста на нивното 

потекло.Криминалците го прават тоа преку прикривање на изворите, промена на 

формата и видот на средствата или нивни трансфер во средини каде што нема да 

привлечат толкаво внимание.6 

Процесот на перењето пари е сложена постапка посебно во случаите кога 

криминалците кои се занимават континуирано, подолг временски период со одредена 

криминална активност (недозволена трговија со луѓе, криумчарење мигранти, 

недозволена трговија со дрога и оружје, разбојништва, примање и давање поткуп, 

даночно затајување и сл.), во  својата криминална структура имат и лица чија 

криминална задача е токму креирање на шеми за перење пари. Токму тука е и 

елементот на организираност на сторителите на тие што извршиле претходни кривични 

дела и сторителите кои помагаат при перење пари советодавно, или се директни 

извршители на перење пари кои овозможиле криминално стекнатите пари да се стават 

во легалниот финансиски систем. Перењето пари е успех за криминалците бидејќи, 

легализацијата на криминално стекнатите пари е криминална реализација на 

криминалците кои парите од претходниот криминал ги користат за иден криминал или 

ги инвестираат во легални „бизниси“. 

Перењето пари според дефинициите, според неговите криминални облици е 

дел од организираниот криминал. Организираните криминални групи кои се 

занимаваат со било кој криминал, дали е тоа недозволена трговија со дрога, 

недозволена трговија со мигранти, компјутерски криминал, финансиски криминал и сл. 

во својата криминална структура ангажираат и лица кои се задолжени за изнаоѓање на 

шеми, техники или корумпција на лица во финансиски институции со цел парите од 

криминалот да ги стават во легален финансиски систем и истите понатаму ги користат 

за проширување на криминалот или орварање и ширење на легален бизнис и 

стекнување на богатства за „луксузен“ живот.  

Перењето пари претставува последователна криминална активност на заштита 

на противправно стекнатата имотна корист. Се работи за инфилтрирање на парите или 

другите приноси од казниво дело стекнати со вршење на казниви дела во легалните 

бизниси, платниот промет, банкарското и финансиското работење. Тежиштето на 

                                                 
6Трајковски Г., Спречување на перење пари кај финансиските институции, Скопје, 2011, стр. 8.   
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неправото се состои токму во прикривањето на криминалното потекло  и вклучувањето 

на „нечисти пари“ во легалните парични текови.  Регуларноста и сигурноста на 

платниот промет и економските односи, претпоставуваат дека парите и другите имотни 

добра, што циркулираат во прометот, се стекнати на легален начин. Ако, наспроти тоа, 

во него се влеваат плодовите на незаконските трансакции и истите, во повеќекратниот 

пренос врз други (преку банки, сметки, со купопродажни договори итн.) стекнуваат 

статус на легално стекнат капитал, пазарот на капитал ја губи својата функција и 

вредносна ориентација и станува сфера на неказнива финализација на криминални 

активности. Инкриминацијата на перењето пари, според тоа, претставува зафаќање на 

последната фаза од претходните криминални активности,  како и на нивниот 

материјален резултат.7 

Перењето пари како безбедносен, правен, кривично – правен, економски и 

криминалистички проблем во Република Северна Македонија  се третира од 

осамостојувањето до денес. Како прв е семинарот на Правниот факултет во Скопје 

реализиран во 1996 година. Од тогаш до денес одржани се безброј семинари, 

конференции, советувања на теми за сузбивање на организиран криминал, перењето 

пари и негово сузбивање. Овој проблема станува се поактуелен и се истражува од 

повеќе аспекти, но предизвик за истражување е криминалистичкот аспект на перењето 

пари во нашата Држава. Криминалистичкиот аспект се однесува на истражувањето на 

перењето пари како криминална активност со свои криминалистички карактеристики 

како што се начинот на извршување, средствата и методите на криминално делување, 

времето и просторот на криминално делување, но сето тоа е поврзано истражување и 

на тоа од кои кривични дела потекнуваат парите кои се предмет на легализација, 

односно перење пари.  

Перењето пари како криминален облик има свои карактеристики кои се 

однесуват  на криминалните ситуаци во кои парите и другите приноси од други 

кривични дела,  сторителите  кои ги извршиле претходните кривични дела и сторители  

кои што се инволвирани  во тие криминални ситуации само во делот  на примена на 

техники и методи  на перење пари  или сторители кои ги искористуват своите позиции, 

посебно во финансиските институции, најчесто банките, за прифаќање и 

                                                 
7Камбовски, В., Казнено правопосебен дел, четврто дополнето издание, Просветно дело АД, Скопје, 

2003, стр. 365.  
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овозможување на движење и интеграција на криминално стекнатите пари и нивно 

преобразување во легално стекнати пари.  

Криминалните пари кои потекнуваат од било кој облик на криминал  во 

зависност од криминалните ситуации може да бидат и предмет на легализација, 

односно перење пари, токму, криминалните ситуации во кои криминално стекнаитите 

пари завршиле во процес на перење пари имат свои криминалистички карактеристики 

кои се однесуват пред се на начинот на кој се стекнати криминалните пари и начинот 

на нивна легализација. Посебно е битно времето како криминалистичка карактеристика 

и да се утврди хронологија на криминалните активности на претходно стекнати пари и 

нивната поврзаност со внесувањето во легален финансиски систем и тоа дали се во 

национални рамки или финансиските средства се префрлени во странство, а тука се 

издвојува и криминалистичката карактеристика на место на извршување на 

претходниот криминал и место на трансферирање на криминално стекнатите пари.  

Значајна криминалистичка карактеристика е и техниката и користените средства на 

легализација, посебно кои средства и техники се користат, дали се работи за 

електронски трансфер или се користат други техники.   

Но, во одредени случаи постојат фактички или правни пречки во однос на 

обезбедување на релевантни докази за поврзаност на претходниот криминал со 

перењето пари, а тоа е времето, преобразбата на парите во други облици на имот, 

помешување со легално стекнати пари и сл.  

Република Северна Македонија во изминатите неколку години, јавноста е 

запознаена со неколку случаи на извршени кривични дела од страна на организирани 

групи каде што сторителите покрај тоа што се осомничени за претходни кривични 

дела,осомничени и за кривичното дело перење пари и други приноси од казниво дело, 

дел од нив се правосилно осудениза кривични дела и тоа за претходни кривични дела, 

но и за перење пари во една криминална ситуација, каде е утврдена поврзаност на 

претходниот криминал со перење пари. За кои кривични дела и какви се 

карактеристиките на поврзаноста во секоја одделна криминална ситуација е предизвик 

за истражување и добивање сознанија пред се од кои кривични дела се стекнати 

криминалните пари, апотоа и сознанија за начинот, користените методи и текники за 

перење пари како и сознанија за трансферирање на криминалните пари во 

националниот финанснски систем, нои трасферот кон странски држави и економии.  
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Во сузбивањето на овој феномен круцијална улога има навремената 

меѓународна реакција за спречување на „перачите на пари“ да ги реализираат своите 

намери.  

Хармонизацијата на законодавствата и поставување механизми за заштита 

преку барања за создавање на регулаторни рамки, кои ќе го третираат перењето пари 

како криминално дејствие ќе ги зајакнат капацитетите за потрага, замрзнување и 

конфискација на стекнатата противправна корист и ќе ја зголемат улогата на 

финансискиот систем во превенцијата и во откривањето на активностите за перење 

пари и со тоа ќе ја зацврстат меѓународната соработка. 

Во таа насока и Република Северна Македонија имаше повеќе измени и 

дополнувања на кривичното дело „Перење пари и други приноси од казниво дело“ со 

цел овозможување на криминалистичкото истражување на криминалните ситуации на 

поврзаност на ова кривично дело со претходни кривични дела.  

2. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТОТ НА ИСТРАЖУВАЊЕ 

 

Перењето пари е сложен процес на кој се манифестира во три фази и тоа:8 

(1) Плaсирање на средствата од (местото на) директна асоцијација со 

криминалот. 

(2) Маскирање на трагата за да се осуети гонењето и  

(3) Нивна повторна достапност за криминалецот откако ќе се скрие нивното 

професионално и географско потекло.  

Криминалните пари колку и да го поминале процесот на перење пари сепак се 

„нечисти“, односно нивното потекло е криминално, но за да тоа се докаже потребно е 

да се открие потеклото на криминалните пари и начинот на кои истите се 

инфилтрирани во легалниот финансиски систем и да се истражи самиот процес од 

пласирање, преку трансферирање до интеграција. Истражувањето на перењето пари не 

е целосно, ако не се открие поврзаноста со претходниот криминал од кој потекнале 

истите, односно да се открие потеклото и начинот на перење пари на криминално 

стекнатите пари не само од трговија со дрога туку и од сите кривични дела со кои 

криминалците се стекнале со пари. 

                                                 
8Бошковиќ Г., Прање новца, БеоСинг, Београд, 2005,стр. 23 - 27. 
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Предмет на истражување се криминалистичките карактеристики на поврзаност 

на перењето пари со претходни кривични дела во конкретна криминална ситуација со 

проучување на криминалистичките карактеристики кои се однесуваат на начинот на 

извршување, времето, местото и просторот на криминално делување како и 

користењето на методите и техниките на перењето пари.  

За да се проучуваат криминалистичките карактеристики неопходно е да се 

направи теоретска анализа на кривичното дело „Перење пари и други приноси од 

казниво дело“ предвидено во Член 273 од Кривичниот законик на Република 

Македонија. Овој член од неговото инкриминирање во 19969 има претрпено повеќе 

измени и дополнувања согласно препораките и со цел да бидат опфатени повеќе 

криминални поведенија, но и да се предвиди казнена одговорност на сторители кои се 

инволвираат според нивните работни места во криминалните ситуации и да се 

предвиди одговорност на правните лица. Но, исто така и да се предвиди одговорност за 

злоупотреба од страна на субјектите посебно при водењето на финансиска истрага која 

е неопходна и е паралелна со криминалистичката истрага. Во таа насока е битна 

посеопфатна анализа на самото кривично дело кое е едно од најсложените финансиски 

кривични дела според македонскиот казнен законик. 

 

2.1 Теоретско определување на предметот на истражување 

 

Перењето пари како криминално поведение за првпат е инкриминирано во 1996 

година со донесувањето на првиот македонски казнен законик10 под назив ,,Перење 

пари и друга противправна имотна корист", со што се предвидени криминални 

дејствија за сторителот којшто во банкарското, финансиското или друго стопанско 

работење ќе пушти во оптек, ќе прими, преземе, замени или раситни пари за кои знае 

дека се прибавени со трговија со наркотични дроги, трговија со оружје или со друго 

казниво дејство, или на друг начин ќе прикрие дека потекнуваат од вакви извори. 

Сторителот кој што ќе пушти во продажба или во друг вид  промет имот, предмети од 

вредност или други добра за кои знае дека се прибавени со трговија со наркотични 

дроги, трговија со оружје или друго казниво дејство, или на друг начин ќе прикрие 

дека поекнуваат од вакви извори. При вршење на претходните дејствија, сторителот 

                                                 
9Сл.весник на РМ бр. 37/96.  

10Чл. 273 од КЗ на РМ, Сл. весник на РМ бр. 37/96. 
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бил должен и можел да знае дека парите и другата имотна корист се прибавени со 

казниво дејство. Како квалифициран облик е кога делото е извршено од член на група, 

банда или друго зружение што се занимава со перење пари и друга имотна корист и 

предвидено е дека парите и другата непосредна и посредна имотна корист ќе се 

одземат, а ако одземањето не е можно поради нивното префрлање во странство, од 

сторителот ќе се одземе друг имот што одговара на  нивната вредност.11 

Покрупни промени на кривичното дело со елементи на перење пари направени 

се во 200412 година кога е сменет и  називот на кривичното дело во „Перење пари и 

други приноси од казниво дело“, но напрваени се и битни измени и дополнувања кои 

се однесуваат како на начините на извршување, така и на статусните својства на 

сторителите. Измени и дополнувања направени се и во 2009 година,13 на тие измени и 

дополнувања влијаат неколкуте Евалуациони извештаи на Манивал за Република 

Северна Македонија, но и влијание на самата практика и потреби да се регулираат 

одредени ситуации се со цел да може да се гонат сторителите и за перење пари покрај 

гонењето за претходните кривични дела.   

Кривичното дело перење пари и други приноси од казниво дело е 

систематизирано во 13 става од кои во ставот е (1)  се предвидени начините на 

извршување и тоа: пуштање во оптек  или промет, примање, преземање, заменување 

или раситнување пари или друг имот што сторителот го прибавил со казниво дело или 

за кој знаел дека е прибавен со казниво дело, или со претворање, промена, пренос или 

на друг начин ќе прикрие дека потекнува од таков извор или ќе ја прикрие неговата 

локација, движење или сопственост. Во ставот (2) е предвидено санкционирање и 

самото поседување или употреба на пари, имот или предмети за кои сторителот знае 

дека се прибавени со казниво дело, ја прикрива нивната локација, движењето или 

сопственоста. За овие криминални поведенија законодавецот предвидува казна затвор 

од една до десет години. 

Во ставот (3) е предвидено местото на извршување и тоа ако делото е сторено 

во банкарско, финансиско или друго стопанско работење или ако со разделување на 

трансакцијата ја избегнува должноста за пријавување во случаите определени со закон. 

                                                 
11Николоска С., Економска криминалистика, Ван Гог, Скопје, 2015, стр. 170.  

12Сл. весник на РМ 19/04.  

13Сл.весник на РМ бр. 114/09.  
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За ова е предвидена построга казна и тоа најмалку три години затвор.  Во ставот (4) е 

предвидено дека сторителите се должни да знаат дека е кривично дело легализацијата 

на криминалните пари кои на било кој начин се внесуваат во легалниот финансиски 

систем, а посебно со користење на банкарскиот сектор. Во ставот (5) е предвидено дека 

перењето пари може да биде сторено од страна на организирана криминална група или 

банда или со помош на странски банки, финансиски установи или лица, за што е 

предвидена казна затвор од најмалку пет години.  

Во ставовите (6) и (7) е предвиден статусот на сторителите, дека покрај физички 

лица тоа може да биде и службено лице, одговорно лице во банка, осигурително 

друштво, друштво што се занимава со приредување игри на среќа, менувачница, берза 

или друга финансиска институција, адвокат, освен кога постапува како бранител, нотар 

или друго лице кое врши јавни овластувања или работи од јавен интерес, што ќе 

овозможи или ќе дозволи трансакција или деловен однос, спротивно на неговата 

законска должност или ке изврши трансакција спротивно на забраната изречена од 

надлежен орган или привремена мерка одредена од суд или нема да го пријави 

перењето пари, имот или имотна корист, за кое дознало во вршењето на својата 

функција или должност, за што е предвидена казна затвор од најмалку пет години. А, 

ако истите делото го извршат во рамките на субјектите при примена на мерки и 

дејствија за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело со 

неовластено откривање на клиентите или неповикани податоци што се однесуваат на 

постапката на испитување на сомнителни трансакции или на примена на други мерки и 

дејствија за спречување на перење пари, предвидена е казна затвор од три месеци до 

пет години. Како мотив предвидена е користољубивоста, но предвидено е дека и 

делото може да биде извршено од небрежност. Перењето пари како криминал во 

одредени ситуации е тешко да се поврзе со претходен криминал, поради тоа е 

предвидено дека „Ако постојат фактички или правни пречки за утврдување на 

претходното казниво дело и гонење на неговиот сторител, постоењето на такво дело се 

утврдува врз основа на фактичките околности на случајот и постоењето на основано 

сомнение дека имотот е прибавен со такво дело. А, знаењето на сторителот, односно 

должноста и можноста да знае дека имотот е прибавен со казниво дело можат да бидат 

утврдени врз основа на објективните фактички околности на случајот.  Предвидена е 

одговорност и за правните лица и одземање на приносите од казниво дело, а ако 
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одземањето не е можно од сторителот ќе се одземе друг имот што одговара на неговата 

вредност.14 

Кривично – правната анализа е неопхпдна од аспект на детектирање на 

начините на извршување, времето, местото, средствата и методите кои се користат во 

делот на перење пари, на пари и друг имот и приносуи кои потекнуваат од претходни 

кривични дела и да се детектира поврзаноста на претходните казниви дела со процесот 

на перење пари.  

Кривичното дело е сложено и опфаќа повеќе  криминални активности, како во 

делот на самиот процес на перење пари, така и во делот на постапувањето од страна на 

институциите за детектирање на сомнителни трансакции, но и криминални активности 

поврзани со вработени во чија надлежност е откривање, а на сторување на перење 

пари.  

Истражувањето ќе опфати анализа на македонската практика искажана во 

годишните извештаи на повеќе државни органи и институции, посебно на Управата за 

финансиско разузнавање, Управата за финансиска полиција, Министерството за 

внатрешни работи, Јавното обвинителство и секако анализа на правосилни судски 

пресуди. Преку таа анализа ќе се настојува да се добијат податоци за тоа со кои 

кривични дела се поврзува перењето пари во Република Северна Македонија и кои се 

најчести шеми и техники на перење пари.  

 Теоретското истражување ќе опфати и компарација на кривичното дело 

„Перење пари и други приноси од казниво дело“ со исти или слични кривични дела од 

странски законодавства во насока на споредување на тоа како овие кривични дела се 

инкриминирани. Исто така ќе се направи и анализа на претходни истражувања, а тоа се 

истражувања на државни органи и институции, невладини организации, но и анализа 

на извештаи од меѓународните тела кои ја следат состојбата со перење пари и даваат 

насоки за подобрување на регулативата, но и практиката. Ќе се анализираат научите 

сознанија кои се предмет на ова истражување, со цел проучување со континуитет и 

споредување на истражувани периоди.15 

                                                 
14Николоска С., Перење пари – криминолопки, криминалистички и кривично – правни аспекти, Ван Гог, 

Скопје, 2015, стр. 102.  

15Milosavlјević S., Radosavlјević I., Osnovi metodologije političkih nauka, Službeni glasnik, Beograd, 2013, str. 

420. 
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Во РепубликаСеверна Македонија постои одреден фонд на научна и стручна 

литература која ги проучува овие аспекти на подготвеноста на безбедносниот систем 

да се справи со секаков вид на организиран и транснационален криминал. Од страна на 

надлежните институции се изготвуваат Извештаи за состојбата на перењето пари, 

посебно тоа се Годишните извештаи на Управата за финансиско разузнавање. Но, и во 

Годишните извештаи на органите на прогон: Министерството за внатрешни работи, 

Управата за финасиска полиција, Јавното обвинителство се прикажани податоци за 

кривичното дело перење пари. Токму тие ќе бидат анализирани во корелација и со 

повеќе случаи од практиката се со цел да се утврди поврзаноста на овој криминал со 

други кривични дела 

Истражувањето на криминалистичките карактеристики на перењето пари и 

поврзаноста со други претходни кривични дела ќе биде насочено кон добивање на 

сознанија за состојбата со овој криминал во истражуваниот период, кои се елементите 

на поврзаност, дали и како се поврзани сторителите во конкретните кривично – правни 

настани кои ќе бидат анализирани, но и тоа дали перењето пари како појава се 

актуелизира во смисла на преземање на мерки и дејствија за негово откривање кај 

криминалните случаи каде сторителите се стекнале со пари, но не е поведена 

финансиска истрага за тоа дали и колку пари стекнале до моментот на откривање и 

процесуирање на случајот.  

На иницијатива на Управата за финансиско разузнавање започна реализација на 

проектот „Национална проценка на ризиците од перење пари и финансирање на 

тероризам“. Овој проект, чие времетраење е една година, се реализира со помош на 

Светска банка, а определени активности ќе се реализираат во соработка со Европската 

Комисија- TAIEX и OSCE. 

Потребата за спроведување на Национална проценка на ризиците од перење 

пари и финансирање на тероризам е утврдена со меѓународните стандарди за 

спречување на перење пари и финансирање на тероризам – Препораките на ФАТФ од 

2012 година. 

Националната проценка на ризиците од перење пари и финансирање на 

тероризам претставува комплексен процес во рамките на кој се утврдуваат и 

проценуваат ризиците од перење пари и финансирање на тероризам, се анализираат 

главните извори и ризик фактори со цел развивање на политики, мерки и алокација на 

ресурсите врз основа на проценетиот ризик заради отстранување, намалување и 

ублажување на утврдените ризици на најефикасен начин. Крајна цел на овој процес е 
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одржување ефикасен и врз основа на ризикот базиран систем за спречување на перење 

пари и финансирање на тероризам. 

Во реализацијата на овој проект и остварување на зацртаните цели учествуваат 

надлежните институции (Министерство за внатрешни работи, Министерство за правда, 

Министерство за финансии, Јавно обвинителство, Врховен суд, Народна банка, 

Агенција за супервизија на осигурување, Комисија за хартии од вредност и др.) и 

претставници од приватниот сектор (банки, брокерски куќи, адвокати, нотари, казина и 

др), односно сите институции вклучени во системот за спречување на перење пари и 

финансирање на тероризам на Република Македонија.16 Едновремено ќе се анализираат 

и активностите на субјектите во Република Северна Македонија од аспект на нивната 

подготвеност и професионалност како да одговорат на безбедносните закани кои се 

генерираат од редовите на одредени криминогени структури.  

Во овие аспекти ќе се обработат и Законот за кривична постапка на РСМ,17потоа 

Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам,18Закон за финансикса 

полиција (консолидиран текст 2018),19 Годишен извештај на Биро за јавна безбедност – 

дел за перење пари20стручна литература за казнено право корупција, организиран 

криминал и друга релевантна литература со која ќе се дојде до точни детерминанти за 

магистерската теза која се обработува. 

Поради сите овие елементи како и фактот што проблематиката е актуелна и е во 

корелација со современите закани, секако дека истражувачкиот проблем заслужува 

такво внимание. 

Предмет на истражување е перењето пари како криминал кој се поврзува со 

претходен криминал и тоа истражување на конкретните криминалистички 

карактеристики на криминалните ситуации  

 

                                                 
16Управа за финансиско разузнавање, достапно на: https://ufr.gov.mk/?p=624 

17Закон за кривична постапка – Врховен Суд на Република Северна Македонија, достапно на: 

www.jorm.gov.mk 

18Закон за спречување пари и финансирање на тероризам – Министерство за финансии на Република 

Северна Македонија,  

19Закон за финансикса полиција (консолидиран текст 2018), Преземено од 

https://finpol.gov.mk/mk/zakoni 

20Годишен извештај на Биро за јавна безбедност 2018 – достапно на:  

https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/Godisen%20MVR%20javna%20verzija1.pdf 

https://ufr.gov.mk/?p=624
http://www.jorm.gov.mk/
https://finpol.gov.mk/mk/zakoni
https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/Godisen%20MVR%20javna%20verzija1.pdf


22 

 

2.2. Појмовно – категоријален апарат 
 

 Во текот на истражувањето ќе се операционализира со следните позначајни 

поими:  

 Национална безбедност - Националната безбедност или националната 

одбрана е безбедност и одбрана на националната држава, вклучувајќи ги 

нејзините граѓани, економијата и институциите, што се смета за 

должност на владата. Првично замислено како заштита од воен напад, 

сега е широко разбрано дека националната безбедност вклучува и 

невоени димензии, вклучително и безбедноста од тероризам, 

минимизирање на криминалот, економска безбедност, енергетска 

безбедност, еколошка безбедност, безбедност на храна, сајбер-

безбедност итн. Слично на тоа, ризиците за национална безбедност 

вклучуваат, покрај постапките на другите национални држави, акција на 

насилни недржавни чинители, наркотични картели и мултинационални 

корпорации, како и ефектите од природните катастрофи.21 

 Криминалистика – наука кој ги проучува, ги пронаоѓа и ги усовршува 

научните и врз практично искуство заснованите методи и средства, кои 

се најпогодни за откривање и разјаснување на кривичното дело, да го 

отикрие и да го приведе на кривична санкција сторителот, да се 

обезбедат и да се фискираат сите докази заради утврдување на 

објективната вистина, како и да се спречи извршувањето на идните 

планирани и непланирани кривични дела. Со други зборови кажано, таа е 

наука за техниката, за тактиката и за методологијата за истражните и за 

другите судски мерки како и за спречување на криминалитетот.22 

 Криминална ситуација на казнено дело - поим под кој се подразбира 

амбиентот (во најширока смисла) и условите во кои е сторено 

определено казнено дело.23 

 Криминалистичка структура на казнено дело – криминалистичката 

структура на престапничкото поведение, воглавно ја чинат 

                                                 
21Romm, Joseph J.,  Defining national security: the nonmilitary aspects. Pew Project on America's Task in a 

Changed World (Pew Project Series), Council on Foreign Relations, 1993, p. 122. 

22Џуклески Г., Вовед во криминалистика: трето изменето и доплнето издание, Скопје 2009, стр. 23. 

23Кралев Т., Криминалистика – Лексиконски курс, Селектор, 2007, стр. 402. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_J._Romm
https://books.google.com/books?id=shxDOnuVcyYC
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компонентите: простор, време, средство на извршување, начин на 

извршување, учесници (сторители, соучесници, соизвршители), 

социјален амбиент, претпоставен мотив, разни обележја, карактеистики 

на дејствието и сл.24 

 Организиран криминал – е категорија на транснационални, 

национални или локални групирања на високо централизирани 

претпријатија управувани од криминалци за вршење нелегална 

активност, најчесто заради профит. Некои криминални организации, како 

што се терористички групи, се политички мотивирани. Бандите може да 

станат доволно дисциплинирани за да се сметаат за организирани.  

 Под група, банда или друго злосторничко здружение или 

организација се подразбираат најмалку три лица кои се здружиле за 

вршење кривични дела, во кој број влегува и организаторот на 

здружението. 25 

 Пари - Пари се средства за плаќање во готово во апоени или електронски 

пари кои врз основа на закон се во оптек во Република Македонија или 

во странска држава.26 

 Принос од казниво дело е секој имот или корист прибавена, непосредно 

или посредно, со извршување на казниво дело. Приносот од казниво дело 

опфаќа и принос од казниво дело сторено во странство, под услов во 

времето кога е сторено да било предвидено како казниво дело и според 

законите на државата во која е сторено и според законите на Република 

Македонија.27 

                                                 
24Ибид, стр. 399.  

25Член 122  ст. 28 од Кривичен законик на РМ, Сл. весник на РМ бр. 37/96,  80/99, 04/02,, 43/03, 19/04,  

81/05,  60/06,  73/06, 07/08,  139/08,  114/09,  51/11,  135/11 , 185/11,  142/12,  166/12,  55/13, 82/13, 14/14,  

27/14,  28/14,  115/14, 132/14, 248/18.. 

26 Чл. 122 ст. 12 од Кривичен законик на РМ, Сл. весник на РМ бр. 37/96,  80/99, 04/02 , 43/03, 19/04,  

81/05,  60/06,  73/06, 0 7/08,  139/08,  114/09,  51/11,  135/11 , 185/11,  142/12,  166/12,  55/13, 82/13, 14/14,  

27/14,  28/14,  115/14, 132/14, 248/18.  

27Чл. 2 ст. 1 од Закон за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на 

тероризам, Сл.  весник на РМ бр. 04/08, 57/10,35/11 и 44/12.   
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 Имот се пари или други инструменти за плаќање, хартии од вредност, 

депозити, друга сопственост од секаков вид и тоа материјална или 

нематеријална, движна или недвижна, други права врз предметите, 

побарувања, како и јавни исправи и легални документи за сопственост и 

актива во пишан или електронски облик или инструменти со кои се 

докажува правото на сопственост или интерес во таквиот имот. 

 Клиент е секое правно или физичко лице кое врши работи поврзани со 

вложување, кредитирање, замена, трансфер и други трансакции со пари 

или учествува во склучувањето на правни работи со кои се стекнува пари 

или имот и други видови на располагање со пари или имот. 28 

 Поврзани трансакции се две или повеќе трансакции извршени во рок 

од еден работен ден од извршувањето на првата трансакција од страна на 

ист клиент или меѓу исти клиенти или крајни сопственици, врзани за ист 

вид финансиски активности.29 

 

2.3. Операционално определување на предметот на истражување 
 

Операционализацијата на предметот на истражување ќе биде во насока на 

селектирање на научна и стручна литаратура која теоретски ќе биде анализирана и ќе 

се прави компарација на дефинираноста, а посебно на сфаќањата за фазите и 

постапките на перење пари. Но, посебно ќе се посвети внимание на користење на 

литература од областа на кривичното право и криминалистиката во насока на 

добивање на сознанија за начините на поврзаност на перењето пари со другите 

пртетходни казниви дела, посебно проучување на поспецифични кривични дела кои се 

вршат со цел стекнување на криминални приноси и анализа на тоа како тие пари и 

приноси се користат, дали се користат директно од сторителите или се префрлуваат во 

странство со цел одбегнување на сомнеж за потеклото. Операционализацијата на 

предметот на истражување е во директна зависност од определениот предмет на 

истражување и дефинирањето на целите на истражувањето.30 

                                                 
28Ибид, Чл. 2 ст. 1 т. 6.  

29Ибид, Чл. 2 ст. 1 т. 14. 

30Димитров Н. В., Митрева Е., и Серафимова М.,  Методологија на научно истражувачка работа, 

Штип,  2017, стр. 98 и 99.  
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Операционалното определување на предметот на истражување кој е тема на 

оваа магистерска теза, би се истражувало од повеќе аспекти на  научното оперативно 

истражување. Истражувањето ќе опфати теоретски дел на анализа како на научна и 

стручна литература, но за да се реазлизира самиот предмет на истражување, а тоа е 

поврзаноста на перењето пари со претходни казниви дела ќе се направи и истражување 

во кое ќе бидат применети одредени научни методи и техники со помош на кои ќе се 

добијат одредени сознанија и индикатори за истражуваниот период.  

 Операционализацијата на истражувањето ќе се реализира преку теоретско 

проучување на поимот перење пари, манифестните облици на овој криминал, 

поврзаноста со други кривични дела и тоа преку анализа на самото кривично дело 

предвидено со кривичниот законик од аспект на начини на извршување кои се 

предвидени со кривичното дело и својствата и статусот на сторителите.   

 Покрај теоретското проучување ќе се направи и анализа на состојбата во 

Република Северна Македонија преку оперативна анализа на примери од практиката за 

кои е постапувано и имаат завршница. 

 

2.4. Дисциплинарно одредување на истражувањето 

 

Дисциплинарното одредување на истражувањето на овој труд е определено од 

самиот предмед на истражување и е од кримининалистички аспект, но во 

истражувањето ќе бидат опфатени и криминолошки и кривични аспекти на перењето 

пари како криминална појава инкриминирана во конкретно кривично дело во 

македонскиот кривичен законик.  

Проучувањето ќе биде од кривично – правен аспект на анализа на кривичното 

дело „Перење пари и други приноси од казниво дело“, од криминолошки аспект 

анализа на обемот структурата и динамиката на ова кривично дело од аспект на 

пријавени, обвинети и осудени сторители и појавни облици на и форми на криминално 

делување, а од криминалистички аспект ќе се проучуваат начините на извршување и 

средствата на извршување, својствата на сторителите и со проучување на 

криминалистичките карактеристики на конкретните криминални ситуации од 

македонската криминалистиќка и судска практика. Овој криминал има 

мултидисциплинарност, може да се анализира и проучува од повеќе аспекти, но во ова 

истражување акцент се става на кривично – правниот, криминолошкиот и 

криминалистичкиот аспект, но со одредени аспекти и на финансиски аспект, посебно 



26 

 

во делот на делувањето на финансиските институции во однос на детектирањето на 

перењето пари и соработката со органите на прогон во делот на расветлување и 

обезбедување на докази.  

Затоа, во однос на дициплинарното одредување на истражувањето, 

методолошкиот пристап и насоката на овој труд ќе оди во поглед на организираниот 

криминал, со цел да се даде една глобална слика за теоретската елаборација на 

негативните ефекти од кривичното дело перење пари врз функционалноста на 

економскиот систем на Република Северна Македонија, како и елаборација на 

превенцијата и субјектите кои се борат против наведените кривични дела, со осврт на 

перењето пари како главен примат на темата на разработка. Имајќи ја предвид 

комплексноста и повеќедимензионалноста на ова истражување, изборот на методите за 

анализа на добиените податоци, ќе се врши според карактерот и целите на овој труд. За 

таа цел, интегралниот (квантитативно-квалитативниот и аналитичко-синтетичкиот) 

пристап, со утврден аналитички концепт за потврдување на веродостојноста на 

мисловната активност, ќе ја имаат носечката улога во анализата и презентирањето на 

проблемот на истражување. 

3. ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

 

Постојат две основни цели: научната цел и практичната цел. 

 

3.1. Научната цел на истражувањето 

Научната цел на истражувањето е добивање на сознанија преку анализа на 

криминалистичката пракса за поврзаност на перењето пари со други кривични дела и 

дали тие криминални ситуаци се третират како ситуаци на организиран криминал. 

При истражување на проблемот кој се однесува на организираниот криминал со 

посебен осврт на перењето пари и негативните ефекти врз економскиот развој, 

научната цел произлегува од горенаведеното и директното загрозување на 

економскиот развој на државата. Утврдувањето на поврзаноста помеѓу овие работи е 

основа за успешно лоцирање на проблемот и воспоставување и развивање на стратегии 

за превенција, како основен предуслов кон кој се стреми секоја држава за да ја заштити 

својата економија во рамките на националната економска безбедност и напредок.31 

                                                 
31James L. Strachan, David B. Smith, and William L. Beedles,  The Price Reaction of (Alleged) 
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Процесот на перење пари и поврзаноста со други кривични дела како цел на 

овој магистерски труд се анализира во рамките на процесите и техниките кои ги 

користат сторителите на ова кривично дело, кои го оневозможуваат процесот на 

откривање и докажување на неговата криминална содржина, заради проценката на 

идните потенцијали потребни за ефикасно спроведување на законот. Целта на трудот 

основана со темата за перење на пари и поврзаноста со други кривични дела ќе се 

согледува и во институциите на Државата во Системот за спречување на перење на 

пари пред се, Управата на финансиско разузнавање (преку годишните извештаи на 

Управата која работи во склоп на Министерството за Финансии.)32 

 

3.2. Практична цел 

 

Перењето пари е комплексен процес и како прикриена, софистицирана и 

профитабилна активност со нејзина „помош“ успешно се остварува богатство, односно 

се стекнува директна или индиректна финансиска или некој друг вид материјална 

корист. 

Неминовно е дека профитот како мотив секогаш ќе се наоѓа во срцето на 

организираниот криминал, па доколку ваквите добивки се одземаат, можностите за 

продолжување со овие криминални активности значително ќе се намалат или ќе 

исчезнат, што е од круцијално значење за намалувањето и за сузбивањето на 

корупцијата во светски рамки. Со ова се оправдува практичната цел дека перењето 

пари денес претставува сериозен проблем веќе подолго време, претставува закана и 

алармантна опасност за глобалната економија. Земајќи ги предвид и основните 

карактеристики на перењето пари и криминални приноси: флексибилност и 

приспособливост на дејствијата, неговата глобална природа, користењето на најновите 

технолошки достигнувања и сè поусовршената генијалност на криминалните умови, се 

наметнува констатацијатадека „перачите“ на пари слободно дејствуваат на територија 

на повеќе јурисдикции, искористувајќи ги сите придобивки кои ги добиваат на 

располагање, а кои ги нуди глобалниот финансиски систем и глобалниот пазар. Во таа 

смисла, очевидно глобализацијата претставува главен виновник, кој и покрај сите 

предности, влијае негативно врз „развојот“ на перењето пари преку обезбедување 

                                                 
32Давкова Л.,   Откривање и п докажување на кривичното дело перење нари и други придонеси од 

казниво дело во РСМ. 
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можности за движење на капиталот, брз трансфер на профити преку националните 

граници, а со тоа и брз пораст на сивата економија.33 

Перењето пари во практиката е дел од секоја поголема организирана 

криминална сруктура со која државите во светот се борат да ја искоренат но сепак со 

воспоставувањето на законите се оставени „законски дупки“ за да истите можат да 

функционираат во системот. 

Перењето пари е опасност за националните легални економии бидејќи:  

• Претставува нелојална конкуренција на регистрираните фирми. 

• Го пореметува економскиот развој. 

• Влијае врз трговскиот развој. 

• Ги намалува даночните приходи на државата. 

• Нанесува штета на финансиските институции. 

• Поттикнува корупција и  

• Ja поткопува довербата на населението.34 

Криминалитетот со елементи на перење пари и други приноси од  казниво дело 

треба да се разјаснува како случај поврзан со криминална ситуација која може да биде 

ситуација  - систем  од повеќе криминални  настани, извршени повеќе кривични дела 

(серија на кривични дела) или повеќе криминални активности со обележја на едно 

кривично дело (пласирање, траснферирање и интеграција) на криминалните приноси  

за конкретно истражуван еден временски период од страна на сите инволвирани 

сторители, систем на претходни казнивви дела, вид, висина и движење на сопственост 

на криминалните приноси и имот, сето тоа треба во целост да се разјасно со поткрепи 

со доказен материјал.35 

                                                 
33Како најсоодветен термин за означување на парите, имотот и на другите добра стекнати со криминална 

активност како што се профити, добивки, приходи и слично, е поимот приноси - „proceeds“, кој во 

согласност со толкувањето во Конвенцијата на Советот на Европа за перење, откривање, заплена и 

конфискација на приносите од криминал, овој термин означува: секаков вид економска корист од 

кривични дела, а кој опфаќа секаков имот, како што е дефиниран во ставот Б од член 1 од Конвенцијата: 

имот од секаков вид, материјален, нематеријален, подвижен или недвижен, легални документи или 

инструменти за сопственост или интереси од таков имот; Принос од казниво дело во согласност со 

толкувањето на Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање 

на тероризам подразбира: секаков вид економска корист која е прибавена посредно или непосредно од 

кривично дело, а кој опфаќа и принос од казниво дело сторено во странство, под услов во времето кога е 

сторено да било предвидено како казниво дело и според законите на државата во која е сторено и според 

законите на Република Македонија. 

34Милошевска, Т., Перење пари – опасен предизвик за националната безбедност на Република 

Македонија, Филозофски факултет УДК: 339.194: 336.7: 355.45 (497.7), Годишен зборник 2019, стр 15. 

35Николоска С., Перење пари (криминолошки, криминалистички и кривично правни аспекти), 

Универзитет Св. Климент Охридски  - Битола Факултет за безбедност,  Скопје, 2015,  стр. 203.  
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Неминовно е дека профитот како мотив секогаш ќе се наоѓа во срцето на 

организираниот криминал, па доколку ваквите добивки се одземаат, можностите за 

продолжување со овие криминални активности значително ќе се намалат или ќе 

исчезнат, што е од круцијално значење за намалувањето и за сузбивањето на 

корупцијата во светски рамки. Со ова се оправдува практичната цел дека перењето 

пари денес претставува сериозен проблем веќе подолго време, претставува закана и 

алармантна опасност за глобалната економија. Земајќи ги предвид и основните 

карактеристики на перењето пари и криминални приноси: флексибилност и 

приспособливост на дејствијата, неговата глобална природа, користењето на најновите 

технолошки достигнувања и сè поусовршената генијалност на криминалните умови, се 

наметнува констатацијатадека „перачите“ на пари слободно дејствуваат на територија 

на повеќе јурисдикции, искористувајќи ги сите придобивки кои ги добиваат на 

располагање, а кои ги нуди глобалниот финансиски систем и глобалниот пазар. Во таа 

смисла, очевидно глобализацијата претставува главен виновник, кој и покрај сите 

предности, влијае негативно врз „развојот“ на перењето пари преку обезбедување 

можности за движење на капиталот, брз трансфер на профити преку националните 

граници, а со тоа и брз пораст на сивата економија.36 

Како мотив за извршување на делото е предвидено користољубие, или 

стекнување на противправна имотна корист во вид на „провизија“ за добро извршена 

работа примање и трансферирање пари на сметка и префрлување на други сметки во 

земјата или во странство  на сметки од физички или правни лица.37 

 

4. ХИПОТЕТИЧКА РАМКА – ХИПОТЕЗИ 

 

                                                 
36Како најсоодветен термин за означување на парите, имотот и на другите добра стекнати со криминална 

активност како што се профити, добивки, приходи и слично, е поимот приноси - „proceeds“, кој во 

согласност со толкувањето во Конвенцијата на Советот на Европа за перење, откривање, заплена и 

конфискација на приносите од криминал, овој термин означува: секаков вид економска корист од 

кривични дела, а кој опфаќа секаков имот, како што е дефиниран во ставот Б од член 1 од Конвенцијата: 

имот од секаков вид, материјален, нематеријален, подвижен или недвижен, легални документи или 

инструменти за сопственост или интереси од таков имот; Принос од казниво дело во согласност со 

толкувањето на Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање 

на тероризам подразбира: секаков вид економска корист која е прибавена посредно или непосредно од 

кривично дело, а кој опфаќа и принос од казниво дело сторено во странство, под услов во времето кога е 

сторено да било предвидено како казниво дело и според законите на државата во која е сторено и според 

законите на Република Македонија. 

37Николоска С., Перење пари (криминолошки, криминалистички и кривично правни аспекти), 

Универзитет Св. Климент Охридски  - Битола Факултет за безбедност Скопје, 2015, стр. 212. 
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Во хипотетската рамка се презентираат хипотезите како основни мисловни 

претпоставки за предметот на истражување, адекватни на целите на истражувањето. 

 

Главна хипотеза: Перење пари и други приноси од казниво дело е 

кривично дело кое  се поврзува со претходни кривични дела од кои сторителите 

не само што се стекнале со противправна имотна корист, туку истата и ја 

легализирале преку соодветни техники и шеми на перење пари, а тоа е поврзано 

со криминалистичките карактеристики кои се однесуваат на начинот на 

извршување, средствата, времето на извршување и личноста на сторителите и 

нивните својства во конкретните криминални ситуации кои имаат организиран 

карактер.  

 

Посебни хипотези: 

 Кривичното дело „Перење пари и и други приноси од казниво дело“ се поврзува 

со претходни кривични дела со елементи на недозволена трговија со дрога, 

економско – финансиски кривични дела и други кривични дела од кои 

криминалците се стекнале со вискоки износи на пари и други приноси.  

 Перењето пари се поврзува со финансиските кривични дела и тоа најчесто со 

даночното затајување и злоупотребата на службена положба и овластување. 

 Перењето пари е криминална активност која ја вршат стручни и професионални 

лица кои имаат соодветни стручни знаења и истите имаат криминална 

поврзаност со сторителите на претходните кривични дела. 

 Перењето пари има корумптивен карактер од аспект на својствата на 

сторителите.   

 Соработката на финансиското разузнавање со органите на прогон е битно за 

откривање и докажување на поврзаноста на перењето пари со други кривични 

дела.  

 Македонското казнено законодавство овозможува добра законска основа за 

преземање на мерки за откривање и санкционирање како на сторителите на 

основниот криминал, така и на перачите на пари.  
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 Перење пари можат да вршат поединци, помали или поголеми трговски 

друштва, корумпирани државни службеници, па дури и цели држави преку 

системот на прекуморски (offshore) банки. 

 Перењето пари е тесно поврзано со даночното затајување, имено, криминалните 

групи коишто се стремат кон максимизирање на својот профит настојуваат 

своите активности или своите финансиски средства да ги насочат кон оние 

средини кои се познати како „даночен рај". На тој начин, перачите на пари 

имаат двојна корист. Избегнуваат плаќање на данок и ги внесуваат „нечистите" 

пари во системот на финансиски институции.  

 Перењето пари има свои криминалистички карактеристики кои произлегуваат 

од самиот процес на перење пари.  
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5. НАЧИНИ (МЕТОДИ) И ТЕХНИКИ НА ИСТРАЖУВАЊЕ 

 

Со оглед на фактот дека темата за истражување е од комплексен карактер 

(имајќи ја во предвид темната бројка на кривичното дело перење пари) и фактот дека 

во светски рамки во поново време се повеќе оваа проблематика се повеќе се истражува 

од повеќе аспекти. Поставени се главна хипотеза и поединечни хипотези и за нивно 

потврдување или негирање, посебно поради сложеноста на предметот на истражување, 

потребно е користење на повеќе методи и техники на истражување. Темата за 

тестирање на хипотезите прикажува дека е неопходна дедуктивна, т.е. квантитативна 

стратегија, притоа тргнувајќи од општото (постоечки текстови, регулатива) да се 

донесе заклучок за поврзаноста со други кривични дела, а за се разбере појавата 

потребно е да се соберат и квалитативни податоци од што е можно повеќе релевантни 

ресурси, односно да се примени индуктивната, т.е. квалитативната истражувачка 

стратегија.38 

 

Во истражувањето ќе се применат повеќе методи и техники и тоа: 

 

 Нормативниот метод за анализа на националното законодавство пред се 

измените и дополнувањата на Кривичниот законик посебно кривичното 

дело „Перење пари и други приноси од казниво дело“. 

 Статистички метод на прибирање на податоци за пријавени, обвинети и 

осудени сторители за криминал со елементи на перење пари. 

 Метод на анализа на Извештаи – анализа на извештаи од соодветни 

институции и тела и извлекување на податоци за поврзаност на перењето 

пари со други кривични дела. 

 Метод на компарација – споредување на податоците за истражуваниот 

временски период. 

 

                                                 
38Basel Committee, Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money-

Laundering, Preamble (1988). 
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Како техника на истражување ќе се примени анкета и интервју над 

професионални лица од институциите на системот, но и анкетирање на граѓаните за 

нивните сознанија за тоа дали перењето пари е криминал поврзан со друг криминал.  

 

 

6. ВРЕМЕНСКО И ПРОСТОРНО ОДРЕДУВАЊЕ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

 

Временскиот период на истражувањето ќе го опфати периодот од 2015 – 2020 

година, години на реформи, измени во закони, но и години на повеќе „афери“ на 

организиран криминал и перење пари, но и повеќе криминалци од ешалонот на 

владејачките структури. Просторот на истражување е Република Северна Македонија.  
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7. НАУЧНА И ОПШТЕСТВЕНА ОПРАВДАНОСТ 

 

Општественото и научното значење на ова истражување тргнува од самите 

очекувања на конкретната тема. Истражувањето на тема „Криминалистички 

карактеристики на криминалните ситуации со елементи на поврзаност на кривичното 

дело „Перење пари и други приноси од од казниво дело“ со приходни кривични дела во 

Република Северна Македонија се смета за предуслов за безбедна и стабилна држава 

во рамките на евроинтеграциите и стабилна држава членка на НАТО – Република 

Северна Македонија.  

Со тоа сметам дека општествената оправданост на ова истражување е многу 

важно и значајно за глобланите политики кои иако ги креираат крајно моќните држави 

имаат голем импакт фактор врз Република Северна Македонија која иако мала држава, 

има за цел стабилна економија, воспоставен и почитуван правен систем, легитимно 

банкарство и меѓународна трговија со целиот свет.  

Заканите по Националната безбедност на Република Северна Македонија од 

сите области и сегменти во кои таа навлегува се елаборираат секојдневно.  

Целта на овој труд не е да покаже нешто што е веќе истражено и ставено на хартија 

туку да допре до нови сознанија, да помине зад кулисите и да гинадмине границите на 

веќе испитаното подрачје. 
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2 ДЕЛ 

ОСНОВИ НА ПЕРЕЊЕТО ПАРИ 

 

1. АНАЛИЗА НА ДЕФИНИРАНОСТ НА ПЕРЕЊЕТО ПЕРЕЊЕТО ПАРИ 

 

Според MichaelJPalmioto, перењето пари претставува превземање на 

активности со кои се прикрива постоењето, природата и потеклото на парите кои се 

стекнати со криминални активности.39 

БошковиќГ., перењето пари го дефинира како вид на имотен криминал, чија 

крајна цел е прикривање на постоењето и потеклото на нелегално стекнатите средства, 

вклучување на тие средства во процес на трансформација, префрлување, размена, 

прикривање на намената, мешање со легални финансиски средства или на друг начин 

нивно пуштање во легални економски текови, со што освен потеклото на нелегално 

стекнатите финансиски средства се прикрива и кривичното дело, и на тој начин се 

остварува крајната цел, непречено користење на приходите од нелегалната заработка и 

избегнување на санции за извршените кривични дела.40 

Бошковиќ М. под содржина на поимот перење пари подразбира дејствување 

на субјекти, најчесто оние од областа на сивата економија и организираниот криминал, 

кои создаваат услови за легализација на противправно стекнатите  финансиски 

добивки, со што се прикрива нивното криминално потекло и ги прикажува како 

законски легални активности.41 

Машњак и Касељ велат дека перењето пари претставува секое прикривање  на 

изворот на потеклото на стекнатите финансиски средства, за да тие пари се искористат 

за некои незаконски дејствија или стекнување со имотна корист. Битно за перењето 

пари е тоа што нелегално стекнатите пари се трансформираат во легални. За да сето тоа 

се постигне потребна е финансиска и банкарска обработка на трансакцијата а најчесто 

преку неколку неповрзани трансакции се добиваат легални испрани пари.42 

                                                 
39Медингер Џ, Перење пари, Водич за кривични иследници, второ издание, ДатаПонс, Скопје, 2009, 

стр.6. 
40Бошковић Г, Перење пари, Бео Синг, Београд,2005, стр.21. 
41Ibid 

42Теофиловиђ Н, Јелачиђ М, Спречавање, откривање и доказивање кривичних дела корупција и прања 

новца, Полицијска академија, Београд, 2006, стр.15. 
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Како дел од авторите кои се обиделе да го дефинираат овој феномен е Тасева С., 

која вели:  

„Перењето пари претставува процес преку кој добивките за кои основано се 

верува дека потекнуваат од криминална активност се транспортираат, трансферираат, 

трансформираат, конвертираат или се вградуваат во легалните финансиски текови, со 

цел да се прикрие нивното потекло, изворот, движењето или сопственоста, да се 

овозможи овие средства да се појават  како легални, а лицата вклучени во 

криминалните активности да ги избегнат легалните последици од таквото дејствие.43 

Согласно дефиницијата на Обединетите нации под поимот перење пари се 

подразбира секој обид за прикривање на потеклото на финансиските добивки кои се 

стекнати на противправен начин и не се во согласност со постоечката законска 

регулатива. 

Содржински сето ова го дефинира и Царинската служба на САД, според која 

перењето пари подразбира процес преку кој профитот за кој основано може да се 

претпостави дека потекнува од  криминални дејствија, се транспортира, трансформира, 

конвертира или се вметнува во легалните фондови, заради прикривање на неговото 

потекло, сопственост, а со тоа целиот тој процес се одвива преку нелегални активности 

се со цел да се прикаже дека се работи за легална активност. Тежиштето се состои 

токму во прикривањето на криминалното потекло на парите и вклучување во легалните 

финансиски текови.44 

Перењето пари според дефинициите, според неговите криминални облици е 

дел од организираниот криминал. Организираните криминални групи кои се 

занимаваат со било кој криминал, дали е тоа недозволена трговија со дрога, 

недозволена трговија со мигранти, компјутерски криминал, финансиски криминал и сл. 

Во својата криминална структура ангажираат и лица кои се задолжени за изнаоѓање на 

шеми, техники или корумпција на лица во финансиски институции со цел парите од 

криминалот да ги стават во легален финансиски систем и истите понатаму ги користат 

за проширување на криминалот или отварање и ширење на легален бизнис и 

стекнување на богатства за „луксузен“ живот.  

Перењето пари претставува последователна криминална активност на заштита 

на противправно стекнатата имотна корист. Се работи за инфилтрирање на парите или 

                                                 
43Тасева С, Перење пари, Дата Понс, Скопје,2003, стр.36. 
44Бошковиђ М, Бошковић А, Корупција перење пари финансирање тероризам, Факултет за безбједност и 

заштиту, Бања Лука, 2011, стр.168. 
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другите приноси од казниво дело стекнати со вршење на казниви дела во легалните 

бизниси, платниот промет, банкарското и финансиското работење. Тежиштето на 

неправото се состои токму во прикривањето на криминалното потекло  и вклучувањето 

на „нечисти пари“ во легалните парични текови.Регуларноста и сигурноста на 

платниот промет и економските односи, претпоставуваат дека парите и другите имотни 

добра, што циркулираат во прометот, се стекнати на легален начин. Ако, наспроти тоа, 

во него се влеваат плодовите на незаконските трансакции и истите, во повеќекратниот 

пренос врз други (преку банки, сметки, со купопродажни договори итн.) стекнуваат 

статус на легално стекнат капитал, пазарот на капитал ја губи својата функција и 

вредносна ориентација и станува сфера на неказнива финализација на криминални 

активности. Инкриминацијата на перењето пари, според тоа, претставува зафаќање на 

последната фаза од претходните криминални активности,  како и на нивниот 

материјален резултат.45 

Перењето пари претставува сериозен проблем кој веќе подолго времо го 

загрозува глобалниот финансиски систем. Овој поим ги опфаќа  различните активности 

насочени кон легализација на парите стекнати со извршување на криминални дејствија. 

Тоа е посебен вид на организиран криминал, чија цел е парите или имотот стекнати на 

нелегален начин, да се внесат во легалните финансиски текови, да се „измие” нивното 

криминално потекло и да се приспојат кон останатите средства во системот, со што ќе 

се оневозможи разликување на илегалното од легално стекнатото богатство.46 

Перењето пари како криминален облик има свои карактеристики  кои се 

однесуват  на криминалните ситуаци во кои парите и другите приноси од други 

кривични дела,  сторителите  кои ги извршиле претходните кривични дела и сторители  

кој што се инволвирани  во тие криминални ситуации само во делот  на примена на 

техники и методи  на перење пари  или сторители кои ги искористуват своите позиции, 

посебно во финансиските институции, најчесто банките, за прифаќање и 

овозможување на движење и интеграција на криминално стекнатите пари и нивно 

преобразување во легално стекнати пари.  

Криминалните пари кои потекнуваат од било кој облик на криминал  во 

зависност од криминалните ситуации може да бидат и предмет на легализација, 

                                                 
45Камбовски, В.,Казнено право посебен дел, четврто дополнето издание, Просветно дело АД, Скопје, 

2003, стр. 365. 

46 Камбовски В.,  Наумоски, П., Корупцијата најголемо општествено зло и закана за правната држава, 

Влабор – Скопје, 2002. 
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односно перење пари, токму, криминалните ситуации во кои криминално стекнатите 

пари завршиле во процес на перење пари имат свои криминалистички карактеристики 

кои се однесуват пред се на начинот на кој се стекнати криминалните пари и начинот 

на нивна легализација. Посебно е битно времето како криминалистичка карактеристика 

и да се утврди хронологија на криминалните активности на претходно стекнати пари и 

нивната поврзаност со внесувањето во легален финансиски систем и тоа дали се во 

национални рамки или финансиските средства се префрлени во странство, а тука се 

издвојува и криминалистичката карактеристика на место на извршување на 

претходниот криминал и место на трансферирање на криминално стекнатите пари.  

Значајна криминалистичка карактеристика е и техниката и користените средства на 

легализација, посебно кои средства и техники се користат, дали се работи за 

електронски трансфер или се користат други техники.   

Но, во одредени случаи постојат фактички или правни пречки во однос на 

обезбедување на релевантни докази за поврзаност на претходниот криминал со 

перењето пари, а тоа е времето, преобразбата на парите во други облици на имот, 

помешување со легално стекнати пари и сл. 
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2. ПЕРЕЊЕТО ПАРИ КАКО ЗАКАНА ПО БЕЗБЕДНОСТА НА ДРЖАВИТЕ 

 

Со оглед на тоа што не постои имуно општество во кое не се врши перење на 

пари, слободно можеме да кажеме дека перењето пари претставува глобален проблем и 

како криминална активност директно го загрозува финансискиот систем на 

општеството. Перењето пари ги загрозува и економските, политичките, социјалните 

сфери, а исто така може да влиаје и на финансиската стабилност, процесот на 

транзиција и развојот на демократијата во општеството.  

 Перењето пари во сите држави со капиталистичко уредување e со тенденција да 

биде вршено на високо ниво во извршната власт, влиаејќи на макроекономските 

политики на секоја од државите, при што секоја од државите мора да ја земе предвид 

оваа девијантна појава при креирањето на макроекономски политики. Но, затоа што 

овие активности се тешко мерливи, истите ги нарушуваат економските варијабли во 

економските анализи и ја отежнуваат и компликуваат работата на владите во 

управувањето со економската политика. Покрај тешкотиите со кои се соочува науката 

во делот на квантификацијата на криминалните приноси, како релевантен податок се 

третира проценката од Меѓународниот монетарен фонд кој посочува дека од 2 до 5 

процеити од светскиот бруто домашен производ, односно во апсолутен износ околу 

600 милијарди долари годишно, припаѓаат на криминалните извршители кои ги 

внесуваат финансиските приноси од недозволена трговија со дрога во легалниот 

финансиски систем. Покрај горенаведеното, од клучна важност за националните 

економии е можноста статистички да се идентификува и квантифицира износот на 

валути на домицилната држава, како и имателите на депозити, а се со цел да се 

перцепираат идните монетарни промени.Исто така, степенот на побарувачка за готови 

пари, директно е под влијание на распространетоста на перењето пари во одредена 

држава/економија и може да резултира во погрешни монетарни податоци, кои ќе имаат 

негативни последици врз каматните стапки, како и врз монетарната стабилност, а не е 

исклучено и деградирачкото влијание врз останатите монетарни агрегати.Во светот 

постојат национални економии каде степенот на зголемена криминална активност го 

пренасочува приходот од големиот кон малиот штедач, или од помалку на повеќе 

ризични инвестиции, го намалува квалитетот на инвестиции, а како последична 

компонента негативно влијае на економскиот раст. На пример, постојат докази дека 

средствата од даночно затајување во земјите како САД, имаат тенденција да се 

канализираат во „поризични бизниси“, но преку повисоко ниво на инвестиции во 
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малите бизниси, каде даночното затајување преовладува многу повеќе. Преку бројни 

измами и злоупотреби во внатрешното тргување во рамките на националните 

економии се придонесува брзо да се создаде раст и голема профитабилност на 

бизнисите, па понекогаш дури и на цели пазари, бидејќи „растот е поврзан со 

парите.“ Но, перењето пари не создава силни позитивни импликации врз економскиот 

развој на земјите од причини што дегресивните тенденции се засилуваат под влијание 

на т.н порозност на системот, како и ефектот „секој несанкциониран криминал, 

продуцира двапати поголем обем на криминал“. Овој феномен, многу често 

економистите го нарекуваат т.н феномен на „проклетството на ресурсите". Тоа се 

потврдува и со земјите во развој кои се богати со природни ресурси, како што се 

нафтата или дијамантите, и иститечесто имаат намалена стапка на економски раст.47 

 Ако се обидеме да ја поедноставиме дефиницијата за перењето пари ќе 

заклучиме дека тоа е процес во кој одредени категории на луѓе кои располагаат со 

имот, кој е стекнат со криминални активности истиот да го легализираат и легално да 

инвестираат со истите пари да вршат корупција и да остваруват уште поголема 

заработка, без можност истите да го откријат потеклото на капиталот и соодгветно да 

бидат санкционирани. Перењето пари има суштинска релација со криминалот што 

овозможува процесите во кои се одвива постојано да се вртат во круг, односно да се 

повторуваат бесконечно многу. 

 „Нечистите“ пари со помош на организираниот криминал се внесуваат во 

финасиските текови и со тоа да имаат контрола врз поедини економски сектори, со тоа 

би се нарушила економската и политичката стабилност. Во општествата кои се во 

транзиција вложување на „валкани пари“ се забележани во процесот на 

приватизацијата, каде преку најразлични инвестиции се прикрива вистинското потекло 

на парите. 

 Како последица од перењето пари може да се третираат и различните закани и 

уцени према вработените во банките и останатите финансиски институции и 

монитиринг системот за контрола на работата на финансискиот систем. Имено овие 

потези се превземаат со цел да се замолчат надлежните во случај да детектираат некоја 

сомнителна трансакција или да интервенираат кај надлежните органи на прогонот. 

                                                 
47Николовски Н., Безбедносни дијалози, број3, Филозофски факултет, Скопје,2011, стр. 154-155. 
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 Последиците од перењето пари можат да имаат економски, политички, 

безбедносен и социјален карактер и можат да бидат манифестирани во вид на:48 

• Нарушување на стабилноста и ефикасноста на финансискиот систем. 

• Економски пореметувања. 

• Нерационално вложување на слободниот капитал, што можа да предизвика  

нарушување на постоечките економски текови. 

• Честа промена во побарувачката на пари, што може да биде последица за  

предизвикување на нестабилност на промена курсот и каматните стапки. 

• Загрозување на пазарната конкуренција. 

• Слабеење на економските и политичките системи. 

• Намалување на инвестициите. 

• Загрозување на реформските процеси. 

• Пораст на корупцијата. 

• Намалување на транспарентноста. 

• Рушење на угледот на државата. 

• Загрозување на националната безбедност. 

  Приносите кои се остварени преку перење пари обично предизвикуваат и 

пораст на недвижностите што не го исклучува и порастот на инфлацијата. Во тој случај 

се појавува феномен на пораст на вредноста на приносите кои се стекнати на нелегален 

начин а стагнација на вредноста на легалните и дозволените приноси. 

 Негативните импликации во финансискиот сектор кои произлегуваат од  

постоењето на криминалните приноси и „перењето“ на истите преку националните 

економии е состојба која може тешко да се квантифицира. Доколку активностите на 

перење пари продолжат без соодветна системска санкција, нема да се постигне 

оптимално економско-развојната политика, бидејќи тоа им штети на финансиските 

институции кои се од клучно значење за стабилност на финансискиот систем, а во 

крајна линија и за економскиот раст.  

 Овие причини доведуваат, до намалување на продуктивноста во реалниот 

сектор на економијата и поттикнување на криминал и корупцијата, кои пак може да ја 

нарушат меѓународната трговија и капиталот, на штета на стабилниот економски 

                                                 
48Бошковиђ М, Бошковић А, Корупција перење пари финансирање тероризам, Факултет за безбједност и 

заштиту, Бања Лука, 2011, стр.178. 
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развој. Создавањето, ефикасен систем за спречување перење пари, како и воведување 

на соодветни законски политики на превенција, ќе ја зацврстат глобалната економија 

од девијантни влијанија и ризици. 

 Во ова истражување поимот перење пари се истражува преку призмата на 

безбедноста и негативните ефекти врз нејзе. Во та насока ќе ја констатираме и 

влијанието на феноменот перење пари врз безбедносниот систем. 

 Во секоја држава финансиската основа на безбедносниот систем произлегува од 

економскиот сектор. Ако го земеме во предвид фактот дека перењето пари го подрива 

економскиот сектор тогаш ќе имаме негативна повратна врска во безбедносниот 

сектор. Оргомните суми на финансии кои се одлеваат од легалните финансиски текови 

се директна загуба за безбедносниот систем. Истите, тие пари кога би протекле низ 

легалниот финансиски систем дел од нив по автоматизам (како затезна камата или во 

вид на данок) ќе се наменат за безбедносниот систем. Покрај тоа дел од испраните пари 

се користат за финансирање на тероризмот и други криминални активности што го 

прави овој систем уште поранлив. 
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3. ФАЗИ  НА  ПЕРЕЊЕ ПАРИ 

 

Ако се земе во предвид сложеноста на криминалната активност на феноменот 

перењето пари, акцентот се става на самата постапка односно на процесот на 

реализирање на ова кривично дело. За да се заврши целосно процесот на перење пари 

треба да се разгледа основата на трите општоприфатени фази:49 

(1) Плaсирање на средствата од (местото на) директна асоцијација со 

криминалот. 

(2) Маскирање на трагата за да се осуети гонењето и  

(3) Нивна повторна достапност за криминалецот откако ќе се скрие нивното 

професионално и географско потекло.  

 

 

Превземено од:https://bankarstvo.mk/ 

 

Криминалните пари колку и да го поминале процесот на перење пари сепак се 

„нечисти“, односно нивното потекло е криминално, но за да тоа се докаже потребно е 

да се открие потеклото на криминалните пари и начинот на кои истите се 

инфилтрирани во легалниот финансиски систем и да се истражи самиот процес од 

пласирање, преку трансферирање до интеграција. Истражувањето на перењето пари не 

е целосно, ако не се открие поврзаноста со претходниот криминал од кој потекнале 

                                                 
49Бошковиќ Г., Прање новца, БеоСинг, Београд, 2005,стр. 23, 24, 25, 26, 27. 

https://bankarstvo.mk/
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истите, односно да се открие потеклото и начинот на перење пари на криминално 

стекнатите пари не само од трговија со дрога, туку и од сите кривични дела со кои 

криминалците се стекнале со пари. 

 

3.1. Прва фаза во процесот на перење пари 

 

Пласирањето претставува прва фаза во процесот перење пари  во кој се 

прекинува врската помеѓу парите како финансиско средство со кое се платени 

илегални активности или се финансирани илегални активности. Парите стекнати со 

криминални активности добиваат друг облик кога ќе се имплементираат во 

финансикиот систем со што се добива друг облик кој не предизвикува сомнеж во 

поглед нанивното потекло, односно се создава легална слика за тие пари. Парите 

стекнати со криминал се уплаќаат на банковни сметки во форма на некојалегална 

активност во којаплаќањето се врши во готово. Имено во оваа фаза се располага со 

пари кои се стекнати со криминална дејност и се бара наједноставен начин за нивно 

вметнување во финансиските текови кои нема да предизвикаат никаков сомнежза 

нивното потекло. Со оглед на тоа деканајчесто се работи за плаќање во готово, во 

многу случаи постои реална опасност да се појави сомнежза потеклото на парите, па 

затоа е битно да се пронајде најсоодветен начин за нивно вметнување во финансиските 

текови во системот. За тоа обично се избегнуваат земјите каде има строга контрола, 

повеќе се користат либерални банкарски системи, односно offshore50финансиски 

центри каде немаконтрола од страна на државатаи кои главно го почитуваат право на 

дискреција на банката без да биде воспоставена контрола и да се побара потекло на 

парите, а воедно и да се ограничат средствата во однос на нивнотот располагање.51 

Некои од покарактеристичните постапки на оваа фаза се52: 

- Уплата на пари со покритие  на редовните  готовински приходи во 

работењето. 

                                                 
50Offshoreфинансиски центри се земји каде банкарските, корпорациските и другите финансиски 

операции се водат под строг режим на почитување на дискреционите права на банката, со минимален 

надзор на власта.  
51БошковиЋ М., Организовани  криминалитет и корупција, Висока школа унутрашних послова, Бања 

Лука, 2004, стр.18. 
52Теофиловић Н, Јелачић М, Спречавање, откривање и доказивање кривичних дела корупција и прања 

новца, Полицијска академија, Београд, 2006, стр.18. 
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- Основање на лажни, тнр.„Фантомски претпријатија“кои не функционираат и 

постојат само како средство за уплата на готовите пари на сметка во 

банките. 

- Раситнување на огромни суми на пари меѓу соработниците, кои ги внесуваат 

на сметки во износи кои се многу мали, или се испод законскиот лимит, па 

заради тоа не се сомнителни на банкарските службеници и не се предмет на 

известување и понатамошно следење. 

 Пласирањето е најранливата фаза во процесот на перење пари, од причини што 

се врши трансфер на големи износи на парични средства кои многу полесно можат да 

бидат сомнителниво оваа фаза отколку во следните фази на самиот процес. 

 

3.2. Втора фаза во процесот на перење пари 

 

Прикривањето е втората фаза во процесот на перење пари. Прикривањето се 

смета за многу битна фаза на процесот, бидејќи од неа директно зависи дали ќе се 

поттикнат сомнежи за парите и доколку се поттикнат сомнежите дали ќе се отпочне со 

проведување на истрага за направените трансакции. 

Во овој момент не смее во ниеден случај да се занемари фактот дека 

криминалците  кои се занимаваат со перење пари се максинално претпазливи во оваа 

фаза. 

Во суштина оваа фаза претставува движење на тие пари низ тековите на 

финасискиот систем, најчесто со легални финансиски средства, со цел да не биде 

откриено нивното потекло. По извршените низа од трансакции, парите кои се 

трансферирани и се предмет на криминални активности, се помалку изгледаат на 

такви, и се повеќе се остава впечаток дека тие се пари кои потекнуваат од легални 

извори. Имено, откако парите се влезени во легалниот финансиски систем истите се 

трансферираат на сметки кои се потчинети на други сметки, со што се прикрива 

врската помеѓу парите и криминалните активности со кои истите се обезбедени. Ако се 

успее тие пари да се трансферираат од земјата во која потекнуваат во некои земји со 

либерален банкарски систем или внесени во некои offshore финансиски центри, тогаш 

е се потешко да се следат тие пари, а уште е потешко да се утврди нивното потекло. 

Доколку се извршат повеќе такви трансакции со пари кои се предмет на криминални 

активности, односно доколку успеат парите да поминат низ два или повеќе финансиски 
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системи кои се регулирани врз основа на два различни законски прописи, се поголема е 

веројатноста дека нивното криминално потекло нема да се открие.53 

 Перачите на пари во ова фаза се трудат нелегално стекнатите пари да преминат 

неколку граници, било тоа да е на физички начин, електронски  начин или низ разни 

корпорациски кои имаат свои претставништва во голем број на земји. Операцијата 

перење пари ќе биде успешна само ако парите поминат два или три финансиски 

системи кои се различно регулирани. На тој начин се отежнува следењето на текот на 

парите, а со тоа и не се остава простор за отпочнување на истрага. За да се оствари 

целосен увид во поединечните операции на перење пари потребно е да се развие модел 

на меѓународна сораборка на ниво на оперативни единици кои ќе вршат истраги за 

ваков вид на криминални активности54. 

 

3.3. Трета фаза во процесот на перење пари 

 

 Фазата на интеграција на парите е последната фаза во процесот на перење на 

парите. Тоа е фазата во која „испраните пари“ се сметаат за „чисти“ и може со нив 

законски да се тргува.  Со овие  пари може да се инвестираат во проекти и инвестиции 

за да излезат како пари кои имаат потекло од законски активности. 

Најчестата интеграција на нелегалните пари и нивно претварање во легални 

пари се прави преку: писма, гарантни обврзници, разни видови на фактурии, меници и 

слично.55 

Како најлегален начин на интеграција на парите стекнати со нелегални 

криминални активности во легални финансиски пари е преку инвестиции во 

недвижнини. Без разлика што оваа активност ќе се реализира со пари кои се нелегално 

стекнати низ самата процедура ќе бидат сведени на пари кои ќе бидат користени во 

законски легални зделки. По завршувањето на оваа фаза веќе е тешко да се пронајде 

потеклото на парите и да се пронајде вистинскиот извор. Оваа фаза обично е 

потпомогната од разни финансиски експерти, инвестициони фондови, брокери, 

адвокати, судии. Во суштина се оди на варијанта со парите да се плаќа во надворешен 

                                                 
53Бошковиђ М, Бошковић А, Корупција перење пари финансирање тероризам, Факултет за безбједност и 

заштиту, Бања Лука, 2011, стр. 183 - 184. 

54Бошковић Г., Перење пари, Бео Синг, Београд, 2005, стр.27. 
55Бошковиђ М, Бошковић А, Корупција перење пари финансирање тероризам, Факултет за безбједност и 

заштиту, Бања Лука, 2011, стр.183 - 184. 
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платен систем за да би се избегнал сомнежот за потеклото и откако ќе заврши целиот 

циклус истите се враќаат дома како легални.  

4. ШЕМИ И ТЕХНИКИ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ 

 

 Денешницата се соочува со тешки услови за докажување на феноменот на 

перење на пари кој со голема брзина галопира напред, а институциите секогаш се еден 

чекор поназад и едноставно не може да се фати чекорот со глобалната финансиска 

машинерија и меѓународните финансикси организации кои се повеќе излегуваат од  

контрола на националните економии а како резултат на процесот на глобализацијата се 

стекнуваат со добивање на меѓународен карактер. 

Постојаното усовршување на начинот на перење пари и појавата на нови начини 

укажува на креативноста на сите криминални организации и поединци кои се 

занимаваат со перење на пари, но укажува и на фактот дека постојат повеќе видови 

начини на перење пари, од кои некои сеуште не се откриени.56 

Во контекстот на начинот на кои се перат парите мора да се стави акцент на 

групите кои се дел од организираниот криминал и транснационалниот криминал. Тие 

се оние мозоци на операциите кои ги наоѓаат начините и техниките со кои максимално 

се користат најновите техничко - технолошки достигнувања за посигурна реализација. 

 Другиот вид на залагање на овие групи е нивното инсистирање и настојчивост 

да инфилтрираат свои луѓе во сите сфери на законодавството, било да се работи за 

домашното или меѓународното законодавство. Сето тоа се прависо цел да се најде 

„дупка“ во законите и законските релулативи да не може да се имплементираат во 

делот на спречување на перењето пари.  

 Бидејки постојат голем број на начини и техники кои сеуште се неоткриени за 

нив не може да се коментира без основа, но ќе се анализираат оние неколку начини кои 

се најчесто користени. 

 

4.1. Основање на фиктивни фирми 

 

Основањето на фиктивни фирмипретставува одличен начин за перење пари, 

бидејки основаната фиктивна фирма не е активна, односно не врши никакви работни 

активности. Таа е создадена да послужи како основа за да се заокружи процесот на 

                                                 
56Бошковиђ М, Бошковић А, Корупција перење пари финансирање тероризам, Факултет за безбједност и 

заштиту, Бања Лука, 2011, стр.186. 
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перење пари. Нејзината основна намена е да послужи за превземање на нелегално 

стекнатите пари или раситнување на поголема сума на пари која би предизвикала 

сомнеж кај надлежните органи, нејзино раситнување и внесување на помали суми на 

пари во банкарските сметки. Внесената сума на пари треба да биде во рамките на 

дозволениот лимит за да не ги алармира надлежните органи. Овие фирми поседуваат 

сметки во повеќе банки и вршат уплата и трансфер на пари на повеќе сметки. Парите 

кои ќе поминат низ овие трансакции полека ја губат својата „валканост“ и откако ќе се 

исперат со неколку трансакции стануваат „легални“.57 

 

4.2. Користење на коресподентни сметки 

 

Користење на коресподентни сметки, подразбира постоење на сметки на една 

финансиска институција во владение на друга финансиска институција и ги користи 

исклучиво за сопствени цели. Со воспоставување на широк коресподентен однос на 

глобален план банките можат да вршат меѓународни трансакции за себе и за своите 

клиенти дури и во земјите каде што немаат свои претставништва. Работењето преку 

коресподентни сметки е идентификувано како сериозен проблем во врска со перењето 

пари бидејки на таков начин се елиминира принципот „запознај го својот клиент“58 

 

4.3. Електронски трансфер на пари 

 

Електронскиот трансфер на пари, овозможува де се врши трансакција на пари 

од една сметка во една банка на друга сметка во друга банка односно од една земја во 

друга земја. Овој вид на трансакција го нуди она што досега било невозможно. Овој 

начин на трансферирање на пари нуди флексибилност, брзина, анонимност и 

неограничена употреба. 

 Електронските трансфери се интегрален дел на многу шеми за перење пари. 

Позитивниот ефект кој им ја олеснува работата на „перачите“ е очигледен:59 

- Вашите пари се таму каде што сакате веднаш. 

- Цената на праќање е многу ниска. 

                                                 
57Romm Joseph J. (1993), Defining national security: the nonmilitary aspects. Pew Project on America's Task 

in a Changed World (Pew Project Series), Council on Foreign Relations. 

 
58Бошковић Г., Перење пари, Бео Синг, Београд, 2005, стр. 37. 
59Медингер Џ., Перење пари - Водич за кривични иследници, второ издание, ДатаПонс, Скопје, 2009, стр. 

6. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_J._Romm
https://books.google.com/books?id=shxDOnuVcyYC
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- Ризикот е многу мал. 

- Шансата вашата жешка линија да биде откриена во мноштвото од пораки е 

невозможна. 

 Основни проблеми кои се наметнуваат во врска со користење на вакви системи 

е како да воспостави флексибилен, ефтин и обемен систем на плаќање, а при тоа да не 

дојде до злоупотреба на ваквиот систем за вршење перење пари. Електронските 

средства за трансфер  е составен дел од трговијата на големо во  глобалната економија, 

а налозите за исплата кои клиентите ги испраќаат во своите банки содржат само 

неопходни податоци потребни да се изврши трансферот. Во случај да постојат повеќе 

банки како посредници се намалува можноста за идентификување на примачот, 

односно испраќачот на парите  а со тоа се зголемува можноста за злоупотреба на овие 

системи за перење пари. Решение на овој проблем бара  воспоставување на одредени 

процедури преку донесување на правни регулативи на домашен и меѓународен план 

кои би овозможиле флексибилни и конкретни податоци. Тие податоци би овозможиле 

да се идентификува лицето кое ги испраќа парите односно, лицето кое ги прима 

парите.60 

 Во процесот на перење пари може да се користи било кој систем на 

доставување, но „перачите“ обично бараат неколку поволности, како на пример, 

доставувачот да има соодветна локација (или повеќе локации) за праќање на 

трансферите. Исто така, како „организирана шема“ на перење пари е забележливо 

префрлањето на финансиските  средства од правни кон физички лица по разни основи, 

што се извршува преку физичките лица членови на криминалната организација или 

преку нивни овластени лица, кои депонираните парични средства на сметките од 

правните субјекти ги подигнуваат од нивните тековни сметки или платежни картички и 

во готово вршат поврат кај правниот субјект.61 

 Financial Action Task Force во делот на електронскиот трансфер на пари ги има 

утврдено следните недостатоци на системот кои одат во прилог на перење пари:62 

- Не постои можност да се утврди идентитетот на лицата кои ја користат 

системот. 

                                                 
60БошковиЋ Г., Перење пари, Бео Синг, Београд, 2005, стр.41-42. 

61Николовски Н, Банки и организиран криминал, Нордиа, Скопје, 2011, стр.24. 

62Financial Action Task Force, Report on Money Laundering Typologies for 1998-1999, Paris, p.6-7. 
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- Слаба контрола и неизвестување за сомнителни трансакции од страна на 

креаторот на системот. 

- Користење висококодирана заштита. 

- Се појавуваат трансакции кои не се покриени со актуелната законска 

легислатива.  

4.4. Offshore центри 

 

Offshore центри, се формираат во општества кои имаат либерален закон во 

делот на деловното и банкарското работење. Во овие средини влијанието на 

надлежните органи за контрола е релативно мало или воопшто не постои. Овие центри 

нудат низ поволности кои се веднаш уочливи од страна на „перачите“ на пари.Најчести 

поволности кои ги нудат овие центри се одредени фискални олеснувања на физичките 

и правните лица кои ги користат условите на Offshore центрите. Токму тие олеснувања 

се користат за легализирање на нелегално стекнатите пари и нивна инфилтрација во 

легалните финансиски текови. Една од причините за отварање на вакви центри во 

странство е избегнувањето на плаќање данок во сопствената држава. Активирањето на 

вакви центри не е незаконски потег, но истите тие центри овозможуваат реализација на 

нелегални активности меѓу кои е и перењето пари. 

 Според James R. Richards, од страна на State Department изготвен е преглед на 

фактори според кои потенцијалниот „перач“ на пари ќе се одлучи  да избере банкарски 

Offshore центар:63 

- Ограничен број на прекршоци кои се со Закон утврдени, врз чијашто основа 

обвинителот може да покрене истрага за перење пари. 

- Ригидни закони за приватноста на банкарските клиенти. 

- Можност за користење на анонимни сметки, сметки преку овластувања, или 

обележани броеви. 

- Мал број барања во однос на идентификувањето при реализација на 

финансиските трансакции. 

- Недостаток на ефикасно следење на трансферот на парите. 

- Развиен небанковен финасиски систем. 

- Можност за користење на странска валута во домашната економија. 

- Владини или цивилни служби кои се склони кон подмитување.64 

                                                 
63Бошковић Г., Перење пари, Бео Синг, Београд, 2005, стр. 48 - 49. 
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5. МЕТОДИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ 

 

 За спречување и сузбивање на перењето пари надлежните субјекти применуваат 

соодветни криминалистички методи кои се опфатени со соодветна законска рамка. Тие 

методи обично се од криминалистичкотактичка и криминалистичко техничка природа 

и најчесто се користат во доказната постапка со цел откривање на самото кривично 

дело, сторителите и обезбедување на релевантни докази за истото. Овие методи се 

применуваат во насока на спречување на перење пари и ја имаат следната цел: 

 Да го откријат идентитетот на лицето кое врши перење пари. 

 Даобезбедат податоции информации за потребата на надлежните органи. 

 Да ја ја прекинат започната трансакција. 

 Да ја зајакнат меѓународната соработка. 

 Да го зајакнат инспекцискиот надзор. 

Во насока на постигнување на овие цели најчесто користени методи од 

надлежните институции се вештачење, претрес и контрола на внесување и изнесување 

на пари и останати вредности од една земја во друга. Овие методи овозможуваат да се 

открие потеклото на парите или другите вредности и начинот на кој тие се 

легализирани и да се открие идентитетот на лицата кои го извршиле овој нелегален 

процес. Најчесто кај процесот на перење пари се користи вештачење на севкупната 

пишана документација за било која фаза на процесот.Претресот се врши спрема лицата 

кои се инволвирани во самиот процес, односно просторите и целиот имот за кој постои 

основи на сомнение дека е предмет на кривично дело. Контролата претставува битен 

метод кој има клучна улога во сузбивањето на криумчарењето на пари и други 

вредности. Таа претставува суштински начин да се спречи криумчарењето на пари и 

други вредности, бидејки криумчарењето претставува еден од начините преку кои 

нелегалните пари и вредности се изнесуваат надвор од државата. Според тоа важно е 

системот за контрола да се постави да биде во функција на следење, откривање и 

спречување на обиди за криумчарење. 

Со оглед на современиот технолошки развој во пракса можат да се користат и 

специјални истражни методи, како што се следење на комуникациите, следење на 

                                                                                                                                                        
64Спасов, Б., Перење пари магистерски труд, Филозофски факултет, Скопје, 2011.  
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компјутерските мрежи па дури и сателитско следење на одредени лица кои се битна 

алка  за сузбивање на организираниот и транснационалниот криминал.  

 

 

 

3 ДЕЛ 

КРИВИЧНО - ПРАВНИ И КРИМИНОЛОШКИ АСПЕКТИ КАЈ ПЕРЕЊЕТО 

ПАРИ 

 

1. КРИВИЧНО - ПРАВНИ  АСПЕКТИ  НА  ПЕРЕЊЕТО  ПАРИ 

 

1.1. Кривично - правна анализа на кривичното дело 

,,Перење пари и други приноси од казниво дело“ 

 

За да се проучуваат криминалистичките карактеристики неопходно е да се 

направи теоретска кривично - правна анализа на кривичното дело „Перење пари и 

други приноси од казниво дело“ предвидено во Член 273 од Кривичниот законик на 

Република Северна Македонија. Овој член од неговото инкриминирање во 199665 има 

претрпено повеќе измени и дополнувања согласно препораките и со цел да бидат 

опфатени повеќе криминални поведенија, но и да се предвиди казнена одговорност на 

сторители кои се инволвираат според нивните работни места во криминалните 

ситуации и да се предвиди одговорност на правните лица. Но, исто така и да се 

предвиди одговорност за злоупотреба од страна на субјектите посебно при водењето на 

финансиска истрага која е неопходна и е паралелна со криминалистичката истрага. 

Во сузбивањето на овој феномен круцијална улога има навремената 

меѓународна реакција за спречување на „перачите на пари“ да ги реализираат своите 

намери. Унификација на законодавствата и поставување механизми за заштита преку 

барања за создавање на регулаторни рамки, кои ќе го третираат перењето пари како 

криминално дејствие ќе ги зајакнат капацитетите за потрага, замрзнување и 

конфискација на стекнатата противправна корист и ќе ја зголемат улогата на 

финансискиот систем во превенцијата и во откривањето на активностите за перење 

пари и со тоа ќе ја зацврстат меѓународната соработка. 

                                                 
65Сл.весник на РМ бр. 37/96. 
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Перење пари и други приноси од казниво дело Член 273, е систематизирано 

кривично дело во Главата на кривични дела против јавните финансии, платниот промет 

и стопанството и претставува сложена инкриминација опфатена во 13 става, Имено 

предвидено е дека: 66 

 (1) Тој што ќе пушти во оптек или промет, прими, преземе, замени или раситни 

пари или друг имот што го прибавил со казниво дело или за кој знае дека е прибавен со 

казниво дело, или со претворање, промена, пренос или на друг начин ќе прикрие дека 

потекнува од таков извор или ќе ја прикрие неговата локација, движење или 

сопственост, ќе се казни со затвор од една до десет години. 

 (2) Со казната од ставот (1) на овој член ќе се казни и тој што поседува или 

употребува имот или предмети за кои знае дека се прибавени со извршување на 

казниво дело или со фалсификување на исправи, непријавување на факти или на друг 

начин ќе прикрие дека потекнуваат од таков извор, или ќе ја прикрие нивната локација, 

движење и сопственост 

(3) Ако делото од ставовите 1 и 2 е сторено во банкарско, финансиско или друго 

стопанско работење или ако со разделување на трансакцијата ја избегнува должноста 

за пријавување во случаите определени со закон, сторителот ќе се казни со затвор 

најмалку три години.  

(4) Тој што ќе го стори делото од ставовите 1, 2 и 3, а бил должен и можел да 

знае дека парите, имотот и други приноси од казниво дело или предмети се прибавени 

со казниво дело, ќе се казни со парична казна или со затвор до три години. 

 (5) Тој што делото од ставовите 1, 2 и 3 ќе го стори како член на група или 

друго здружение што се занимава со перење пари, противправно прибавување на имот 

или други приноси од казниво дело, или со помош на странски банки, финансиски 

установи или лица, ќе се казни со затвор најмалку пет години. 

 (6) Службено лице, одговорно лице во банка, осигурително друштво, друштво 

што се занимава со приредување игри на среќа, менувачница, берза или друга 

финансиска институција, адвокат, освен кога постапува како бранител, нотар или друго 

лице кое врши јавни овластувања или работи од јавен интерес, што ќе овозможи или ќе 

дозволи трансакција или деловен однос, спротивно на неговата законска должност или 

                                                 
66Член 273 од Кривичнот законик на РМ, Сл. весник на РМ бр. 114/09 -----118/18. (пречистен текст од 

2020)  
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ке изврши трансакција спротивно на забраната изречена од надлежен орган или 

привремена мерка одредена од суд или нема да го пријави перењето пари, имот или 

имотна корист, за кое дознало во вршењето на својата функција или должност, ќе се 

казни со затвор најмалку пет години.  

(7) Службено, одговорно лице во банка или друга финансиска институција, или 

лице кое врши работи од јавен интерес, кое според закон е овластен субјект за примена 

на мерки и дејствија за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело, 

кое неовластено ќе открие на клиент или на неповикано лице податоци што се 

однесуваат на постапката на испитување на сомнителни трансакции или на примена на 

други мерки и дејствија за спречување на перење пари, ќе се казни со затвор од три 

месеца до пет години.  

(8) Ако делото е сторено од користољубие или заради користење на податоци во 

странство, сторителот ќе се казни со затвор најмалку една година. 

 (9) Ако делото од ставот (7) на овој член е сторено од небрежност, сторителот 

ќе се казни со парична казна или со затвор до три години.  

(10) Ако постојат фактички или правни пречки за утврдување на претходното 

казниво дело и гонење на неговиот сторител, постоењето на такво дело се утврдува врз 

основа на фактичките околности на случајот и постоењето на основано сомнение дека 

имотот е прибавен со такво дело.  

(11) Знаењето на сторителот, односно должноста и можноста да знае дека 

имотот е прибавен со казниво дело можат да бидат утврдени врз основа на 

објективните фактички околности на случајот. 

(12) Ако делото од овој член го стори правно лице, ќе се казни со парична казна.  

(13) Приносот од казнивото дело се одзема, а ако одземањето не е можно од 

сторителот ќе се одземе друг имот што одговара на неговата вредност. 

Кривичното дело перење пари и други приноси од казниво дело е 

систематизирано во 13 става од кои во ставот е (1)  се предвидени начините на 

извршување и тоа: пуштање во оптек  или промет, примање, преземање, заменување 

или раситнување пари или друг имот што сторителот го прибавил со казниво дело или 

за кој знаел дека е прибавен со казниво дело, или со претворање, промена, пренос или 

на друг начин ќе прикрие дека потекнува од таков извор или ќе ја прикрие неговата 

локација, движење или сопственост. Во ставот (2) е предвидено санкционирање и 

самото поседување или употреба на пари, имот или предмети за кои сторителот знае 

дека се прибавени со казниво дело, ја прикрива нивната локација, движењето или 



55 

 

сопственоста. За овие криминални поведенија законодавецот предвидува казна затвор 

од една до десет години. 

Во ставот (3) е предвидено местото на извршување и тоа ако делото е сторено 

во банкарско, финансиско или друго стопанско работење или ако со разделување на 

трансакцијата ја избегнува должноста за пријавување во случаите определени со закон. 

За ова е предвидена построга казна и тоа најмалку три години затвор.  Во ставот (4) е 

предвидено дека сторителите се должни да знаат дека е кривично дело легализацијата 

на криминалните пари кои на било кој начин се внесуваат во легалниот финансиски 

систем, а посебно со користење на банкарскиот сектор. Во ставот (5) е предвидено дека 

перењето пари може да биде сторено од страна на организирана криминална група или 

банда или со помош на странски банки, финансиски установи или лица, за што е 

предвидена казна затвор од најмалку пет години.  

Во ставовите (6) и (7) е предвиден статусот на сторителите, дека покрај физички 

лица тоа може да биде и службено лице, одговорно лице во банка, осигурително 

друштво, друштво што се занимава со приредување игри на среќа, менувачница, берза 

или друга финансиска институција, адвокат, освен кога постапува како бранител, нотар 

или друго лице кое врши јавни овластувања или работи од јавен интерес, што ќе 

овозможи или ќе дозволи трансакција или деловен однос, спротивно на неговата 

законска должност или ке изврши трансакција спротивно на забраната изречена од 

надлежен орган или привремена мерка одредена од суд или нема да го пријави 

перењето пари, имот или имотна корист, за кое дознало во вршењето на својата 

функција или должност, за што е предвидена казна затвор од најмалку пет години. А, 

ако истите делото го извршат во рамките на субјектите при примена на мерки и 

дејствија за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело со 

неовластено откривање на клиентите или неповикани податоци што се однесуваат на 

постапката на испитување на сомнителни трансакции или на примена на други мерки и 

дејствија за спречување на перење пари, предвидена е казна затвор од три месеца до 

пет години. Како мотив предвидена е користољубивоста, но предвидено е дека и 

делото може да биде извршено од небрежност.  

Перењето пари како криминал во одредени ситуации е тешко да се поврзе со 

претходен криминал, поради тоа е предвидено дека „Ако постојат фактички или 

правни пречки за утврдување на претходното казниво дело и гонење на неговиот 

сторител, постоењето на такво дело се утврдува врз основа на фактичките околности 

на случајот и постоењето на основано сомнение дека имотот е прибавен со такво дело. 
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А, знаењето на сторителот, односно должноста и можноста да знае дека имотот е 

прибавен со казниво дело можат да бидат утврдени врз основа на објективните 

фактички околности на случајот.  Предвидена е одговорност и за правните лица и 

одземање на приносите од казниво дело, а ако одземањето не е можно од сторителот ќе 

се одземе друг имот што одговара на неговата вредност. 

2. КОМПАРАЦИЈА НА КРИВИЧНИТЕ ДЕЛА СО ЕЛЕМЕНТИ НА 

ПЕРЕЊЕ ПАРИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СО 

ДРЖАВИТЕ ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА И ОД СОСЕДСТВОТО 

 
Согласно Закон за спречување на перење пари и финансирање на тероризам во 

Република Северна Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 130/ 2014, 192/ 2015, 

27/2016, 83/2018 и 317/2020), Закон о спречавање перење пари и финансирање 

тероризма во Република Србија („Службен весник на РС “, бр. 113/2017, 91/2019 и 

153/2020) и Закон за спречување пари и финансирање на тероризам во Хрватска 

(NN108/17, 39/19 кој е стапен во сила од 01.01.2020), Закон зап ерење приноси од 

криминал или криминална активност во Албаниа (7905 стапен во сила 30.03.2017) се во 

согласност со пакетот на законски предлози донесен од Европската комисија во јули 

2021 година чија цел е да се се подобри откривањето на сомнителни трансакции и 

активности и да се затворат дупките што ги користат криминалците за перење 

незаконски приноси или финансирање терористички активности преку финансискиот 

систем. Законските регулативи на Македонија, Албаниа, Србија и Хрватска се целосно 

усогласени со директивите на Европската унија на темата перење пари. 

 

2.1. Кривичното дело перењето пари во ЕУ 

 

Европската комисија во јули 2021 година претстави амбициозен пакет законски 

предлози за зајакнување на правилата на ЕУ за спречување на перење пари и 

финансирање тероризам (AML/CFT). Пакетот го вклучува и предлогот за создавање на 

нов орган на ЕУ за борба против перењето пари. Овој пакет е дел од заложбите на 

Комисијата да ги заштити граѓаните на ЕУ и финансискиот систем на ЕУ од перење 

пари и финансирање тероризам. Целта на овој пакет е да се подобри откривањето на 

сомнителни трансакции и активности и да се затворат дупките што ги користат 

криминалците за перење незаконски приноси или финансирање терористички 

активности преку финансискиот систем. Како што се потсетува во Стратегијата за 
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безбедносна унија на ЕУ за 2020-2025 година,67подобрувањето на рамката на ЕУ за 

спречување на перење пари и спротивставување на финансирањето на тероризмот, 

исто така, ќе помогне да се заштитат Европејците од тероризам и организиран 

криминал. 

Овие мерки во голема мера ја подобруваат постојната рамка на ЕУ земајќи ги 

предвид новите и новите предизвици поврзани со технолошките иновации. Тие 

вклучуваат виртуелни валути, поинтегрирани финансиски текови на Единствениот 

пазар и глобалната природа на терористичките организации. Овие предлози ќе 

помогнат да се создаде многу поконзистентна рамка за олеснување на усогласеноста на 

операторите кои подлежат на правилата за AML/CFT, особено за оние кои се активни 

прекугранични. 

Овој пакет се состои од четири законски предлози: 

 Регулатива за воспоставување на нова управа на ЕУ за борба против правната 

заштита и спречување на пари.68 

 Регулатива за AML/CFT, која содржи директно применливи правила, 

вклучително и во областите на должно внимание на клиентите и корисна 

сопственост.69 

 Шестата директива за AML/CFT („AMLD6“), која ја заменува постоечката 

Директива 2015/849/EU70 (четвртата директива за AML како што е изменета со 

петтата директива AML), која содржи одредби кои ќе бидат транспонирани во 

националното законодавство, како што се правилата за националните 

супервизори и Единиците за финансиско разузнавање во земјите – членки. 

                                                 
67 Стратегија за бебедносна унија на ЕУ за  2020 - 2025, достапно на. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1596452256370&uri=CELEX:52020DC0605 

68 Регулатива за воспоставување на нова управа на ЕУ за борба против правната заштита и спречување 

на пари, достапно на: https://ec.europa.eu/info/publications/210720-anti-money-laundering-countering-

financing-terrorism_en#amla 

69 Регулатива за AML/CFT, која содржи директно применливи правила, вклучително и во областите на 

должно внимание на клиентите и корисна сопственост, достапно на: 

https://ec.europa.eu/info/publications/210720-anti-money-laundering-countering-financing-

terrorism_en#regulation 

70 Шестата директива за AML/CFT („AMLD6“), која ја заменува постоечката Директива 

2015/849/EUдостапно на:  https://ec.europa.eu/info/publications/210720-anti-money-laundering-countering-

financing-terrorism_en#amld6 

https://ec.europa.eu/info/publications/210720-anti-money-laundering-countering-financing-terrorism_en#amla
https://ec.europa.eu/info/publications/210720-anti-money-laundering-countering-financing-terrorism_en#amla
https://ec.europa.eu/info/publications/210720-anti-money-laundering-countering-financing-terrorism_en#amld6
https://ec.europa.eu/info/publications/210720-anti-money-laundering-countering-financing-terrorism_en#amld6
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 Ревизија на Регулативата за трансфери на средства од 2015 година за 

следење на трансфери на крипто-средства (Регулатива 2015/847/ЕУ).71 

 

2.2. Кривичното дело перењето пари во Република Хрватска 
 

 

Хрватска како земја членка на ЕУ во својата легислатива го има опфатено 

перењето пари со закон во кој сеопфатно е ставено во правна рамка која го има во 

системот целиот процес на кривичното дело „перење пари“. Така во Хрватскиот 

законик според член 265 следи:  

(1) Кој инвестира, презема, преобразува, пренесува или заменува приноси од 

кривично дело за да го прикрие неговото незаконско потекло,ќе се казни со затвор од 

шест месеци до пет години. 

(2) Со казната од ставот (1) на овој член ќе се казни тој што ја прикрива 

вистинската природа, потекло, место, располагање, пренос и постоење на правото, 

односно сопственоста на приносите од кривичното дело од друг. 

(3) Со казната од ставот (1) на овој член ќе се казни тој што приноси 

одкривично дело ги стекнува, поседува или користи од друг. 

(4) Тој што делото од ставовите 1 или 2 на овој член го стори во финансиска или 

друга дејност или се занимава со перење пари или материјална корист од ставовите 1, 2 

или 3 на овој член, има голема вредност.ќе се казни со затвор од една до осум години. 

(5) Тој што дејствието од ставовите 1, 2 или 4 на овој член ќе го преземе 

постапувајќи од небрежност во однос на околностите дека се работи за материјална 

корист прибавена со кривично дело.ќе се казни со затвор до три години. 

(6) Ако материјалната корист од ставовите 1 до 5 на овој член е остварена со 

кривично дело сторено во странска држава, сторителот ќе се казни ако е кривично дело 

и според законот на државата каде што бил извршен. 

(7) Сторителот од ставовите 1 до 5 на овој член кој доброволно придонесува за 

откривање на криминалните приноси на судот може да се ослободи од казна.72 

                                                 
71Ревизија на Регулативата за трансфери на средства од 2015 година за следење на трансфери на крипто-

средства (Регулатива 2015/847/ЕУ), достапно на:https://ec.europa.eu/info/publications/210720-anti-money-

laundering-countering-financing-terrorism_en#transfer 

72 https://www.zakon.hr/z/98/Kazneni-zakon 

https://ec.europa.eu/info/publications/210720-anti-money-laundering-countering-financing-terrorism_en#transfer
https://ec.europa.eu/info/publications/210720-anti-money-laundering-countering-financing-terrorism_en#transfer
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Компарацијата меѓу законскиот дел кој го третира перењето пари во Хрватска и 

Република Северна Македонија, односно компарација на член 265 од Кривичен закон 

на Хрватска со член 273 од КЗ на РСМ е во ставовите односно член 265 има 7 става во 

кои се наведени последиците по самото дело и определување на казната на делото за 

разлика од член  273 од КЗ на РСМ кој има 13 става и го третира делото од самиот 

начин на извршување на кривичното дело. Казната за ова кривично дело во Хрватска е 

од 6 месеци до 5 години а во Македонија од 1 година до 10 години, 

Разликите се гледаат и воставовите  4,6 и 7 Во ставот (4) Перењето пари или 

материјална корист има голема вредност,ставот(6) материјалната корист остварена во 

странска држава ќе се казни според законите на таа држава каде е извршена 

кривичното дело и во ставот (7) го опишува доброволното придонесување за 

откривање на криминалните приноси на суд може да се ослободи во законот за перење 

пари на Република Хрватска. 

 Во законот на Република Северна Македониа  се гледат во ставовите (6) 

Службено лице, одговорно лице во банка, осигурително друштво, (7) Службено, 

одговорно лице во банка или друга финансиска институција, или лице кое врши работи 

од јавен интереси (13) Приносот од казнивото дело се одзема, а ако одземањето не е 

можно од сторителот ќе се одземе друг имот што одговара на неговата вредност. 

 

2.3. Кривичното дело перењето пари во Република Србија 

 

Перењето пари во Србија како и во многу земји од регионот е регулирано со 

закон во кој е сеопфатно правно регулирано и дефинирано перењето пари и сета 

нелегална активност која произлегува од кривичното дело. 

Перење пари од член 231: 

 (1) Кој врши пренамена или пренос на имот, со сознание дека таквиот имот 

потекнува од криминална активност, со намера да прикрие или лажно да го прикаже 

незаконското потекло на имотот или да прикрие или лажно да прикаже факти за 

имотот со сознание дека тој имот потекнува од кривично дело, дејност, или стекнува, 

држи или користи имот со сознание дека имотот потекнува од криминална активност, 

ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години и со парична казна. 
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(2) Ако износот на пари или имот од ставот (1) од овој член надминува милион 

и петстотини илјади динари, сторителот ќе се казни со затвор од една до десет години 

и парична казна. 

(3) Тој што ќе го стори делото од ст. 1 и 2 од овој член со имот стекнат самиот 

со криминално дело,ќе се казни со казната пропишана во ст. 1 и 2 на овој член. 

(4) Тој што ќе го стори делото од ст. 1 и 2 од овој член ќе го стори како член на 

група,ќе се казни со затвор од две до дванаесет години и со парична казна. 

(5) Тој што ќе го стори делото од  ст. 1 и 2 од овој член, а можел и бил должен 

да знае дека парите или имотот претставуваат приход остварен од криминална 

активностќе се казни со затвор до три години. 

(6) Одговорното лице во правното лице кое го сторило делото од ст. 1, 2 и 5 на 

овој член, ќе се казни со казната пропишана за тоа дело, ако знаел, или можел и бил 

должен да знае дека парите или имотот претставуваат приход остварен од криминална 

активност. 

(7) Пари и имот од ст. од 1 до 6 од овој член се одзема.73 

Според српскиот закон односно член 231 кој е составен од 7 става во кои делото 

се третира како криминален акт кој се казнува со одземање на стекнатиот имот од 

против законското дело „перење пари“ исто како во член 273 од македонскиот КЗ и во 

кој степенот на казната зависи од вклученоста на лицето или лицата во самото дело 

каде се казнува со затвор од 1 до 10 години како и во македонскиот кривичен законик. 

Во македонскиот кривичен законик во ставовите (6) и (7) е предвиден статусот на 

сторителите, дека покрај физички лица тоа може да биде и службено лице,  предвидена 

е казна затвор од три месеца до пет години,додека во кривичниот закон на Република 

Србија во ставот (6) Одговорното лице во правното лице кое го сторило делото  ќе се 

казни со затвор до три години. 

 

 

2.3. Кривичното дело перење пари во Албанија 

 

                                                 
73https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/71947/72713/F1188924123/SRB71947.pdf 
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Од годинава (2022) Република Албанија исто како и Република Северна 

Македонија го започнаа процесот за полноправно членство во Европската Унија. Со 

тој факт законите во овие две земји мора да се менуваат односно да се усогласат со 

Европската Регулатива. Сепак, досегашниот Кривичен законик на Албанија го третира 

криминалното дело „Перење пари“ во член 287 и во други закони со кои правно се 

регулира ова кривично дело. 

Перење пари од членот 287 

Перење приноси од криминал или криминална активност преку: 

а) Размена или пренос на имот, со цел прикривање или прикривање на неговото 

незаконско потекло, знаејќи дека овој имот е производ на кривично дело или 

криминална активност. 

б) Прикривање или прикривање на вистинската природа, извор, локација, 

располагање, преместување, сопственост или права кои се однесуваат на имот, знаејќи 

дека таквиот имот е производ на кривично дело или криминална активност. 

в) Стекнување сопственост, поседување или користење на имот, знаејќи во 

моментот на неговото примање дека овој имот е производ на кривично дело или 

криминална активност. 

г) Вршење финансиски операции или фрагментирани трансакции за да се 

избегне известување, во согласност со законската регулатива за спречување на перење 

пари. 

г) Инвестирање во економски или финансиски активности на пари или 

предмети, знаејќи дека тие се производи на кривично дело или криминална активност. 

д) Советување, помагање, охрабрување или јавно повикување за извршување на 

секое од горенаведените дејствијасе казнува со затвор од пет до десет години 

Кога ова дело е сторено во вршење професионална дејност, во соработка или 

повеќе пати, се казнува со затвор од седум до петнаесет години. 

Истото дело, кога донело тешки последици, се казнува со затвор најмалку 

петнаесет години. 

Одредбите од овој член се применуваат дури и кога: 

а) Кривичното дело, чиј принос е перен, го сторил лице кое не може да се земе 

како обвинет или кое не може да биде осудено. 

б) Кривично гонење за делото чии производи се испрани, застарени или 

амнестирани. 
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в) Лицето кое го врши чистењето на производите е исто како и лицето кое го 

извршило делото од кое се изведени производите. 

г) За кривичното дело од кое дошле производите, кривичното дело никогаш не е 

поведено или не е изречена казна со правосилна кривична одлука. 

г) Кривичното дело, чии производи се перат, е сторено од лице, без оглед на 

неговото државјанство, надвор од територијата на Република Албанија и е 

истовремено казниво, како во странската држава, така и во Република Албанија. 

Знаењето и целта, според првиот став на овој член, произлегуваат од објективни 

фактички околности.74 

Разликите кои се гледаат во третирањето на кривичното дело перење пари 

според член 287 во законот на Албанија и член 273 од КЗ на Македонија се во тоа што 

компаративно кривичното дело во албанскиот закон се третира како дело од 

организиран криминал и самото не може да биде сторено без импликација на други 

кривични дела и најстрого се санкционира, односно се казнува со затвор од пет до 

десет години а кога делото е поврзано со организиран криминал или при постапката ќе 

се открие поврзаност со организираниот криминал, се казнува со затвор од седум до 

петнаесет години, а ако делото придонело до тешки последици, се казнува со затвор 

најмалку петнаесет години. 

Македонскиот кривичен законик со чен 273 со 13 става го опфаќа делото во целост од 

самото негово иницирање, подготовка, пуштање пари во оптек, промет стекнување на 

имот кој е противправно стекнат од кривичното дело „перење пари“, и исто така 

зависно од поврзаноста со организираниот криминал има различни ставки на затворски 

казни и заплена на имот кои не се толку ригорозни како во Албанскиот КЗ за перење 

пари. 

 

2.5. Кривичното дело перење пари во Бугарија 
 

Со влегувањето на Бугарија во Европската Унија како полноправна членка 

нивните закони се усогласени со Европската регулатива. Од 1997 година во Бугарија 

кривичното дело перење пари се дополнува со посебен дел на Кривичниот законик со 

член 253.  

                                                 
74http://komentarielektronik.magjistratura.edu.al/sq/eli/fz/1995/7895/287 
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Се до тој момент криминалниот акт перење пари бил внесен во КЗ со член 215 од 

Кривичниот законик, личното прикривање според членот 294 од Кривичниот законик и 

во некои од компонентите на кривичните дела против монетарниот и кредитниот 

систем - членови 250, 251 и 252, став 3 НК. 

Со опфаќањето на кривичното дело перење пари според член 253 добива 

Основниот обликкој во став 1 го објективизира извршувањето на финансиско 

работење или трансакција со имот стекнат преку кривично дело. Валканите пари се 

нарекуваат „имот“ стекнат преку директна провизија на неодреден вид на прекршочно 

дело. Процесот на перење е извршување на кој било вид трансакција или акција со 

финансиски средства.  

Така формулирано, перењето пари се смета за секундарна криминална активност 

- предмети на кривични дела завршени пред перењето да се манипулира. Со оглед на 

висината на предвидената казна, кривичното дело не е сериозно во смисла на чл. 93, 

точка 7 од Кривичниот законик. 

Ова дело има и квалификуван обликкој е изразен во став 2 со кој се  предвидува 

зголемена кривична одговорност за перење пари на  службено лице, повторно перење и 

перење пари од група или организација (односно воведување на кривичното дело како 

дел од организиран криминал со што постоењето на овие околности го прават сериозно 

кривичното дело „перење пари“; 

 Во 1998 година, кривичната одговорност на основниот облик е зголемена, 

без промена на објективните и субјективните околности. Сепак, делото не 

добива квалитет на „сериозно“. 

 Додавањето на 2000 година е поврзано со криминализацијата на перењето 

пари од трговија со дрога како квалификуван облик на делото (нов став 3). 

 Во 2004 година, извршниот акт во главниот состав беше проширен со 

активности за прикривање на валкани пари, кои конечно ја усвоија 

формулацијата во Конвенцијата №141 на Советот на Европа. Со 

предвидената кривична одговорност  за основните и квалификуваните 

облици - над 5 години затвор, перењето пари стана сериозно кривично 

дело. Неговото извршување од организирана криминална група се 

квалификува како посебен облик. Зголемена кривична одговорност е 

предвидена и за перење преку сметки во финансиски институции. 

Пресуденото дело се смета за такво дури и ако е сторено во странска 
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јурисдикција. Предметите од перење пари се конфискуваат и по 

трансформацијата, кога тие добиваат  поинаков изглед од првичниот. 

Законодавецот, исто така, го криминализира подготвувањето, здружувањето и 

поттикнувањето перење пари во посебен член 253 а, ст. 1 НК Постои норма со 

намалена кривична одговорност за учесник во здружение кое започнало перење пари, 

доколку пред неговото завршување ги извести надлежните органи - чл. 253 а, став 4 од 

Кривичниот законик. 

Со оглед на тоа дека  кривичното дело е систематизирано во  Поглавје седум од 

Посебниот дел на Кривичниот законик „Злосторства против финансискиот, даночниот 

и социјалниот систем“, предмет на перење пари според чл. 253 од Кривичниот законик 

треба да бидат односи со јавноста што се јавуваат, развиваат и завршуваат во 

финансискиот систем. 

Самата криминална природа на делото, законот ги санкционира и делата што 

претходат на извршното дело според чл. 253 од Кривичниот законик, да бидат само 

кривични и воопшто нелегални. Кривичното дело „перење пари“ спаѓа во категоријата 

„секундарни“ кривични дела, како што се лични и материјални прикривања (чл. 294 и 

чл. 215 од Кривичниот законик). 

Предикативните кривични дела  обично не се ограничени по својата природа. 

Стоки или имот може да се стекнат од едно кривично дело, од повеќе кривични дела со 

или без поврзаност меѓу нив или при спроведување на сложена и маскирана 

криминална активност во услови на организирана криминална група. При вршење и на 

традиционална и на организирана криминална активност, не само што можат да се 

стекнат, создаваат, произведуваат и обработуваат нешта, туку и други, на различни 

начини на материјални добра, инхерентно валкани пари. 

Предикативното кривично  дело може да се изврши во странство. Во овој 

случај, ако Бугарскиот кривичен законик не предвидува такво кривично дело, 

кривично-правната доктрина на Република Бугарија претпоставува дека средствата од 

него се стекнати преку кривично дело. 

Предмет на кривичното дело од чл. 253 од Кривичниот законик е секој имот 

што произлегува од извршувањето на основното дело. Според наше мислење, „имот“ 

треба да се сфати како какви било средства што произлегуваат од сторени кривични 

дела. Вклучува парични вредности, како што се побарувања (објективизирани во 

хартија од вредност), капитал или финансиски права (објективизирани во акции или 
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обврзници), капитални интереси и други права што можат да се проценат Во суштина, 

предмет на перење пари е „валкани пари“, но стекнати само преку криминал. 

Дејствието на извршување се манифестира во три форми, дадени алтернативно: 

• Извршување на трансакција или финансиско работење со имот стекнат со 

кривично дело (чл. 253, став 1). 

• Прикривање на потеклото, локацијата, движењето или стварните права врз 

таквиот имот (чл. 253, став 1). 

• Стекнување, примање, држење, користење, трансформација на имот, што за 

време на приемот е стекнато преку кривично дело, т.е. претставува перење пари (чл. 

253, став 2). 

Контекстите кои ги разликува правниот облик на криминалното дело перење 

пари според член 253 од Кривичниот законик најкарактеристичен облик на поимот 

трансакција е постоењето на „законски“ правен факт. Под услов трансакцијата да е 

незаконска, таа нема да донесе правни последици, т.е. ќе стане неважечка. Имено, 

трансакцијата во смисла на став 1 од чл. 253 од Кривичниот законик, бидејќи неговиот 

предмет се валкани пари. 

Врз основа на генеричкиот концепт на „правна трансакција“ може да се 

дефинираат концепти на видови специфични за одредени гранки на приватното право. 

Со директно значење за утврдување на „трансакција“ во првиот облик на извршен акт 

за перење пари според чл. 253, став 1 од Кривичниот законик е трговската трансакција 

и граѓанската трансакција. Трансакција во трговското право се карактеризира со 

фактот дека барем една страна има статус на трговец (застапник на трговец) во смисла 

на трговскиот закон (КА) и е насочена кон генерирање правни последици од областа на 

оваа гранка на правото. Во членот 286 од КА, дадена е дефиниција за комерцијална 

трансакција: склучена е комерцијална трансакција, склучена од трговец, што е 

поврзана со занимањето што го вршел тој, како што се трансакциите според чл. 1, став 

1 (набавка на стоки или други предмети заради препродажба во оригинална, 

обработена или обработена форма; продажба на добра од сопствено производство; 

набавка на хартии од вредност за продажба; комерцијално претставување и медијација; 

провизии, шпедиција и транспорт; осигурување; банкарски и валутни меници, меници 

и чекови; складирање; лиценцирање; контрола на стоки; трансакции со интелектуална 

сопственост; хотел, туристи, рекламирање, информации, програмирање, импресарио 

или други услуги; купување, градење или опремување на недвижен имот за продажба и 

закуп ) на КА, без оглед на квалитетот на лицата што ги извршуваат. Во случај на 



66 

 

сомневање, се смета дека трансакцијата направена од трговецот е поврзана со неговото 

занимање. Одредбите за комерцијални трансакции се однесуваат на обете страни, кога 

за една од нив трансакцијата е комерцијална и не следи друга од КА. Одредбите на 

граѓанското законодавство се применуваат на одредбите за трговски трансакции кои не 

се решени во ИС, а во случај на нецелосност и во нив - на трговските обичаи. Во случај 

на разлики во трговските обичаи, се применуваат обичаите на местото на 

извршување.Граѓанската трансакција опфаќа поврзани трансакции со намери на 

субјектите од граѓанското право кои немаат квалитет на трговци.Трансакцијата, како 

елемент на првата форма на извршниот акт на Членот 253, став 1 од Кривичниот 

законик може да биде само со финансиско средство - валкани пари. 

Другите форми на извршување - прикривање на имотот, предмет на работењето 

или трансакцијата (потекло, локација, движење или вистински права над него) и негово 

стекнување, примање, држење, користење и трансформација, што за време на приемот 

биле стекнати преку криминал, т. имотот е валкан пари, не треба просторна анализа и 

толкување. Дополнувањето на составот на перење пари со овие форми на дејствување е 

во согласност со потребата за усогласување на националното кривично право со 

меѓународните инструменти, особено со конвенциите на Обединетите нации и Советот 

на Европа. Во однос на субјективната страна на кривичното дело во главниот состав на 

чл. 253 од Кривичниот законик вели дека сторителот мора „да знае или да 

претпостави“ дека соодветниот имот е стекнат со кривично дело или друго 

општествено опасно дело. Ова значи дека е можна и директна и можна намера во однос 

на предикатното дело. Директната намера е присутна кога сторителот „знае“ и можната 

намера кога „претпоставува“ дека имотот е валкани пари. 

Формулацијата на основниот облик не ги ограничува формите на извршување 

само за насочување на намерата. Можна е и намера во врска со првата форма на 

извршување. Свеста дека предметот на трансакцијата или финансиската трансакција се 

валкани пари мора да се реализира во моментот на утврдување на вистинската моќ над 

нив. Потоа, држењето или користењето ги објективизира директните намери. 

За Кривичното дело „перење пари“ од член 253 од Кривичниот законик, се 

предвидува најтешка  казна „затвор“ - над пет години.75 

                                                 
75

Rysi Yanev & Nikoloska S., Legal and criminalistics features of the crime money laundering in the 

Republic of Bulgaria and the Republic of North Macedonia, Security horizons, International scientific 

conference 30 years of independent macedonian state, Volume II, No. 5, Faculty of security, 2021, Skopje.  
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Кривичниот законик на Бугарија како членка на Евроската Унија, има 

претрпено многу измени и дополненија, па дури и целосно менување и додавање на 

други членови гледано од првичното нивно законодавство кое го третира кривичното 

дело перење пари.  

Од денешен аспект гледано тие се целосно усогласени со Директивите на 

Европската Унија а Република Северна Македонија го процесуира сето тоа по 

скринингот кој е почнат и по отварањето на поглавијата за полноправно членство каде 

прво се гледа усогласување на легислативата со земјата и Европската Унија. 

 

 

4 ДЕЛ 

ПОВРЗАНОСТ НА ПЕРЕЊЕТО ПАРИ СО ДРУГИ (ПРЕДИКАТИВНА) 

КРИВИЧНИ ДЕЛА 

1. ОСНОВИ НА ПОВРЗАНОСТА НА ПЕРЕЊЕТО ПАРИ СО ДРУГИ 

(ПРЕДИКАТИВНИ) КРИВИЧНИ ДЕЛА 

 

Организираниот криминал е ланец на криминални активности кој недогледно се 

шири во спектарот на негови активности и негативното влијание кое го има во сите 

општества во кои постои а посебно во делот кој го зафаќа економскиот, социјалниот и 

безбедносниот аспект на секоја држава. Земјите кои не се сметаат за високо развиени 

земји, немаат доволно изградени институции за борба против организираниот 

криминал, бидејќи овие пазари се мали и во голема мера се подложни на турбиуленции 

кои настануваат како последица на микор и макро економијата, политиката, 

криминалот и корупцијата. 

Поради овој факт загрозена е секогаш безбедноста на тие земји во кои 

организираниот криминал е надвор од институционална контрола и сето тоа 

овозможува идеални услови за перење пари.76 

За да се види поврзаноста на перењето пари и организираниот криминал и 

нивната меѓусебна поврзаност, треба да се анализираат основните карактеристики на 

овие две општествено негативни појави.  

                                                 
76Бошковиќ Г.,Ревија за безбедност,број 7, Центар за безбедносни студии, Београд,2008, стр. 37. 
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Организираниот криминал како и перењето пари поимно се определува на 

начин како што го чувствуваат самите автори.За поимот организиран криминал можат 

да се сретнат повеќе поимни размислувања од повеќе автори но суштината на 

поимното дефинирање секаде е иста. Ако го земеме во предвид поширокиот пристап 

на поимното определување ќе видиме дека организираниот криминал претставува 

активност на криминалните организации. 

Потесното определување на организираниот криминал не е доволно да се 

спомене само криминалната организација туку целокупната остивност која се 

спроведува или е загрозена од криминогените активности. 

Криминалните структури со белези на организиран криминал и перење пари 

бараат начин како да се инфилтрираат во организациите кои вршат економско-

финансиски активности и да извршат буквално нивна инвазија. Овие криминални 

структури веднаш стануваат доминантен фактор во организацијата каде се 

инфилтрирани како резултат на блискоста со луѓето кои имаат високи општествени 

позиции и обично се на раководни и извршни функции. Не се имуни ниту највисоките 

органи на власта, кои за ситна коруптивна заработка стануваат одлични играчи. Ако се 

анализира степенот на загрозеност на општествата од активностите на организираниот 

криминал ќе се дојде до констатација дека оваа современа појава е вмрежена во сите 

сфери на секое општество. Не постои имуно општество кое може да се пофали дека во 

своите структури нема форми на организиран криминал. Насилството, уцените, 

перфидноста, огромната свирепост се вистински удар за секое општество, но и 

пошироко во меѓународни рамки. 

 Главна цел на криминалните групи е како непречено да ја користат заработката 

од криминалната активност а кривично да не бидат одговорни. Современите тенденции 

во борбата против сите облици на криминал посебно против организираниот и 

транснационалниот криминал,77 ја насочуваат борбата против криминалот преку 

конфискување на средствата стекнати со криминалните активности и оневозможување 

таквите средства да се вклучат во легални финансиски текови. Се претпоставува дека 

некои меѓународни криминални располагаат со финансиски средства поголеми од 

националниот бруто приход или вкупниот буџет на многу земји. 

                                                 
77Според Зоран Сулејманов поимот транснационален криминал е определен како, дејствие што е 

извршено во повеќе држави, или е извршено од една а контролирано во друга држава од страна на 

криминална група  која дејствува  во неколку држави, или ако ефектите  на кривичното дело извршено 

во една се пренесуваат на друга држава. 
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 Организираниот криминал ги спречува општествата на патот кон демократија, 

ги ограничува личните права и слобди, а ја подрива економијата и ги одвраќа 

легалните странски инвестиции а се заканува на финансиската и вкупната безбедност 

на земјата. 

 Перењето пари претставува кохерентна компонента на организираниот 

криминал и заедно со другите видови на криминални облици претставува најопасен 

вид на криминална активност бидејки врши ерозија на виталните темелни вредности на 

секое општество. 

 Оваа криминална активност на криминалците им обезбедува огромна 

противзаконска имотна корист бидејки со перењето пари, парите што се стекнати со 

криминална активност се легализираат во процесот на производство, трговија, платен 

промет и др. Перењето пари всушност претставува процес кој го применуват 

криминалците за да го прикријат потеклото и сопственоста на финансиските и 

материјалните приноси, од нивните криминални активности. Тие приноси обично 

имаат нелегални извори и најчесто потекнуваат од: трговија со дрога, цигари, алкохол, 

оружје и луѓе, понатаму тие можат да потекнуваат и од разни видови на изнуда, 

корупција, даночни затајувања, и финансиски малверзации. Во тој процес 

криминалците користат  најразлични методи, преку кои настојуваат да го прикријат 

својот нелегален извор на нелегално добиените приноси, преку учеството во бројни 

трансакции кои што треба да обезбедат алиби дека се легално стекнати и оттаму да 

обезбедат неказнивост за своите  криминални, прикажани како легални активности и 

непречено користење на остварените приноси од тие активности.78 

 Инфилтрацијата на противправно стекнатиот капитал во финансиските и 

банкарските текови на земјите може сериозно да влијае на нејзината безбедност. 

Неминовна последица од нелегално стекнатиот профит „перење на пари” со што 

неформално се обезбедуваат финансиски средства во сферата на влијание на 

организираниот криминал.  

 Суштината на перењето пари е да се смали или потполно исклучи ризикот од 

заплена на противправно стекнати средства и казна за сторителите на кривичните дела. 

Во случаите кога криминалците поседуваат противправно стекнати средства се 

соочуваат со проблемот како противправно стекнатите средства непречено да се 

                                                 
78Сулејманов З., Криминологија, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, Скопје, 

2003, стр.572. 
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користат, а при тоа да не остават никаква трага која би можела да укаже на нивната 

криминална активност. За да ја остварат својата цел криминалците пристапуваат кон 

организација на перењето пари користејќи различни начини за перење пари кои можат 

да се комбинираат во помалку или повеќе големи шеми за перење пари.79 

 Ако се анализираат изнесените факти за организираниот криминал и перењето 

пари можеме да ја детектираме следната поврзаност: 

- Најголем извор на финансии на кои се темели организираниот криминал се пари 

кои се стекнати со криминални активности. 

- Нелегалните пари со помош на нелегални активности се легализираат и се 

користат за цели на криминалната организација. 

- Перејќи пари криминалната организација ги прикрива природата, потеклото и 

постоењето на нелегалното стекнатата имотна корист. 

- Перењето пари и организираниот криминал се општествено негативни појави и 

подлежат на законски санкции. 

Со цел да ги засени границите помеѓу легалните и нелегалните активности 

овозможувајќи интеграција на нелегално стекнатите приходи во легалните финансиски 

текови, организираниот криминал настојува да го користи економско финансискиот 

сектор. 

Користењето на нелегалните финансиски средства како легален извор на 

криминалните организации кои вршат организиран криминал го загрозува економскиот 

систем и влијае на економската политика на општеството. Освен на национален план 

организираниот криминал влијае и на меѓународната политика.  

 

 

                                                 
79 Boskovic, G. (2003), Contemporary tendencies in money laundering, NBP, Vol. IX, No. 2, Belgrade, p. 99. 
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Графички приказ: Обем на кривичното дело „Перење пари и други приноси од 

казниво дело “според Годишните извештаи на Министерството за внатрешни работи за 

периодот 2014 – 2020. Според анализираните податоци кривичнпто дело “перење 

пари“ во периодот од 2014-2019 имаме зголемен број на кривични дела истотака и 

сголемен е бројот на сторители.Овој негативен тренд по подолго  време е прекинат во 

2017 год кога е забележано благо намалување со 6 кривични дела кој пак во 2019 год 

имаме сголемени со 33 за да во 2020 имаме намалување на од 9  кривични дела. 

 

2. ПОВРЗАНОСТА НА ПЕРЕЊЕТО ПАРИ СО КОРУПЦИЈАТА 

 

Корупцијата и перењето пари се општествено негативни појави кои можат кои 

најчесто се  меѓусебно поврзани, при што корупцијата претставува основен елемент 

преку кој се врши перење пари.  Ако добро ги проучиме овие негативни појаво можеме 

да констатиреме дека истите можат да се извршуваат и посебно независно една од 

друга. Карактеристично за нив е тоа што и двете појави се производ на активности кои 

произлегуваат од сферата на организираниот криминал. 

 Корупцијата како појава е значително постара и свои корени има од периодот на 

стара Грција и Римската империја, па со право можеме да кажеме дека корупцијата 

настанувала и се развивала заедно со постанокот и развојот на самата држава. За 

разлика од корупцијата перењето пари е современа негативна појава и се појавува како 
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одраз на одредени општествено економски односи во една земја, паралелно со 

останатите криминални појави. За разлика од корупцијата перењето пари е производ на 

XX век. 

Имено, суштинската разлика помеѓу претставниците на поширокиот пристап и авторот 

на овие редови е во следното: Претставниците на поширокиот пристап зборуваат за 

спрега, (врска, соработка) меѓу криминалната организација и државата (или 

политиката, полицијата, правосудството, јавната управа, медиумите итн.). Некои од 

авторите ја внесуваат и корупцијата како елемент при дефинирањето на 

организираниот криминал, но само алтернативно, како еден од елементите или 

методите преку кои се остварува организираниот криминал.  

Авторот Лабовиќ отвара нов поим за институционалниот политички тип на 

организиран криминал. Во овој нов теоретски поим на инаку реално постоечкиот во 

практиката институционален тип на организиран криминал  корупцијата изразена како 

злоупотреба на јавните овластувања не е само еден од елементите односно методите 

преку кои се остварува организираниот криминал, туку е негова имаментна 

неизоставна компонента која што претставува всушност негов најбитен конститутивен 

елемент.80 

 Корупцијата може да се сретне во сите сегменти на стопанските и 

нестопанските активности, таа се прилагодува на сите промени кои настануваат како 

резултат на општествено економски и политички турбуленции кои пак се јавуват како 

последица на вијанието на државата врз стопанскиот развој. Зајакнувањето на 

бирократијата доведува до злоупотребата на општествената позиција и можност за 

богатење на поединци со повисоки општествени позиции и развој на корупцијата до 

едно ниво кое претставува сериозен проблем на денешниве општества, што пак 

доведува негативен развој на демократските односи. 

 Во достапната литература поимот корупција е дефиниран според ставовите на 

секој автор, според тоа не постои единствено прифатена дефиниција. 

 Според TanziV.,корупција постои, доколку свесно постои нарушување на 

принципот на непристрасност при донесување на одлуки, со цел обезбедување на 

некои привилегии.81 

                                                 
80Лабовиќ М., Николовски М.,  Организиран криминал и корупција, Скопје, 2009. 

81 Tanzi V., Corruption Around the World, IMF Staff Papers, br.4/98. 
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 Светската банка процесот на корупција го дефинира како нудење, давање, 

прифаќање или барање на било каква корист, која влијае на одлуката на јавниот 

службеник во момент на склучување договори за јавна набавка.82 

 Вукотић В., корупцијата ја дефинира како злоупотреба на јавната положба, 

јавните овластувања со цел обезбедување на личен профит, на сметка на некој друг со 

што се нарушуваат правилата на игра, односно нарушување на начелата на 

демократијата, правдата и слободата.83 

 И покрај тоа што постојат повеќе дефиниции за корупцијата со одредени 

сличности и разлики, Bošković M., смета дека содржината на поимот корупција треба 

да ја опфати корупцијата во јавниот и приватниот сектор и тоа во сите области на 

стопанските и нестопанските активности со следниве битни елементи:84 

 Противзаконско и неморално дејствување. 

 Сторителите се лица кои имаат државни и политички функции, како и лица со 

одреден статус во стопанството, финансиските и другите области вклучувајки 

го и приватниот сектор. 

 Активноста се состои од разни злоупотреби, односно искористување на 

позицијата, пречекорување на овластувањето, искористување на функцијата и 

општествениот статус и углед како и неизвршување на работ аод својот 

делокруг. 

 Користење на институциите на системот и  и институциите во кои се запослени 

лица кои се бават со корупција. 

 Основен мотив е користољубие со цел често и неограничено прибавување на 

противправна имотна корист, односно безпрекорно богатење. 

 Остварување на лични интереси, општествен углед и стекнување на политички, 

финансиски и други придобивки. 

Според SpenserJohn корупцијата и перењето пари можат да се набљудуваат како 

синоним за криминал на вработени луѓе, односно криминал кој го извршува лице кои 

има висок статус во општетсвото додека трае неговата професија.85 

                                                 
82Бошковиќ М.,Ревија за безбедност,  број5, Центар за безбедносни студии, Београд,2009, стр.  41. 

83Vukotič V., Ekonomski system i korupcija, Sistem i korupcija, Institut drustvenih nauka, Beograd, 2000, str.15. 

84Бошковиќ М.,Ревија за безбедност број5, Центар за безбедносни студии, Београд,2009, стр.  41. 

85Теофиловиђ Н, Јелачиђ М, Спречавање, откривање и доказивање кривичних дела корупција и прања 

новца, Полицијска академија, Београд, 2006, стр. 41. 
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Ако извршиме анализа на наведените елементи кои произлегуваат од самиот 

поим корупција, ќе констатираме дека таа се наоѓа во сите сфери на општествениот 

живот каде што влијание има политиката и економската моќ на поединците и групите. 

Главен мотив кај корупцијата е користољубието, нешто што е сосема различно 

од обичното противправно присвојување на имотна корист. Постојат случи кога и не 

мора имотна корист, придобивката може да биде изразена како некој бенефит, 

напредување во кариера, добивање раководна функција, вработување и голем број 

други привилегии. 

 Корупцијата и перењето пари се значајна активност на организираниот 

криминал, кој со помош на коруптивни активности воспоставува линк со претставници 

на власта, јавните служби, јавната администрација, и други релевантни субјекти со 

чијашто помош би се овозможило перење на пари. Овие две појави честопати се 

невидливи за органите надлежни за нивно спречување, за што ни укажува и фактот  

дека овие дела тешко се откриваат навреме и вешто се прикриваат со помошта која им 

ја пружаат бирократијата и технократијата во општеството. 

 Корупцијата и перењето пари во сите држави во светот претставуваат  

криминални активности инкриминирани преку посебни кривични дела за кои се 

предвидени и соодветни санкции. Заеднички став на сите аналитичари од оваа област е 

дека овие дела прават огромна штета на економијата што допринесува за рушење на 

националниот углед на земјата и претставувајки ја самата земја како непогодна за 

инвестирање што ја загрозува нејзината позиција на светскиот пазар.  

Во западните демократии преовладува мислењето дека доколку сите државни 

службаници бидат добро платени тие ќе бидат лојални само на државата. Тоа би ја 

исклучило можноста државниот службеник за одредена активносткоја ја извршува 

како државен службеник да прима подароци. 

 Исто така, перењето пари и корупцијата се синоними за слични појави кои ги 

загрозуваат виталните интереси на државата а се манифестираат од страна на лица кои 

имат висок општествен статус и гледано од економска перспектива ги имаат слените 

заеднички карактеристики:86 

 Ги среќаваме во рамки  на раководни и контролни облици на однос кон имотот. 

Карактеристично за тој функционален однос е дека не постои  директен контакт 

                                                 
86Исто, стр. 42. 
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со имотот па се до загрозувањето на имотот се врши преку злоупотребата на 

службената положба. 

 Обликот на нападнатиот имот, кој е изразен какоовластување, односноправна 

моќ која потекнува од карактеристиките на работното место кое е често во 

непосредна врска со одредени позиции и влијание на лица кои се наоѓаат на 

некое влијателно место. Најчесто тоа се работни места каде се синхрозираат 

раководната, контролната и оперативната функција. 

 Економската положба на претпријатието и состојбата на пазарот кои се битен 

фактор за вршење на злоупотребата. 

 Степенот на развиеноста на економските односи, организацијата, технологијата 

за работа, и интерниот механизам во претпријатието, односно државната или 

јавната установа. 

 Организираниот криминал настојува да го зголеми обемот на корупцијата, 

бидејки зголеменото ниво на корупција овозможува воспоставување на криминална 

врска со органите на власта, политичките странки и органите на власта, со што ја 

зголемува својата моќ и влијание во многу сфери на општествениот живот. Исто така, 

поволни услови за перење на пари се содржани и во либерализацијата на банкарските 

системи, посебно со работење на offshoreфинансиски институции кои се лоцирани во 

ексклузивни дестинации најчесто во странство.Самиот процес на перење пари се 

спроведува  многу едноставно и лесно доколку сторителите на корупција  имаат 

успеано да воспостават криминална врска со финансиските институции и органите кои 

вршат надзор и контрола на таквото работење, со што воспоставената врска 

овозможува  и понатамошно инвестирање на испраните пари во одредени работи и 

проекти. Во овој контекст потребное да се истaкне и либерализацијата на 

надворешнотрговскиот промет и девизното работење, кои претставуваат одлични 

услови за перење пари, па треба да се очекува и одредено влијание на обемот од 

неговото зголемување.87 

Со сите свои негативни импликации кои ги има врз целокупниот 

систем,перењето пари претставува вистински предизвик за органите на прогонот во 

насока на негово сузбивање, а посебно значајно за истражувањето на перењето пари е 

детектирањето на предикативните кривични дела кои се закана за перење пари.Во таа 

насока се дава листа на предикативни кривични дела чии сторители имаат имотни и 

                                                 
87Бошковиђ М.,Ревија за безбедност број5, Центар за безбедносни студии, Београд,2009, стр. 45. 
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финансиски мотиви, што претставува закана за легализација на финансиските средства 

стекнати од тие кривични дела, односно да бидат предмет на незаконска легализација - 

перење пари. 

 Перењето пари во РСМ најчесто се поврзува со економските кривични дела, 

како што се злоупотребата на службената положба и овластување и даночно 

затајување.Спроведената анализа над податоците(обезбедени од официјалните 

статистики на надлежните истражни органи,) укажува дека злоупотребата на службена 

положба и овластување, неовластената трговија со дрога, даночното затајување и 

криумчарењето на мигранти се кривични дела кои се систематизирани како кривични 

дела од висок степен на ризик и поврзаност со перењето пари.Перењето на пари од 

кривично -правен аспект има елементи на организиран криминал, при што целта на 

криминалните групи не е само вршење на кривични дела со цел стекнување на 

противправна имотна корист, но и прикривање на илегалниот извор на приносите од 

криминални активности, како и нивно интегрирање и користење во легалните 

финансиски текови. Феноменот на перењето пари, како второстепена криминална 

активност, покрај тоа што е најсилна врска меѓу криминалните активности и легалните 

општествени системи, односно претставува еден од основните начини на кој 

криминалните организации навлегуваат во легалната економија, исто така е и 

индикатор за успешното делување на организираните криминални групи, нивната 

финансиска моќ и потенцијалот да делуваат врз државниот апарат и органите на 

прогонот.88 

 

2.1.Перење пари и други приноски од казниво дело  и 

Злоупотреба на службена положба и овластување 

 

 

 Кога стаува збот за опасноста од поврзаност на кривичното дело „Злоупотреба 

на службена положба и овластување„ како предикативно кривично дело на „Перење 

пари и други приноси од казниво дело“, согласно истражувањата направени за целите 

на Стратегијата ова е прво кривично дело рангирано од висок ризик со висок степен на 

поврзаност во смисла на легализација на криминално стекнати пари од злоупотреба.  

                                                 
88Извештај за спроведена проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам, Управа за 

финансиско разузнавање, 2020, https://ufr.gov.mk/wp-content/uploads/2020/05/NRA-Izvestaj-za-web-19-

05.pdf 
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Злоупотреба  на службена положба и овластување по чл. 353  од  КЗ на 

РМ:89Службено лице кое со искористување на својата службена положба или 

овластување, со пречекорување на границите на своето службено овластување или со 

неизвршување на својата службена должност ќе прибави за себе или за друг некаква 

корист или на друг ќе му нанесе штета, ќе се казни со затвор од шест месеци до три 

години. Овој тип на кривичнo делo се карактеристични по тоа што се вршат во вршење 

на службената должност од страна на службените лица, кој злоупотребувајќи ги своите 

јавни и службени овластувања, вршат кривични дела кои спаѓаат во кругот на нивните 

овластувања или преку искористување на нивната положба, за преземање на дејствија 

кои се надвор од нивните овластувања. 

Пример: Врз основа на прибраните докази во текот на истражната постапка 

на првообвинетиот Ј. Ј. (48) му се става на товар дека во соизвршителство со 

второобвинетата Ј. Г. (53) сторил кривично дело – „Злоупотреба на службена 

положба и овластување“ по член 353 ст.5 в.в.ст. 3 и 1 в.в .член 22, кривично дело – 

„Перење пари и други приноси од казниво дело“ предвидено и казниво по чл. 273 став 

1, како и кривично дело – „Неовластено изработување, држење, посредување и 

тргување со оружје или распрскувачки материи“  по член 396 став 1 од Кривичниот 

законик, додека второобвинетата сторила кривично дело – „Злоупотреба на 

службена положба и овластување“ по член 353 ст.5 в.в.ст 3 и 1 в.в .член 22 и кривично 

дело – „Перење пари и други приноси од казниво дело“ предвидено и казниво по чл. 273 

став 1 од Кривичниот законик. Во периодот од октомври 2012 година до април 2017 

година, првообвинетиот како службено лице – именуван функционер и Претседател 

на Управувачки комитет на проект, заедно и по претходен договор со 

второобвинетата – раководен државен службеник и член на Управувачкиот 

комитет, со намера да прибават противправна имотна корист за себе и за едно 

правно лице од Р. Италија, постапиле спротивно на нивните службени обврски и ги 

искористиле своите службени положби и овластувања,  Обвинетите, спротивно на 

принципот за доверливост и на принципот за еднаков третман на апликантите 

дефинирани во PRAG/ПРАГ – „Практичното упатство“ кое е задолжително за 

постапување на сите корисници на средства од ИПА фондови, иако биле свесни дека е 

недозволиво, споделувале доверливи тендерски информации за условите за работење и 

                                                 
89Чл. 353 од КЗ на РМ, Сл. весник на РМ бр. 37/96,19/04,114/09.......248/18.  
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„ТОР“ (Terms of references) за два ИПА проекти што се спроведувале во две 

министерства.90 

Во однос на поврзаност на двете кривични дела во поединечни криминални 

ситуации, направено е истражување за период 2006 – 2019 година во организација на 

Управата за финансиско разузнавање во кое учествуваат повеќе работни групи од 

претставници на субјектите, Управата за финансиско разузнавање, службени лица од 

органите на прогон и судството и претставници од академската фела кои ја 

истражуваат соодветната проблематика со цел утврдување на проценка на ризик од 

перење пари и финансирање тероризам, каде по сеопфатна работа и анализа на 

податоци добиени се сознанија за тоа дека најголема поврзаност од реализираните 

кривични случаи е утврдено меѓу овие кривични дела, така што кривичното дело 

„Злоупотреба на службена положба и овласрување“ е прво на листата со висока закана 

за перење пари.91 (Извештај за спроведена проценка на ризикот од перење пари и 

финансирање на тероризам, УФР, 2020)  

При извршување на кривични дела со елементи на „Злоупотреба на службена 

положба и овластување“ и „перење пари и други приноси од казниво дело“ 

инволвирани се службени лица од државниот сектор, одговорни лица управители на 

приватен сектор, но и службени и одговорни лица од јавните претпријатија и установи, 

а во одредени случаи во перењето пари се инволвирани и избрани функционери – 

градоначалници од локалната самоуправа.92 

 

 

 

 

                                                 
90 https://press24.mk/obvinitelen-akt-protiv-dve-lica-za-zloupotreba-na-sluzhbena-polozhba-i-ovlastuvanje-pri 

91Извештај за спроведена проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам, Управа за 

финансиско разузнавање, 2020, https://ufr.gov.mk/wp-content/uploads/2020/05/NRA-Izvestaj-za-web-19-

05.pdf 

92Nikoloska S., (2021), Legal and criminalistics features of the crimes of "Abuse of position and authority" and 

"Money laundering and other proceeds of crime", Security horizons, International scientific conference 30 years 

of independent Macedonian state, Volume II, No. 5, Faculty of security, Skopje. 
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2.4. Перење пари и други приноски од казниво дело и   Оштетување или 

повластување на доверители по чл. 257 од КЗ 
 

Оштетување или повластување на доверители е кривично дело од редот на 

стечајните деликти, а во исто време е и на листата на корумптивни кривични дела, дело 

кое е поврзано со перење пари во делот на незаконските пари во стечајна постапка кои 

се на доверителите се ставаат на располагање или во сопственост на незаконски начин 

преку повластување на доверителите со непочитување на листата на доверители и 

законската распределба на средствата од стечајната маса во стечајната постапка.Како 

криминални поведенија се издвојуваат две причинско – последични однесувања, од 

една страна повластување на доверители, а ако има повластување значи дека некој ќе 

биде оштетен.93 

Македонскиот закондавец го инкриминира наведеното кривично дело како: 

(1) Одговорно лице кое знаејќи дека правното лице станало трајно неспособно за 

плаќање, со исплата на долг или на друг начин намерно ќе стави некој доверител во 

поповолна положба оштетувајќи ги со тоа другите доверители, ќе се казни оо парична 

казна или со затвор до три години.  

(2) Одговорно лице кое знаејќи дека правното лице станало трајно неспособно за 

плаќање, со намера да ги изигра или оштети доверителите ќе признае невистинито 

побарување, ќе состави лажен договор или со некое друго измамничко дејствие ќе 

оштети доверители, ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години.  

(3) Ако поради делото од ставовите 1 и 2 настапила имотна штета од големи 

размери или поради тоа правното лице паднало под стечај, сторителот ќе се казни со 

затвор од една до дссет години.  

Во  анализираниот  период  2016-2018  година  откриени  се  вкупно  20  

кривични  дела „Оштетување  или  повластување  на  доверители“  по  чл.  257  од  

Кривичниот  законик,  при што  сторителите се стекнале  со противправна имотна 

корист во вкупен  износ од  79.368.400 денари.  Ова  кривично  дело  е  од  редот  на  

                                                 
93Николоска С., Методика на истражување на економско – финансиски криминалитет, Факултет за 

безбедност, 2013, стр. 307. 
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стечајните  кривични  дела  кое  поради  висината  на противправно стекнатата  имотна 

корист  е дело со  „високо ниво на ризик” од  перење пари.94 

3. ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИСКИ ДЕЛИКТИ 

 

3.1.Перење пари и други приноски од казниво дело и Даночно 

затајување 

 

 Споредено со останатите економски кривични дела даночното затајување после 

злоупотребата на службената положба и овластување претставува кривично дела кое 

генерира најголеми приходи од вршење на истото.Трендот на вршење на ова кривично 

дека е во зголемување, а исто така и штетата која што се генерира од ова кривично 

дело се зголемува.Како кривично дело од висок ризик е и даночното затајување како 

предикативно кривично дело e од висок ризик  и има поврзаност со перење пари и 

други приноси од казниво дело.  

 

Според Статистички податоци на Управата за финансиска полиција 

 

 

 

 

                                                 
94Извештај за спроведена проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам, Управа за 

финансиско разузнавање, 2020, https://ufr.gov.mk/wp-content/uploads/2020/05/NRA-Izvestaj-za-web-19-

05.pdf 
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 Кривичното дело е предвидено како:  

 

(1) Тој што со намера самиот или некој друг да одбегне целосно или делумно плаќање 

данок, придонес или некоја друга давачка на која е обврзан со закон, дава лажни 

податоци за своите приходи или за приходите на правното лице, предметите или 

другите факти од влијание за утврдувањс на износот на ваквите обврски или тој што со 

иста намера во случај на задолжителна пријава не пријави приход, односно предмет 

или друг факт од влијание за утврдување на ваквите обврски, а износот на обврската е 

од поголема вредност, ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години и со парична 

казна.  

(2) Ако износот на обврската од став 1 е значителен, сторителот ќе се казни со 

затвор од најмалку четири години и со парична казна.  

(3) Ако делото од овој член го стори правно лице, ќе се казни со парична казна.    

„Даночно затајување“ е избегнување на делумно и целосно пријавување и неплаќање 

на данок и приход, кој е законски обврзан да го пријави и плати во времето на 

криминалното однесување. Даночното затајување е криминално и нема влијание на 

износот на данокот што всушност се должи, иако тоа може да доведе до значителни 

парични казни.  

Пример: Управата за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство 

Скопје поднесе кривична пријава против А. М., управител и сопственик на правниот 

субјект Друштво за промет, трговија, услуги ЛИМЕКС-2010 ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје, поради постоење на основано сомнение за сторено кривично дело ДАНОЧНО 

ЗАТАЈУВАЊЕ член 279 став 2 од Кривичниот Законик на Република Северна 

Македонија.Пријавениот А. М. во својство на управител и сопственик на правниот 

субјект Друштво за промет, трговија, услуги ЛИМЕКС-2010 ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје во текот на 2016 година, свесно и со однапред утврдена намера со цел да се 

стекне со противправна имотна корист, набавената трговска стока (рачни колички, 

скали, делови за колички и слично), евидентирана на залиха во вредност од 5.432.103 

денари неосновано ја присвоил и не ја евидентирал во своето сметководство како 

кусок, при што не пресметал, не пријавил и не уплатил Данок на додадена вредност по 

даночна стапка од 18% во износ од 977.778 денари и Данок на Добивка по даночна 

стапка од 10% во износ од 543.210 денари, а за застарените обврски кон добавувачи 

постари од три години во износ од 10.053.155 денари, кои не се прикажани како 

Приходи во Билансот на успех и Даночниот Биланс на правниот субјект, не 
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пресметал, не пријавил и не уплатил Данок на добивка по даночна стапка од 10% во 

износ од 1.005.315 денари95. 

4.ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ОДРЕДЕНИ ОБЛИЦИ НА ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ 

 

4.1. Перење пари и други приноси од казниво дело и Криумчарење на 

мигранти по чл. 418 - б од КЗ 

 

Мигрантската  криза  предизвика  и  криминални  поведенија  за  поединци  или  

групи  на криминалци  кои  со  цел  стекнување  на  финансиска  корист  се  

организираат  во  помали  или поголеми  криминални  групи  за   криумчарење  на  

мигрантите  на  територијата  на  државата, односно  на  рутата  од  јужната  до  

северната  граница.  Според  податоците  на  евиденциите кои  се  водат  во  

Министерството  за  внатрешни  работи  како  единствен  државен  орган  за гонење  на  

сторителите  на  ова  кривично  дело  откриени  се  137  кривични  дела „Криумчарење  

на  мигранти“  по  член  418-б  од  Кривичниот  законик.Криумчарењето мигрансти е 

систематизирано како кривично дело од висок ризик.96 

(1) Тој што со сила или со сериозна закана дека ќе нападне врз животот или 

телото, со грабнување, измама, од користољубие, со злоупотреба на својата службена 

положба или со искористување на немоќта на друг илегално пренесува мигранти преку 

државната граница, како и тој што прави, набавува или поседува лажна патна исправи 

со таква цел, ќе се казни со затвор најмалку четири години. 

Во  криминалните операции  извршено  е  криумчарење  на  3.064  мигранти  од  

земјите  од  Блискиот  Исток  и овозможување  на  нивен  транспорт  до  северната  

граница  и  овозможување  заминување  во земјите  од  Западна  Европа.   

Регионалниот центар за гранични работи Југ, до Основното јавно обвинителство за 

гонење на организиран криминал и корупција Скопје, поднесе кривична пријава против 

Ш.С.(47) од Скопје поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело 

„Криумчарење мигранти“ по член 418-б став 2 од Кривичниот законик.Пријавениот, 

                                                 
95https://finpol.gov.mk/mk/201231-soopshtenie-za-javnosta-2 

96Извештај за спроведена проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам, Управа за 

финансиско разузнавање, 2020, https://ufr.gov.mk/wp-content/uploads/2020/05/NRA-Izvestaj-za-web-19-

05.pdf 
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на 31.08.2021 прифатил 12 илегални мигранти од Куба со патничко возило 

„фолкаваген туран“ со скопски регистарски ознаки и организирал нивен превоз со 

четири различни такси возила до Гевгелија, при што на возачите на такси возилата 

лажно им ја претставил фактичката состојба за статусот на мигрантите. По 

преземени мерки, на 02.03.2021 тој бил лишен од слобода и приведен во Полициската 

станица Кисела Вода.97 

 

4.2. Перење пари и други приноски од казниво дело и   Недозволена трговија 

со дрога по чл. 215 од КЗ 

 

Недозволената трговија со дрога претставува сериозна национална (домашна)и 

меѓународна или интернационална состојба кон која треба да се пристапи глобално. 

Дрогата воопшто не е едноставен проблем и претставува голема закана за здравјето, 

безбедноста, просперитетот на популацијата а поготово младината.Тука мора да се 

спомене и наркоманијата како социјално девијантна или социо/патолошка негативна 

појава која е мошне акутна во светот.И покрај темелните проучувања на оваа појава, 

тешко е да се согледа до крај нејзината етиологија и нејзините негативни 

консеквенции, односно последици, и да се разработат ефикасни инструменти средства 

за нејзино спречување и сузбивање. 98 

Недозволената трговија е дело од висок ризик за поврзаност со перење пари.99 

(1) Тој што неовластено организира, произведува, преработува, продава или нуди 

на продажба или заради продажба купува, држи или пренесува или посредува во 

продажба или купување или на друг начин неовластено пушта во промет наркотични 

дроги, психотропни супстанции и прекурсори, ќе се казни со затвор од три до десет 

години.  

                                                 
97https://sitel.com.mk/krivichna-za-skopjanec-za-kriumcharenje-migranti 

98КаневчевМ., Посебниот дел на Казненото право, стр.264.  

99Извештај за спроведена проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам, Управа за 

финансиско разузнавање, 2020, https://ufr.gov.mk/wp-content/uploads/2020/05/NRA-Izvestaj-za-web-19-

05.pdf 
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(2) Ако делото од ставот (1) на овој член е сторено со наркотични дроги, 

психотропни супстанции и прекурсори од помало количество, сторителот ќе се казни 

со затвор од шест месеца до три години.  

(3) Ако делото од став 1 го извршиле повеќе лица или сторителот на ова дело 

организирал мрежа на препродавачи или посредници или организирал дејствие од 

ставот (1) на овој член, сторителот ќе се казни со затвор најмалку пет години.  

(4) Тој што неовластено прави, набавува, посредува или дава на употреба опрема, 

материјал или супстанции за кои знае дека се наменети за производство на наркотични 

дроги, психотропни супстанции и прекурсори, ќе се казни со затвор од една до пет 

години.  

(5) Сторителот од став 2, со исклучок на организаторот, кој ќе го открие делото или 

ќе придонесе за неговото откривање, ќе се ослободи од казна.  

(6) Ако делото од овој член го стори правно лице, ќе се казни со парична казна.  

(7) Наркотичните дроги, психотропните супстанции и прекурсорите, како и 

подвижните или недвижните предмети употребени за нивно правење, пренесување или 

растурање, ќе се одземат 

 

6. ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ИМОТНИТЕ ДЕЛИКТИ 

 

Перењето пари има своја поврзаност и со имотните деликти од кои сторителите 

се стекнуваат со парични средства кои се предмет на легализација, односно перење 

пари. Некои од имотните кривични деликти се систематизирани како кривични дела со 

висок ризик на поврзаност со перењето пари, како што се Измама, Тешка кражба и 

др.100 

 

6.1. Перење пари и други приноси од казниво дело и   Измама 

 

Во истражуваниот  период  2016  –  2018  извршени  се  вкупно  924  кривични  

дела  со  кои сторителите  се  стекнале  со  противправна  имотна  корист  во  вкупен  

                                                 
100Извештај за спроведена проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам, Управа за 

финансиско разузнавање, 2020, https://ufr.gov.mk/wp-content/uploads/2020/05/NRA-Izvestaj-za-web-19-

05.pdf 
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износ  од  165.966.000 денари.  Измамите  се  имотни  кривични  дела,  во  кои  

сторителите  не  само  од  поединечни криминални  случаи,  туку  од  серија  на  

извршени  кривични  дела  може  да  стекнат финансиски  средства  за  нивно  

богатење,  со  парите  од  измама  купуваат  движен  и  недвижен имот, тргуваат на 

берза, пријавени се измами во градежниот сектор преку  купопродажба  на станови, во 

трговијата со  брендирана стока  која е  предмет  и на  криумчарење.   

 

(1) Тој што со намера за себе или за друг да прибави противправна имотна 

корист ќе доведе некого во заблуда со лажно прикажување или со 

прикривање факти или ќе го држи во заблуда и со тоа ќе го наведе да стори 

или да не стори нешто на штета на својот или туѓ имот, ќе се казни со 

парична казна или со затвор до три години. 

(2) Ако сторената штета е од помала вредност, а сторителот одел кон тоа да 

прибави таква вредност, ќе се казни со парична казна или со затвор до една 

година.  

(3) Ако сторената штета е од поголема вредност, сторителот ќе се казни со 

затвор од три месеци до пет години.  

(4) Ако сторената штета надминува значителна врсдност, сторителот ќе се 

казни со затвор од една до десет години.  

(5) Тој што делото од став 1 го сторил само со намера да оштети друг, ќе се 

казни со парична казна или со затвор до една година.  

(6) Со казната од ставот (4) на овој член ќе се казни тој што со намера за себе 

или за друг да прибави противправна имотна корист, ќе доведе друг во 

заблуда или ќе го држи во заблуда со лажно прикажување или прикривање 

на факти што се однесуваат на лажиран спортски натпревар или наместен 

резултат на спортска игра и со тоа го наведе да стори или не стори нешто на 

сметка на својот или туѓ имот.  

(7) Обидот за делото од ставовитс 1 и 5 е казнив.  

(8) Ако делото од овој член го стори правно лице, ќе се казни со парична казна.  

(9) За делото од ставовите 2 и 5 гонењето се презема по приватна тужба. 

 

6.2. Перење пари и други приноски од казниво дело и   Тешка 

кражба 
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Тешка кражба претставува посебен, квалификуван облик на кражба. При тоа за 

нејзиното постоење потребно е да во поглед на дејствието на извршување објектот и 

намерата на сторителот да се остварени обележја на кривично дело кражба. Она што 

обичната кражба ја прави тешка кражба, тоа се околностите под кои се врши делото. 

Тие околности може да се однесуваат на начинот на извршување на делото, на пр. 

кражбаизвршена со кршење или со провалување во затворени простории, потоа под 

околности што ја прават кражбата тешка може да биде посебна опасност на сторителот 

на пр. кражба извршена од повеќе лица кои се здружиле за вршење кражба или кои со 

себе имале оружје или опасно орудие за напад или одбрана.  

 

(1) Тешка кражбе е кражба која е извршена на следните начини: 

 Со кршење или провалување во затворени простории, со совладување препреки 

или на друг начин совладување поголеми пречки. 

 Од страна на повеќе лица здружени заради вршење кражба. 

 на дрзок начин. 

 Од страна на лице кое кај себе имало некакво оружје или опасно орудие заради 

напад или одбрана. 

 За време на пожар, поплава или слична несреќа и  

 Со искористување на немоќта или несреќата на друг, сторителот ќе се казни со 

затвор од една до пет години.  

(2) За кражба на предмети од значителна вредност, сторителот ќе се казни со затвор од 

една до десет години.  

(3) За кражба на предмети во вредност од големи размери, сторителот ќе се казни со 

затвор од три до десет години. 

 (4) 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 четири години.  

(5) Ако вредноста на украдениот предмет од ставот (1) на овој член е помала и 

сторителот одел кон тоа да присвои предмет од таква вредност, ќе се казни со парична 

казна или со затвор до три години.  

Тешка кражба претставува посебен, квалификуван облик на кражба. При тоа за 

нејзиното постоење потребно е да во поглед на дејствието на извршување објектот и 



87 

 

намерата на сторителот да се остварени обележја на кривично дело кражба. Она што 

обичната кражба ја прави тешка кражба, тоа се околностите под кои се врши делото. 

Тие околности може да се однесуваат на начинот на извршување на делото, на пример 

кражба извршена со кршење или со провалување во затворени простории, потоа под 

околности што ја прават кражбата тешка може да биде посебна опасност на сторителот 

на пример кражба извршена од повеќе лица кои се здружиле за вршење кражба или кои 

со себе имале оружје или опасно орудие за напад или одбрана.Користење на посебна 

ситуација за извршување на делото исто така може обичната кражба да ја направи 

тешка кражба како на пример кражба извршена за време на пожари, поплави или 

слични непогоди и кражба извршена со искористување на некој или неволја на друг. 

7. ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ЕКОЛОШКИОТ КРИМИНАЛИТЕТ 

 

4.1 Перење пари и други приноски од казниво дело и   

Пустошење шуми 226 од КЗ 

 
 Пустошењето на шумите е уништување на природните ресурси, загадување 

на околината и нарушување на екосистемот, што силно влијае на климатските 

услови. Последиците не се само еколошки туку му се нанесува штета и на 

економскиот систем. Бесправните сечи и пустошењето на шумите се сериозен 

проблем, кој влијае на сите аспекти на општествениот живот . 

Пустошењето на шумите делумно е резултат на неповолната економска 

состојба на граѓаните. Сторителите ги користат нелегално исечените дрва за 

сопствено затоплување, како најевтин и лесно достапен ресурс, но мотив за вршење 

незаконска сеча е и стекнувањето корист, преку препродажба на огревно дрво по 

поевтина цена. 

Овој  криминал  е  масовен  од  најситни  дела,  до  дела  со  елементи  на 

организираност  и  инволвираност  на  службени  лица  во  јавните  претпријатија  кои 

стопанисуваат  со  македонските  шуми  и  инволвираност  на  службени  лица  во  

редот  на шумската  полиција  и  полицијата.  Од  аспект  на  висината  на  

финансиските  средства  со  кои се  стекнуваат  сторителитеа  ова кривично  дело  
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истото  е  со  висок степен  на  ризик  од  перење пари.  Во  истражуваниот  период  

откриени  се  167  кривични  дела  „Пустошење  шуми“  по  чл. 226.101 

(1) Тој што спротивно на пропис или наредба од надлежни органи или 

организации врши пренамена, сече или копачи шуми или подбелува стебла или 

на друг начин пустоши шума, ќе се казни со парична казна или со затвор до три 

години.  

(2) Ако делото од став 1 е извршено во заштитена шума, национален парк или 

во друга шума со специјална намена, сторителот ќе се казни со затвор од една 

до пет години.  

(З) Тој што делото од став 1 ќе го стори во сопствена шума, ќе се казни со 

парична казна или со затвор до една година.  

(4) Средствата употребени за извршување на делото ќе се одземат. 

(5) Ако делото од овој член го стори правно лице, ќе се казни со парична казна. 

 

8. ОДНОСОТ ПОМЕЃУ ПЕРЕЊЕТО ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕТО НА 

ТЕРОРИЗАМ 

 

За да се зборува за тероризам како појава во општеството мора да се согледаат 

начините на кои оваа негативна појава е дефинирана од стручни лица. 

Според Маслеша Р, тероризмот подразбира плански и организирани видови на 

заплашување и предизвикување на страв што треба да резултира со намалување на 

отпорот кој стои на патот за острварување на одредени политички цели. 

Фундаментални карактеристики на тероризмот се: плански и мотивирани политички 

цели, примена на различни облици на насилство и предизвикување на реални кризи 

пропратени со страв и други психички реакции.102 

                                                 
101Извештај за спроведена проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам, Управа за 

финансиско разузнавање, 2020, https://ufr.gov.mk/wp-content/uploads/2020/05/NRA-Izvestaj-za-web-19-

05.pdf 

 

102Бошковиђ М., Бошковиђ А, Корупција перење пари финансирање тероризам, Факултет за безбједност 

и заштиту, Бања Лука, 2011, стр. 250. 
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 Под тероризам W.Lequeur подразбира примена на насилство од страна на 

одредени групи со политички цели обично насочени против владата но повремено и 

против други етнички групи, класи, раси, религии или политички движења.103 

 И покрај тоа тероризмот не може да се набљудува само низ призмата на 

кривично правната и кримналистичката сфера, тој има многу поширока димензија кој 

тероризмот го поврзува со организираниот криминал. Тероризмот може да се 

набљудува и од економски аспект бидејќи во напорите на терористичката организација 

да опстане и да врши терористички активности во национални и меѓународни рамки 

мора да има свои финансиски извори. Терористичките организации можат да бидат 

финансирани од легални и нелегални извори односно од субјекти кои финансиските 

средства ги имаат обезбедено со криминални или не криминални активности. За да 

можат нелегалните средства без никаков ризик да бидат искористени од 

терористичките организации се врши перење на таквите средства што тие легално се 

внесуваат во финансискиот систем. Токму овој начин на финансирање е главната врска 

на перењето пари и тероризмот бидејќи парите кои се стекнати со криминални 

активности ќе бидат легализирани и преку легални меѓународни финансиски текови, и 

ќе бидат испорачани на сметката на терористичката организација. Со овие финансии ќе 

се финансираат набавките на средства за изведување на терористички акти и за сите 

останати логистички потреби на една таква организација. Изворите на финансирање на 

тероризмот се разновидни и можат да бидат составени од поединци, групи или цели 

држави, кои сакаат да постигнат одредена политичка цел па во таа насока не бираат 

начини и методи како да ја постигнат целта. Постои ситуација  во која  една држава 

врши  терористички напад врз друга држава. Терористичкиот акт извршен од страна на 

една држава на друга држава не мора да има за цел одредена корист, можно е целта да 

представува само нанесување на штета на другата држава. Негативни импликации од 

финансирањето на тероризмот се јавуваат врз целокупниот безбедносен систем во 

општествено економските односи, финансискиот систем, споведување на реформи и 

државниот углед.  

 Поедини држави финансирајки го тероризмот од страна на кредибилни 

институции се означени како подржувачи или финансиери на терористичките 

организации, и со непреземњето на соодветни мерки за спречување на финансирањето 

                                                 
103Исто,стр.250. 
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на тероризмотпротив нив од страна на меѓународните организации се отвара можноста 

зазацврстување  на моќта на терористичките ќелии и нивна експанзија. 

Кога зборуваме за односот перење пари и тероризмот вниманието сенасочува 

кон начинот на финансирањето на терористичките активности. Според тоа постојат два 

основни начини на финансирање на терористичките активности:104 

 Првиот начин подразбира обезбедување на финансиска подршка од држава или 

структура со доволно голема организација за да собере средства и да ги стави 

тие средства на располагање на терористичката организација. Можни се  и 

случаи каде поединци кои располагаат со големи финансиски средства  да 

пружаат значајна финансиска  подршка на терористите како во случајот со Ал 

Каеда и нејзиниот главен финансиер Осама Бин Ладен. 

 Вториот начин, се однесува на собирање на средства за финансирање на 

терористичките организации  преку директи собирања на финансиски средства  

набавени со рани легални и нелегални активности. Во активностите со 

нелегално потекло спаѓаат вршењето кривични дела  заради обезбедување на 

материјална добивка наманета за финансирање на терористичките активности. 

Најчесто тоа се кривични дела како изнуда од стопански субјекти или граѓани 

кои се нарекуваат „револуционерен поредок“, но тука спаѓаат и други 

криминални активности како што се  криумчарење, грабежи, недозволена 

трговија со дрога и слично. Во активности со легална природа со кои се 

финансира тероризмот можеме да ги наброиме: собирање на членарина, 

продавање на разни публикации, барање помош „од врата на врата“ во рамките  

на одредена заедница, разни донации итн. 

 Финансирањето на тероризмот честопати се поистоветува со перењето на пари, 

поради сличностите кои постојат помеѓу овие феномени. Заедички белег на овие две 

општествено штетни појави се финансиските трансакции односно инструментите кои 

се користат во двата случаи се исти, како и механизмите кои се користат од страна на 

државите за сузбивање на овие појави. Честопати тероризмот се среќава под називот и 

„обратно перење на пари“  или „валкање пари“. Може да се каже дека перењето пари е 

користење на пари стекнати од криминални активности, а финансирање на тероризмот  

претставува  користење на пари за реализација на криминални активности. Заради 

                                                 
104Бошковић Г, Перење пари, Бео Синг, Београд,2005, стр. 30 - 31. 
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сличностите наведените феномени се третираат заедно во законските регулативи, но и 

покрај тоа не можеме да кажеме дека тие имаат заеднички белези.105 

 Перењето пари и финансирањето на тероризмот претставуваат глобални 

проблеми кои имаат широк спектар на негативни ефекти врз економската, 

политичката, безбедносната и социјалната структура на секоја земја. Нај значајни 

последици од перењето пари и финансирањето на тероризмот се: нарушување на 

стабилноста, транспарентноста и ефикасноста на финансискиот систем на земјата, 

економски турбуленции и нестабилност, загрозување на реформските процеси, 

намалување на инвестициите, намалување на рејтингот на земјата и загрозување на 

националната безбедност.106 

 Од извршената анализа низ трудовите на многу автори кои ја имаат разработена 

наведената проблематика можеме да констатираме дека, како заедничка 

карактеристика на овие две дела претставува и откривањето, спречувањето и 

докажувањето на кривичното дело перење пари и финансирање на тероризам, бидејќи 

претставува комплексен и имагинарен предизвик за надлежните институции во борбата 

против овие појави. Голем проблем на надлежните органи претставува процесот на 

докажување дека за парите со кои е извршено кривичното дело се знаело дека се 

нелегално стекнати, односно дека истите се наменети за терористички активности. 

Како резултат на тоа сторителите на вакви дела се имуни на законската регулатива, 

нешто што го потврдува малиот број пресуди за вакви кривични дела односно малиот 

број на одземени нелегално стекнати финансиски средства или имот.  

Како терористички акт ce смета секоја организирана u поединечна незаконска 

употреба на cuлa изразена co примена на оружје (биолошко, хемиско, радиолошко, 

нуклеарно) или закана co употреба на cuлa против луѓе или имот, заради принудување 

или заплашување како средство за постигнување политички, етнички, религиозни или 

идеолошки цели.107 

Приоритетите кои треба да се преокупација на државните служби за 

спроведување на законите и агенциите за приватно обезбедување треба да се движат во 

овие рамки:  

                                                 
105Миловановић М.,Ревија за безбедност број 5, Центар за безбедносни студии, Београд, 2007, стр. 6. 

106Исто, стр. 6 - 7. 

107Димовски З., (2007) , Тероризам, Скопје. 
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1. Разбирање на заканата од тероризам, а потоа идентификување на цели на напад 

од страна на терористите засновани на континуирани процени на ризик и 

воспоставено ефективно споделување на информации што подразбира 

практична соработка на сите нивоа на власта (меѓународно, национално, 

регионално и локално).  

2. Градење партнерства во јавниот и приватниот сектор за овозможување и 

подобрување на безбедносната соработка и вклучување на јавноста и бизнис-

заедницата преку јасни и конзистентни пораки за природата на заканата и 

соодветната подготвеност.  

3. Подготовка, планирање и заштита со приоретизирање на ресурсите, 

ангажирање, вежби и обука за подобрување на спремноста на институциите од 

владата, индустријата, приватниот сектор и подигнување на јавната свест и 

подготвеност за превенција, одговор и закрепнување.  

Во однос на разбирање на заканите, треба да се биде претпазлив за природата и 

историјата на заканата, да се следат најавите на терористите и внимателно да се следи 

и научи од тоа што прават. Информациите не треба да бидат чувствителни или 

класифицирани за да бидат вредни. Терористите честопати ги идентификуваат целите 

и нудат оперативни упатства преку нивните интернет-страници или јавно достапни 

публикации. Владите и нивните партнери можат да научат многу за терористичката 

тактика читајќи достапни материјали од терористите и слушајќи ги нивните повици. 

Овие јавно достапни информации може да се анализираат за да се проценат 

можностите и намерите на непријателот, особено кога тие се огласуваат толку 

отворено за техники и тактики што ги сметаат за успешни (или не) и што ги 

поттикнуваат своите следбеници да ги користат.  

Секој напад е искуство за учење и поттик за меѓународната заедница, јавниот и 

приватниот сектор и безбедносните служби, да учат за терористичките способности и 

да ги разгледаат тековните политики. Владите треба да обезбедат различни извори на 

информации (спроведување на законот, разузнавачки информации, терористичка 

комуникација, мрежна анализа – класифицирани и отворени извори) за да спроведат 

разузнавачка анализа и сеопфатна процена на заканите за целите на терористите. 

Важно е добиените информации кои се однесуваат на одредени планови на 

терористите за напад на објекти или лица, независно дали се под заштита на 

приватните агенции, да се споделуваат и да се наложи зголемување на претпазливоста.  
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На пример, ИСИС објави водич за можни напаѓачи, истакнувајќи дека 

возилата се „екстремно лесни за набавка“ и, за разлика од конвенционалното оружје, 

истите нема да предизвикаат сомневања кај граѓаните или властите. Исто така, им 

наредува на нивните истурени структури за тоа како да користат камиони во напад 

и препорачуваат да се напаѓаат пазари и митинзи на отворено, паради и одредени 

фреквентни улици. Затоа, владите треба да ги консолидираат овие јавни информации 

и да ги комбинираат со официјални извори, претходно добиени податоци, 

компјутерската технологија и сл.  

Потребно е спроведување на процена на ризик. Процената на ризикот е 

континуиран и интегративен процес којшто ја подобрува подготвеноста и ги дава 

приоритетите на ограничените ресурси. Процесот на процена на ризикот започнува со 

јасна анализа во функција на идентификација што може да тргне наопаку, колку лошо 

би можело да биде ако се случи неочекуваното (на пр. загуба на животи, демолирање 

објекти) и колку е веројатно тоа да се случи. Процената на ризикот треба да ги 

интегрира овие информации за да може да се споредат очекуваните штети (на пример, 

сериозни последици) од еден вид настани со други, со цел да се добие идеја за тоа како 

треба да се управува со приоритетите и да се алоцираат ресурси. Процената на ризик 

од тероризам им помага на агенциите за приватно обезбедување, во содејство со 

информациите од официјалните органи (доколку се принудени да ги разменат) да 

спроведат постапки за обезбедување сигурност и безбедност на граѓаните и имотот од 

претпоставена и можна закана. Агенциите за обезбедување треба да направат 

усогласување на заканите со сеопфатен список на потенцијални цели засновани врз 

анализа на терористички способности, намери и напади од минатото и редовно да 

спроведуваат процени на ризик за да се задржи чекорот со природата и карактерот на 

заканата и на противникот. Исто така треба да го ажурираат планирањето за вонредни 

состојби, како што се насоки, вежби и обука за спроведување на акции за да се задржи 

чекорот со реалните закани, што ќе им помогне на заинтересираните страни да се 

прилагодат на еволуирачките закани.  

Агенциите за обезбедување особено треба да размислуваат за формирање 

единици за анализирање на ризик во местата каде има поголема фреквенција на луѓе, а 

се обезбедуваат од агенциите, како што се автобуски и железнички станици, концертни 

простори, училишта и др. објекти.  

Евалуацијата на стратешкиот ризик кон т.н. меки цели вклучува процена дали 

постои личност или група со можност и намера да нападне ранлива цел. Податоците за 
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информирање за процена на ризикот можат да бидат од различни извори. 

Националните процени од владини експерти за безбедност ќе вклучуваат чувствителни 

и класифицирани информации достапни само за официјалните национални 

претставници. Потоа, тие треба да бидат интегрирани со други информации и, по 

потреба, одредени информации да се проследуваат до приватниот сектор, во форма 

достапна за локалните безбедносни сили на кои им се потребни. Јавниот и приватниот 

сектор би требало да користат и анализа на ризик за да ги идентификуваат и ублажат 

ранливостите во физичката инфраструктура и во нивните стандардни оперативни 

процедури и планови за одговор. Владите треба да го охрабрат приватниот сектор да ги 

споделат своите анализи на ризик преку контакти со агенциите за безбедност, што 

може да доведе до заеднички напори за откривање на напади, заедничка обука и вежби.  

Воспоставувањето доверлив однос помеѓу безбедносните субјекти на владата и 

приватниот сектор ја поттикнува проактивната улога во севкупните безбедносните 

напори за навремено осознавање и менаџирање на терористички активности. 

Информациите за пристап, вежби и обука треба идеално да бидат водени на 

национално ниво, регионално координирани и локално испорачани. Службите за 

спроведување на законите можат да координираат и да организираат специфични 

активности, но за да бидат ефективни треба да вклучуваат разновиден збир на јавни и 

приватни чинители. Локалните власти, вклучително и институциите за спроведување 

на законите, најверојатно ќе можат да создадат силни партнерства со сопствениците и 

операторите на потенцијалните цели на терористите.  

Повеќето земји усвоија доброволна рамка за јавно-приватно партнерство за 

подготвеност и ги градат или ги прошируваат тие планови заради заштита на целите. 

Неколку земји усвоија регулаторен пристап за обезбедување на одредена 

инфраструктура, како што се хотелите, кои се сметаат за национално критични. 

Владите можат да ја подигнат свеста во индустријата преку јасно формулирани веб-

страници, упатства, прирачници, практикуми или предавања каде ќе се пренесуваат 

упатства и насоки за специфична публика во приватните агенции за обезбедување, кои 

промовираат разбирање на заканите и добрите практики.108 

 

 

                                                 
108Димовски З, . (2021) Тактика на примена на стандардни процедури пост терористички напади. 

Скопје. 
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8. ОБЕМ, СТРУКТУРА И ДИНАМИКА НА ПРЕДИКАТИВНИ КРИВИЧНИ 

ДЕЛА НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ 

 

Листа на предикативни кривични дела и број на поднесени кривични пријави до 

надлежните Јавни обвинителства. 

 

                          Според извештаите на јавното обвинителство на РСМ 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Злоупотреба на службена 
положба

2015 154 125 160 271 140 200

Даночно затајување 149 101 86 132 49 60 120

Криумчарење 108 29 10 20 20 10 17

Недозволена трговија со 
дрога

396 382 230 270 537 524 481

Тешка кражба 1472 1131 1075 900 1162 1071 1184
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                     Според извештаите на Министерсво за внатрешни работи на РСМ 

Имајќи предвид широк спектар од фактори, услови и околности, притоа 

следејќи ја утврдената методологија направена е анализа на податоци релевантни за 

периодот (Според извештаите на јавното обвинителство на РСМ период 2015-2021 и 

Според извештаите на Министерсво за внатрешни работи на РСМ 2017 – 2021. 

При утврдување на заканите од перење пари земен е предвид видот и висината 

на приноси од казниво дело, начинот на извршување и организираноста на 

сторителите, присутноста на карактеристики на организиран криминал. Спроведената 

анализа над податоците укажува дека злоупотребата на службена положба, 

неовластената трговија со дрога, даночното затајување и криумчарењето на мигранти 

се кривични дела кои се дефинирани дека се во ниво на висока закана. 

Според извршените анализи, утврдено е средно ниво на закана од перење пари 

во РСМ.Врз основа на анализа на податоци (преземени од јавното обвинителсво на 

РСМ и од министерсво за внатрешни работи), спроведените анализи укажуваат дека 

ризикот од перење пари во РСМ е на средно ниво, заради тоа што анализата укажува на 

средно ниво на закана од перење пари во РСМ, а ранливоста на националниот систем 

од перење пари и финансирање на тероризам е на средно-ниско ниво. 

Средна закана од перење пари 

Изнуда по чл. 258 од КЗ 

Лихварство по чл. 260 од КЗ 

Проневера во службата по чл. 354 од КЗ 

2017 2018 2019 2020 2021

Злоупотреба на службена 
положба

195 274 207 70 107

Недозволена трговија со 
дрога

552 789 864 733 701

Криумчарење мигранти13 13 44 49 65 49

Несовесно работење во 
службата

39 108 84 16 34
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Криумчарење по чл. 278 од КЗ 

Разбојништво по чл. 237 од КЗ 

Ниска закана за перење пари 

1. Затајување  

2. Намерно предизвикување стечај  

3. Фалсификување на хартии од вредност  

4. Злоупотреба на постапката за јавен повик, доделување на договор за јавна набавка 

или јавно-приватно партнерство  

5. Трговија со луѓе109 

9.СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ 

 

Сузбивањето на процесот перење пари претставува сложен и комплексен 

процес. За да се сузбие еден процес на пререње пари мора доволно да се познаваат 

фазите и начините со кои се врши перењето. Што подобро се проучи поцесот низ кој е 

потребно да поминат валканите пари толку поефикасна ќе биде реакцијата од страна на 

надлежните органи и субјекти кои имаат за задача да ја спречат оваа негативна појава. 

Во законската регулатива на сите земји во светот е пропишано кој смее и со кои 

овластувања ќе настапи секој оној кој ќе се спротистави и ќе се обиде да спречи ваков 

вид на криминал. Обично тоа го чинат  државните органи како што се:  

 Министерството за внатрешни работи. 

 Царинските служби. 

 Правосудните органи. 

 Разузнавачките служби. 

 Останатите служби за безбедност. 

 Останати надлежни министерства. 

 Инспекциски служби. 

 Меѓународни организации. 

                                                 
109Извештај за спроведена проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам, Управа за 

финансиско разузнавање, 2020, https://ufr.gov.mk/wp-content/uploads/2020/05/NRA-Izvestaj-za-web-19-

05.pdf 
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 Некои од овие органи имаат широк спектар на надлежности па се јавуваат и 

како субјекти за сузбивањето и на други видови криминал како што се корупцијата, 

финансирањето на тероризмот, останатите видови на економски криминал и слично. 

 Министерството за внатрешни работи во поголемиот дел од земјите во светот 

претставува министерство кое е надлежно за откривање на кривичните дела и 

сторителите и нивно изведување пред органите за правда. Освен тоа оваа министерство 

им ја гарантира и вкупната безбедност на граѓаните. Во рамките на ова министерство 

функционира полицијата. Согласно законските овластувања полицијата е надлежна да 

врши истражни дејствија и да наоѓа информации во врска со вршењето на перење пари 

и да го сузбива истото. Освен тоа полицијата превзема мерки и против сторителите на 

вакави кривични дела. Со примена на разни криминалистички методи и техники, во 

соработка со другите надлежни субјекти кои имаат законска обврска да се борат 

против вакви дела, полицијата собира значајни информации во врска со перењето пари 

и останатите форми на економски криминал. Заради поуспешно функционирање на 

полицијата во рамките на едно општество таа во својата организациона структура има 

специјализирани единици за справување со специфичните форми на криминал. Како 

специфичноста на овој вид на криминал во рамките на полицијата постојат 

специјализирани оддели или центри за борба против организираниот криминал, каде 

што единиците од ваквите оддели дејствуваат директно врз економскиот криминал 

односно перењето пари и финасирањето на тероризмот.  

 Царинските служби исто така се битен фактор за спречување на перењето пари. 

Овие служби обично се позиционирани во рамките на министерството за финансии. Во 

рамките на царинските служби постојат специјализирани единици за сузбивање на 

стопанскиот и економскиот криминал. Царинското работење се сведува на вршење 

мониториг на внесување и изнесување на стока и вредности од територијата на една во 

друга држава. Меѓу другото врши и финансиска котрола на внесување и изнесување на 

пари и останати вредности. Царинските служби согласно законската регулативаа имаат 

овластување да вршат царински надзор и контрола над багажот при премин на 

државните граници, со се спречува криумчарењето на пари бидејки тоа е еден од 

начините нелагалните пари да с епренесат од една држав аво друга. Во таа насока ќе 

споменеме дека законска должност на царината е да ги извести останатите надлежни 

органи доколку забележи обид за пренесување поголема сума на пари, хартии од 

вредност, финансиски чекови, злато и останати вредности.  
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 Судовите и јавното обинителство го сочинуваат правосудниот систем во 

општеството. Овие институции пред се влијаат репресивно во однос на сторителите на 

кривични дела па оттука не се изземени ниту оние кои вршат перење пари. Бидејки 

обично перењето пари е дело кои има организирана форма на криминалитет во 

активностите се вклучува специјален оддел за сузбивање на организираниот криминал 

кој функционира во рамките на овие институции. Обвинителството во случајот собира 

докази и учествува во кривичната постапка. Овие органи имаат законска обврска да ги 

известат надлежните министерства за поведените и завршените постапки кои се 

однесуваат на перењето пари. Согласно законската регулатива тие изрекуваат 

соодветна санкција према сторителите на вакви кривични дела која најчесто завршува 

со одземање на нелегално стекнатиот имот, затворска казна, забрана за влез во друга 

држава и слично. 

 Во рамките на секоја држава функционираат голем број разузнавачки служби 

кои имаат пред се превентивна улога во креирањето на безбедноста во рамките на 

државата во која тие дејствуваат. Во достапната литература има многу малку податоци 

за организационата структура и начинот за функционирање на разузнавачките служби 

но сепак нивната намена е јасна. Во суштина тие функционираат под мотото „да се 

види невидливото“ што сепак ни укажува на нивната улога во сузбивањето на 

организираниот криминал. И покрај тоа што тие обично се затскриваат зад 

класификацијата строгодоверливо, истите функционираат врз основа на постоечката 

законска регулатива која ни е достапна на сите нам. Во некои земји во светот во 

поедини разузнавачки служби постојат специјализирани оддели кои работат само на 

полето на спречување на финансискиот криминал. Тие активности се состојат од 

пресретнување и пресекување на каналите низ кои течат овие криминални активности. 

Со примената на посебни оперативни и прикриени техники овие служби се вистински 

кошмар за перачите на пари и останатите криминалци. Со вметнување на агенти од 

редовите на службите во криминалната група се удира директно во јадрото на групата 

со што се откриваат сите криминални активности кои ги има извршено криминалната 

структура. Освен со агентура овие служби ги следат секојдневните економски 

трансакции. Во соработка со останатите субјекти овие служби вршат мониторинг на 

сомнителни сметки, финансиски институции, вршат следење на комуникациите на 

осомничени лица за сторени криминални активности и слично. Придонесот на овие 

служби во борбата против перењето пари и организираниот криминал е од 

непроценливо значење.  
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 Останатите служби за безбедност исто така имаат големо значење во 

превенцијата и сузбивањето на перењето пари. Во координација со инспекциските 

служби и органите  за вршење на контрола и надзор над работата на финансиските 

институции и соработката со меѓународните организации (Европол и Интерпол) го 

сочинуваат системот за спречување на перење пари. 

 Во делот на соработката со меѓународните организации посебно треба да се 

стави акцент на примената на меѓународната законска регулатива и обврските кои 

произлегуваат од неа во насока на спречување на вакви дела.   

 

9. АНАЛИЗА НА КРИМИНАЛНИ СИТУАЦИ СО ПЕРЕЊЕ ПАРИ И 

ДРУГИ ПРЕДИКАТИВНИ КРИВИЧНИ ДЕЛА 

 

             Според аналитичките податоци добиени од Центарот за сузбивање на 

организиран и сериозен криминал при Министерството за внатрешни работи, еден од 

најчестите користени начини за перење пари каде предикативно кривично дело е 

„Даночното затајување„ е формирање на повеќе фирми и нивни фирми-ќерки како во 

земјата така и во странство кои се раководат од исти лица, при што паричните средства 

се префрлаат по различни основи од фирма на фирма, кое нешто ја отежнува истрагата 

и неможе да се следи трагата на парите. Исто така, капиталната добивка (провизии, 

плаќање фиктивни консалтинг - маркетинг услуги и др.), вообичаено завршува на 

сметки во странски држави од каде со фиктивна документација за извршени, најчесто 

интелектуални услуги се враќаат во легалниот платен промет, односно сторителите се 

обидуваат да ги „исперат“ парите преку нивни легални бизниси, со давање позајмици 

на правни лица и често извлекување на средства на сметка на материјални трошоци. Се 

врши трансфер на основачкиот капитал од постојното трговско друштвото преку кое е 

извршено даночното затајување во ново друштво капитално поврзани со ова друштво 

со тоа што целокупниот капитал се префрла во новото друштво а обврските кон 

државата и доверителите остануваат во старото друштво кое станува несолвентно 

(платежно неспособно).  

Kриминално стекнатите пари се враќаат во легален промет преку инвестирање 

во купување на движен и недвижен имот како и инвестирање во купување на акции и 

удели во трговски друштва и сл.Исто така кај недозволената трговија со дрога како 

модус се користат услугите на брз трансфер на пари за првично интегрирање на 

средствата во финансискиот систем на друга држава или пак купување подвижен или 
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недвижен имот (се инвестира во отварање на угостителско-туристички објекти, 

транспортни компании и градежништво) во вредност која не соодвествува со нивните 

легални приходи. Во 2010 година, поднесени се три кривични пријави за сторено 

кривично дело „Перење пари и други приноси од казниво дело“ кои се поврзани со 

„Злоупотреба на службената положба и овластување“ и „Злосторничко здружение“, а 

во два случаи како предикативни кривични дела се јавуваат „Криумчарење“ и 

„Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни 

супстанци и прекурсори“. Лицата пријавени за сторено кривично дело „перење пари и 

други приноси од казниво дело“ во моментот на вршењето на делата ги вршеле 

следниве функции: Директор на ЦУ, управител на правно лице, претседател на УО, 

претседател на основен Суд, Директор, стечаен управник и претседател на стечаен 

судски совет. 110 

 

  Во овој случај организирана криминална група во периодот од 1999-2002 година 

врз основана фиктивно изготвени фактури за нереализирани услуги, вршени се уплати 

на средства на сметката на трговско друштво од внатрешноста на Република 

Македонија, кои меѓу другото потекнувале од нелегални активности (продажба на 

цигари, шеќер и др.) и со изготвување на фиктивна документација за наводна 

позајмица на друштвото извршен е откуп на акции од истото друштво со што 

пријавените се стекнале со мнозинскиот пакет и станувале доминантни сопственици 

на истото. Исто така со сомнително стекнати парични средства (наводна енормна 

добивка од игри на среќа организирана од Друштвото) на јавно надавање во извршна 

постапка е купен целокупниот имот на трговското друштво чија пазарна вредност 

изнесува околу 20.000.000 евра (1.230.000.000 денари) поради што за пет (5) лица е 

поведена кривична постапка;111 

Пример: Центарот за сузбивање на организиран и сериозен криминал, во 

соработка со Управата за финансиска полиција, Управата за Јавни Приходи и 

Управата за спречување перење пари и финансирање тероризам по преземени 

координирани мерки и активности во рамките на заедничка меѓуресорска истрага 

реализира случај за што поднесе кривична пријава против 23 физички лица од кои 

тројца косовски и еден турски државјанин, сопственици, управители и вработени во 

                                                 
110

Годишен извештај на ЦСОСК при МВР за 2010 година, стр. 42 - 43. 

111Исто, стр.44. 
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повеќе друштва, како и против 11 правни лица за сторени кривични дела: 

злосторничко здружување, даночно затајување, перење пари и други приноси од 

казниво дело, оштетување или повластување на доверители, повреда на правата од 

индустриска сопственост и неовластена употреба на туѓа фирма  и  спречување на 

докажување. При тоа е утврдено дека во период од 2006 до 2010 година, пријавените 

оствариле нелегален приход во висина од над една милијарда денари (кои биле 

остварени во работењето на наведените правни лица) и за овој приход не биле 

платени даночните обврски кон државата во висина од над 253 милиони денари, 

односно 4.121.738 евра. Еден дел од нелегалните приходи биле користени за 

готовинско исплаќање на дел од вработениоте во правните лица, со што се 

извбегнувало плаќањето на законските придонеси, а пријавените намерно во 

неликвидност довеле шест правни субјекти и ги оштетиле доверителите за износ од 

148.814.346,00 денари бидејќи целокупниот имот на овие правни субјекти без законски 

основ биле пренесени на други фирми управувани од пријавените. Под раководство на 

лидерот на групата бил воспоставен систем на незаконито постапување при што со 

намера да го одбегнат плаќањето на деловните обврски спрема доверителите, преку 

различни финансиски малверзации, некои од фирмите намерно биле доведувани во 

состојба на инсолвентност, по пат на фиктивни плаќања и пренесување средствата–

капиталот спрема останатите фирми во сопственост на пријавените, а под 

контрола на лидерот, со што се изигрувани доверителите кои неможеле да ги 

наплатат своите побарувања. Исто така, биле пренесувани и основни средства, како 

што се патнички моторни возила, за кои бил воспоставен залог по основ на земени 

кредити од банки, заради што возилата не смееле да бидат предмет на 

купопродажба се до исполнување на обврските кон банките, но истите со 

„купопродажни договори“ биле пренесувани на другите друштва во сопственост на 

членови на семејството на лидерот на групата и негови блиски соработници, кои иако 

знаеле дека возилата се предмет на кривични дела „Оштетување или повластување 

на доверители“ и „Злоупотреба на службена положба и овластување“, со цел да ја 

прикријат сопственоста, (наводно ги купувале истите), со што го извршиле 

кривичното дело „перење пари“ во износ од 18.583.070,00 денари. 

  

Пример: Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал до ОЈО за 

гонење организиран криминал и корупција, поднесе кривична пријава против Б.Б.(1960) 

од Скопје, овластен потписник на нерезидентната сметка во „Комерцијална банка“ 
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АД Скопје на „Дрвомак“ од Благоевград, Бугарија, стручен соработник и овластен 

потписник на нерезидентната сметка во „Комерцијална банка“ АД Скопје на „KL 

TECNOSERVICES“ LTD од Ливерпул, Велика Британија, сопственик и овластен 

потписник на „PTP DELIKATES (CYPRUS) TRADING LTD“ од Кипар, како и против 

В.Ѓ.(1961) од Кочани  сопственик на „Студио Д“ ДОО Кочани, сопственик на „Делта 

Текс Ко“ ДОО Кочани, управител и основач на „Дрвомак“ од Благоевград, Бугарија и 

овластен потписник на нерезидентната сметка во „Комерцијална банка“ АД Скопје 

на „Дрвомак“, потоа В.Ѓ.(1953) од  Кочани  управител на „Делтекс“ ДООЕЛ Кочани, 

сопственик на „Студио Д“ ДОО Кочани и сопственик на „Делта Текс Ко“ ДОО 

Кочани, В.Б.-Ѓ.(1963) од Кочани сопственик и овластен потписник на „Дрвомак “од 

Благоевград, Бугарија, основач на „Делтекс “ДООЕЛ Кочани, сопственик и управител 

на „Делта Текс Ко “ДОО Кочани, за сторени кривични дела „Злосторничко 

здружување “по член 394, „Перење пари и други приноси од казниво дело “по член 273, 

„Фалсификување или уништување на деловни книги “по член 280, Љ.К.(1955) од 

Кочани основач сопственик и директор на „KL TECNOSERVICES“ LTD од Ливерпул, 

Велика Британија, за сторени кривични дела „Злосторничко здружување“ по член 

394, „Перење пари и други приноси од казниво дело“ по член 273, „Фалсификување или 

уништување на деловни книги“ по член 280,„Злоупотреба на службената положба и 

овластување“ по член 353, Н.М.(1963) година од Струга, поранешен раководител на 

Сектор за логистика при Министерство за одбрана, Д.Н.(1947) од Пробиштип, 

директор на „Сувенир“ АД во стечај Самоков, во својство на директор на правното 

лице „Сувенир“ А.Д. село Самоков Македонски Брод, Ј.Ѓ.(1959) од  Скопје сопственик 

и управител на „Специјална опрема Скопје“ ДОО Скопје, Ж.П.(1951) од Скопје во 

својство на управител на „Специјална опрема Скопје“ ДОО Скопје, за сторени 

кривични делaта Злосторничко здружување“ по член 394 став2, „Злоупотреба на 

службената положба и овластување“ по член 353, предвидени и казниво според 

Кривичниот законик на Р.Македонија.Пријавените Б.Б., В.Ѓ. и В.Ѓ.(сите во меѓусебна 

роднинаска врска), со цел да се стекнат со противправна имотна корист од големи 

размери, формирале криминална група, преку која во периодот од 2004 година до 2009 

година, незаконски присвоиле парични средства од големи размери во износ од 

2.768.000 САД долари, oдносно 134.988.810,00 денари, со прикажување на нереално 

зголемена вредност на услуги за сервисирање на 6 хеликоптери на Министерството за 

одбрана на Република Македонија.Истите ова го сториле на тој начин што основале 

две странски правни лица „Дрвомак“ ЛТД, Благоевград, Р. Бугарија и „KL 



104 

 

TECNOSERVICES“ LTD од Ливерпул, Велика Британија, со цел надлежните органи на 

Република Македонија да немаат увид на паричните текови, деловните активности и 

работењето на истите. За таа цел, тие во криминалната група ги ангажирале 

пријавените Н.М. како началник на секторот за логистика при Министерството за 

Одбрана, В.Б.-Ѓ. и Љ.К., како одговорни лица во „Дрвомак“ и „KL TECNOSERVICES“, 

како и пријавените Ј.Ѓ., Ж.П. и Д.Н. во својство на овластени и одговорни лица во 

правните субјекти „Сувенир“ и „Специјална Опрема Скопје“.Покрај ова, 

криминалната група преку неосновани исплати од Дрвомак и Техносервис на правните 

лица „Делта Текс Ко“, „Делтекс“, „Студио Д“, „Еко Нет Агенс“, Деликатес-

Никозија Кипар, кои правни лица се во нивна сопственост и Специјална опрема Скопје, 

како и преку готовината што ја подигал пријавениот Б.Б., нелегално стекнатите 

парични средства во вкупен износ од 1.121.400 САД долари, 72.282 евра и 21.800 

Британски фунти, ги внеле во легалниот платен промет на Р.Македонија. Членовите 

на криминалната група го оштетиле Министерството за одбрана за вкупен износ од 

2.768.000 САД долари oдносно 134.988.810,00 денари, со што причиниле штета од 

големи размери, и ги сториле кривичните дела „Злосторничко здружување“, 

„Злоупотреба на службената положба и овластување“, „Перење пари и други 

приноси од казниво дело“ по член 273 и „Фалсификување или уништување на деловни 

книги“ по член 280, предвидени и казниви според Кривичниот законик на 

Р.Македонија.Како член на криминалната група, Н.М. во својство на Началник на 

Секторот за логистика при МО на РМ во своето постапување не превзел доволно 

активности за да ги заштити интересите на МО, односно овозможил „Дрвомак“, 

Благеовград, Бугарија, да се стекне со противправна имотна котист. Н.М. 

учествувал во постапките при склучувањето на Договорите помеѓу МО на РМ со 

„Сувенир “и „Специјална опрема “Скопје, односно преку него одела целокупната 

коресподенција помеѓу МО и овие две правни лица. Иако во договорите стоело дека 

давателот на услугите го информира корисникот-МО на РМ, за текот на извршување 

на услугите, а имајќи го предвид фактот дека Н.М. во тој период бил во секојдневна 

комуникација со Б.Б., којшто бил главниот налогодавач за уплатите и исплатите од 

сметката на „Дрвомак“ и кој имал увид во вредностите на сите договори со 

Украинските изведувачи на ремонтите, не превзел доволно активности за да ги 

заштити интересите на МО на РМ, односно за истото да исплати 1.742.300,00 САД 

долари повеќе, во корист на „Дрвомак“, Благоевргад, Бугарија. Исто така, Д.Н., преку 

„Сувенир“, им овозможил на членовите на организираната криминална група да се 
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стекнат со противправна имотна корист во износ од 935.000 САД долари, кои биле 

уплатени во корист на „Дрвомак“ на нерезидентната сметка во „Комерцијална 

банка“, а пријавените Ж.П. и Ј.Ѓ., преку „Специјална опрема Скопје“, им овозможиле 

на членовите на организираната криминална група да се стекнат со противправна 

имотна корист во износ од 807.300 САД долари кои биле уплатени во корист на 

„Дрвомак“ и противправна имотна корист во износ од 1.129.954 САД долари кои биле 

уплатени во корист на „KL TECNOSERVICES“, на нивните нерезидентни сметки во 

„Комерцијална банка“.Со горенаведените дејствија од страна на oрганизираната 

криминална група е нанесена штета на Министерството за одбрана односно на 

Буџетот на Р.М. во вкупен износ од 2.872.254 САД долари или 134.988.810 

денари.Пријавениот Б.Б., како овластен потписник на нерезидентната сметка на 

„Дрвомак“ во „Комерцијална банка“, од приливот на девизни средства во износ од 

1.834.000 САД долари  на 12.10.2005 година, по основ на првиот договор и приливот на 

девизни средства во износ од 1.800.000 САД долари, по основ на вториот договор, 

откако дал налози за исплата на фирмата „Укринмаш“ во износ од 995.000 САД 

долари за првиот договор и 1.100.700 САД долари за вториот договор, со цел да 

оствари противправна имотна корист, дал налози за исплата и на останатите 

девизни средства од нерезидентната сметка на „Дрвомак“ кон други правни лица во 

странство и во Република Македонија, како и налози за подигање готовина на негово 

лично име, па така на овој начин во периодот од 21.04.2005 до 10.09.2007 година, 

исплатил вкупно 1.541.345 САД долари, 29.612 евра и 11.600 Британски фунти.Исто 

така, пријавениот Б.Б., како овластен потписник на нерезидентната сметка на „KL 

TECNOSERVICES“ во „Комерцијална банка“, од приливот на девизни средства во 

износ од 2.745.000 САД долари, по основ на третиот договор, откако дал налози за 

исплата на фирмата „Укринмаш“ во износ од 1.615.046 САД долари со цел да 

оствари противправна имотна корист, дал налози за исплата на останатите девизни 

средства од нерезидентната сметка на „KL TECNOSERVICES“ кон други правни лица 

во странство и во Република Македонија, како и налози за подигање готовина на 

негово лично име, па така на овој начин во периодот од 12.03.2007 до 04.05.2009 

година, исплатил вкупно 941.359,50 САД долари.Со цел да оствари противправна 

имотна корист, пријавениот Б.Б., заедно со пријавениот Љ.К., на овој начин одлеале 

од двете фирми вкупен износ од 2.482.704,50 САД долари, 29.612 евра и 11.600 

Британски фунти. Дел од вака исплатените девизни средства од сметката на 

„Дрвомак“, неосновано биле насочени кон правните лица „Делтекс“ (30.000 САД 
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долари), „Делта Текс Ко“ (173.000 САД долари), „Студио Д“ (преку 117.000 САД 

долари) и „Еко Нет Агенс“ (13.000 САД долари), со прикажување на фиктивни 

деловни односи.На 21.10.2014 година, согласно изготвен План за реализација и 

согласно добиени Наредби за лишување од слобода, од Судија за претходна постапка, 

ОСОСК од слобода лиши осум од деветте кривично пријавени лица (еден од нив не е 

лишен од слобода, затоа што се наоѓа на болничко лекување). 

 

Пример: По сеопфатна истражна постапка, Основното јавно обвинителство 

за гонење на организиран криминал и корупција до Основниот кривичен суд –Скопје 

достави Обвинителен акт против девет лица. На обвинетите К.С., Т.Г. и Р.Д им се 

става на товар дека сториле продолжено кривично дело Злоупотреба на службената 

положба и овластување од чл.353 ст.4 вв со ст.3 в.в ст.1, а заедно со останатите З.Ш, 

В.Ш, В.Д, В.П, Г.К и З.М сториле и кривично дело Перење пари и други приноси од 

казниво дело од чл.273 ст.5 и ст. 3 в.в со ст.1 од Кривичниот законик. Со дејствијата 

што обвинетите ги презеле бесправно се пуштени пари во оптек во вредност од над 9 

милиони евра. Од почеток на 2001 година до крајот на 2004 година К.С, Т.Г и Р.Д како 

одговорни лица во правни лица, со намера за две правни лица во приватна сопственост 

да прибават значителна имотна корист, ја злоупотребиле службената положба и 

овластување во вршење на нивните посебни овластувања за законито работење на 

правните лица. Првообвинетиот К.С. во почетокот на 2001 година како директор на 

правно лице – штедилница во државна сопственост, со обвинетите Т.Г и Р.Д. го 

договорил начинот на кој при трансформација на штедилницата во банка, освен 

утврдениот основач, како основачи да се јават и правните лица на обвинетите Т.Г. и 

Р.Д. За таа цел обвинетите Т.Г. и Р.Д. земале краткорочни кредити од комерцијални 

банки кои требало да се вратат со одобрени кредити од новата банка, на правни лица 

што обвинетите Т.Г. и Р.Д. ги избрале. Така, првообвинетиот К.С., како генерален 

директор во банката, со цел да го исполни договорот, склучил договори за кредити со 

седум правни лица што ги избрале обвинетите Т.Г. и Р.Д. и им одобрил и исплатил 

кредити во вкупен износ од 144.500.000 денари или 2.349.594 евра.Потоа, обвинетите 

Т.Г. и Р.Д. по основ на наводни позајмици, организирале исплатените средства да 

бидат уплатени на нивните правни лица.Со паричните средства на име позајмица 

обвинетите Т.Г. и Р.Д. го исплатиле кредитот земен за основачки влог во 

комерцијалните банки.Со ваквите дејствија двајцата постапиле спротивно на чл.38 

од Закон за банки кој предвидува „Банката не може да одобри кредит или да 
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воспостави друг облик на кредитна изложеност кој директно или индиректно ќе се 

искористи за купување акции во истата банка“. Со добивање на акции од 

трансформираното правно лице – банка, прибавиле противправна корист и со тоа 

спротивно на законот станале основачи. Искористувајќи ги своите позиции во 

банката Т.Г. и Р.Д. овозможиле друштвата што добиле кредити воопшто да не го 

враќаат долгот на банката.Обвинетиот К.С. со внесување на административно-

деловниот објект во изградба со пазарна вредност од 404.590.850 денари или 

6.578.713 евра кој бил имот на штедилницата, како имот на банката, овозможил 

значително да се зголеми вредноста на акциите што ги поседувале правните лица на 

Т.Г. и Р.Д и како основачи на банката незаконски да се стекнат со 2/3 од вредноста 

на административно-деловниот објект, односно значителна имотна корист од по 

134.863.616 денари или по 2.192.904 евра.Воедно, К.С.  без исполнување на законските 

услови, во неколку наврати одобрувал кредити на друштва, при што договарал 

долгот воопшто да не се враќа. Со ваквите дејствија била прибавена значителна 

имотна корист за друштвата, а парите, иако знаеле дека се прибавени со казниво 

дело- Злоупотреба на службена положба и овластување по чл.353 ст.4 вв со ст.3 вв со 

ст.1 од КЗ, биле примени и пуштени во оптек од страна на обвинетите Т.Г, З.Ш, 

В.Ш, Р.Д. В.Д.Во периодот од 2002-2004 година, шест друштва постапиле спротивно 

на чл.38 од Законот за банки и се обиделе акциите на банката од втората емисија да 

ги купат со средствата од самата банка. К.С. иако знаел дека Народна банка не го 

одобрила спроведувањето на втората емисија, без да постои правен основ, со 

управителите на друштвата кои учествувале во купување на акциите склучил 

договори за надомест на штета, притоа банката на друштвата им исплатила вкупен 

износ од 81.703.461 денар по основ на наводна камата. Со овие дејствија К.С. за 

друштвата прибавил значителна корист, а со добиените средства обвинетите 

затвориле поголем дел од обврски и кредити за кои имале интерес. На почетокот на 

2005 година, со цел да ја прикријат прибавената корист од трансакциите, во име на 

своите правни лица, Т.Г. и Р.Д. подигнале кредити во износ на 144.000.000 денари, 

односно 100.000.000 денари од Еуростандард банка и ги исплатиле кредитите на 

друштвата во банката. Во исто време, обвинетите Т.Г. и Р.Д. при банкарско 

работење го замениле имот што го прибавиле со казниво дело и прикриле дека 

тој имот потекнува од казниво дело. Имено, на почетокот на 2005 година, кога 

станале свесни дека со нивната противправна имотна корист, ја оштетиле 

Македонска пошта, единствениот реален основач на банката, за вкупен износ од 
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8.134.504 евра, го искористиле капиталот на банката и за да одбегнат добивање 

согласност од Македонска пошта како акционер со златна акција, ги отуѓиле акциите 

евидентирани на нивните правни лица. За таа цел од Еуростандард банка АД 

подигнале кредит во износ од 244.000.000 денари или 3.967.480 евра, а како гаранција 

за подигнатиот кредит ги заложиле акциите кои биле евидентирани на нивно име во 

банката. Кредитите не биле вратени и Еуростандард банка станала сопственик на 

заложените акции. Обвинетите Т.Г и Р.Д., со паричните средства од кредитот на 

Еуростандард банка исплатиле дел од противправно прибавена корист во вкупна 

вредност од 241.343.619 денари или 3.924.286 евра на име на кредити што биле 

употребени за стекнување на основачки влог во банката и фиктивни кредити кои 

индиректно ги користеле за сопствени потреби.Обвинителството во врска со овој 

предмет донесе и наредба за проценка на замрзнатиот имот и евентуален 

дополнителен имот во сопственост на обвинетите со кој би се реализирала 

постапката за класификација.  

 

Пример: Основното јавно обвинителство Скопје поднесе Обвинителен акт 

против едно лице кое се товари за извршени две кривични дела  – Разбојништво од 

член 237 став 1 од Кривичниот законик, како и за едно дело – Тешка кражба од член 

236 став 1 точка 1 од Кривичниот законик.Обвинетиот првото дело го сторил на 

 04.12.2018 година, во аптека на „Зегин Фарм“ која се наоѓа на булевар „Митрополит 

Теодосиј Гологанов“ во Скопје. Тој влегол во аптеката со црна маска на лицето и 

шприц со игла во раката, и се заканил на вработената и одзел 9.790 денари. Второто 

разбојништво го сторил на 12.12.2018 година во  ПЗУ „Моја Аптека Зегин“. Со 

качулка и шал преку лицето, држејќи скалпел во рацете, се заканил дека непосредно ќе 

нападне врз животот и телото на вработените, по што одзел 1.500 денари.На 

28.12.2018 година, пак, во просториите на Центарот за ментално здравје Влае при 

ЈЗУ Психијатриска болница Скопје – Бардовци со провалување одзел туѓи подвижни 

предмети со намера противправно да ги присвои. Истиот ден тој во просториите на 

Центарот за ментално здравје влегол два пати. Првиот пат украл четири монитори 

и еден рутер со вкупна вредност од 21.000 денари. Истиот ден преку прозорецот од 

една повторно влегол во објектот и одзел други подвижни предмети – средства за 

хигиена, кафе, сијалици, звучници за компјутер, компјутерски и продолжни кабли за 

напојување, се во вкупна вредност од 23.864 денари. Кога излегол од просториите 

преку скршен прозорец бил затекнат и задржан од еден сведок.Надлежниот јавен 
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обвинител на Судот му предложил да ја продолжи претходно определената мерка 

притвор за обвинетиот со оглед на тоа што тој е повеќепати осудуван за ист вид 

кривични дела, па постои опасност тој да се даде во бегство и основан страв дека би 

можел да го повтори кривичното дело.112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ДЕЛ 

 

КРИМИНАЛИСТИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ 

1. КРИМИНАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ НА ПЕРЕЊЕТО ПАРИ 

 

Перенето пари и други приноси од казниво дело по својата природа со 

преземени криминални активности е второстепен криминал кој е предизвикан од 

првостепен криминал, но криминал каде сторителите се стекнале (противправна 

имотна корист изразена во пари или други вредности, Откривањето, расветлувањето и 

докажувањето на криминалот со елементи на перење пари најчесто е поврзано со 

откриване, расветлуванье и обезбедување на докази за првостепен криминал кој може 

да биде ко било вид на извршен кривично дело или извршени повеќе кривични дела од 

страна на еден или повеќе сторители или станува збор за организирана криминална 

                                                 
112https://www.pravdiko.mk/za-razbojnishtva-i-teshka-krazhba-obvineto-edno-litse/ 
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група каде постојат индиции дека сторителите криминално стекнатите пари ги 

пласирал трансформирале и е направена нивна интеграција.  

Во криминалистиката позната верзијата за уживање на плодовите од извршено 

кривично дело, тоа токму преку процесот на интеграциа или прикажуване преку 

одреден богатства или „живот на висока нога" на сторителите кои „успеале да ги 

исперат криминалните пари".Токму во овој процес најчесто до надлежните органи 

прогонот доаѓаат информации за потенцијални сторители на кривични дела кое вешто 

се прикриваат или корупцијата си го прави своето, односно помага во „неоткривање на 

криминалот" ко им е познат на органите за прогон, но не ја откриваат поради 

нивната„подмачканост". 

Македонскиот законодавец, најпрво, перењето пари го подведува по 

инкриминација со наслов “перење пари и друга противправна имотна корист “тоа што 

е сменет називот во перење пари и други приноси од казниво дело, под влијание на 

препоракитена меѓународните конвенции саматаинкриминација е „збогатена" со 

повеќе облици или начини на извршување на ова кривично дело. 

Перењето пари и други приноси од казниво дело влегува во редот во понови 

форми на организиран финансиски  криминал.Се работи  на инфилтрирање на парите 

или на имотната корист, стекнати со вршење на казниво дела, во легалните бизниси, 

односно во платниот промет, банкарското финансиското работење.Тежиштето на 

неправото се состои токму во прикривањето на криминалното потекло и вклучувањето 

на „нечисти пари" во легалните парични текови.Регуларноста и сигурноста на платниот 

промет стопанските и сопственичките односи, воопшто, претпоставуваат парите и 

другите имотни добра, што циркулираат во прометот, да се стекнати на легале начин. 

Криминалистичките карактеристи на перење пари произлегуват од дефинароста 

на самата инкриминација во македонскиот казнен законик која еволуираше изминативе 

години,со најновите измени и долнувања кои стапиа во сила од 2010 година за да се 

опфатат речиси сите криминални поведенија предвидени во меѓународни правни акти 

 

 

 

1.1. Криминална ситуација 

 

Криминалистичките информаци, кои најпрво ги добиваат полициските 

службеници, даваат сигнали за видот на криминалната активност и сторителите на 

криминалната активност. Според кажувањата на познатиот криминалист Владимир 
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Водинелиќ, како битна карактеристика на криминалитетот на „белите јаки" првите 

сигнали доагаат за сторителите, а потоа за нивните криминални активности. Најпрво 

добиваме сигнали дека некое лице на позициа за краток период се збогатило, троши 

неконтролирано повеке пари отколку што заработува, вози скапи автомобили и сл., 

што се првите сигнали за оперативците дека е направен криминал. Каков криминал се 

тргнува од сигналите, информациите добиени за сторителите и се трага по нивните 

злоупотреби, проневери и сл.што е обратно од класичниот криминал кага имаме прво 

кривично дело, а потоа трагаме по сторителите. 

Криминалитетот со елементи на перење пари треба да се разјаснуваат како 

случаи поврзани со криминална ситуација коа може да биде ситуација - систем од 

повеќе криминални настани извршени на едно или на повеќе места, настанатата 

последица е на едно или на повеќе места и сето тоа треба да се поврзе во еден сложен 

систем кој треба во целост да се разјасни и поткрепи со доказен материјал. Мора да се 

обрне внимание на обезбедување на такви докази кои ке гарантираат постоење на 

одреден степен на сомневање не само на сторителите коннепосредно припаѓаат на 

одредена криминална организација, туку и насторителите кои заземаат одговорни 

работни места во органите на власта.Државните и политичките органи, стопанските и 

финансиските субјекти и кои се главна алка на тие органи со криминалните структури, 

што всушност и им овозможува криминално однесување.Исто така, доста е битно и да 

се разјаснат и докажат криминалните активности на сите учесници во криминалниот 

случај во однос на улогата во криминалната активност ка конкретните кривични дела. 

Во разаснувањето и докажувањето Полицијататреба да применуваат оперативно - 

тактички методи и средства кои одговараат на соодветната криминална ситуација, но и 

да се работи на соработка со другите надлежни државни органи и инспекциски служби, 

пред се, во разјасувањето на криминалната стручна активност, а посебно на 

обезбедувањето на доказниот материіал. 

Криминалистичките информации се, всушност, информации со кон даваме 

првичен одговор на некои од криминалистичките прашана и првична мисловна 

конструкциза за криминалната ситуација коа треба да серасветлува и да се обезбеди 

доказниот материјал113 

                                                 
113Бошковиќ М., оп. цит., стр. 84. 
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1.2.Начини на извршување на кривичното дело перење пари 

 

Начините на извршување на перењето пари се приспособуваат од страна на 

сторителите на претходните или другите казниви дела, кои  се свесни за незаконското 

потекло на парите што ги остваруваат со кој било облик на криминален „бизнис" и 

правата стратегија за легализациа на „нечистите пари“.За прикажување на тоа дека 

парите потекнуваат од законска работа или законски бизнис, сторителите најчесто 

работат на градење шеми во комбинација на легален и нелегален бизнис, при што 

изготвуваат фалсификувани документи за нелегалните работи и заедно со 

документацијата за легалниот бизнис успеваат да го прикријат криминалниот бизнис. 

Бизнисот на воденње со угостителски обекти, го поврзуваат со бизнис на „незаконска 

трговија со луѓе “„подведување на проституцјиа", „нелегална трговија со дрога" и др. 

Како промет на угостителскиот објект го прикажуваат и „профитот" остварен од 

криминал, доста често таа комбинација им успева, бидејќи спрема „државата “сметаат 

дека се чисти, го плаќаат данокот, а за се имаат покритие со документи. Парите со 

легалниот и нелегалниот бизнис ги пријавуваат како дневен промет во банка, не се 

сомнителни - бидејќи имаат легално регистриран бизнис. Тоа се првите начини на 

перење пари, но се користат и многу други во зависност од тоа каква шема одбрале 

сторителите, а поради фактот што подолг временски период не се откриени, ги прави 

поневнимателни и „лаѓаат на ситници “или сами се “оддаваат дека нешто не е во ред со 

нивната работа во бизнисот “. 

Кој начин ќе го одберат сторителите зависи и од нивната поврзаност или 

„стаблираност “во општествено - скономските и политичките кругови водржавата. 

Добрата поврзаност со државните органи и институции, но иповрзаноста со субјектите 

им овозможува „добивање на информации иподатоци“ за приспособување на шемите, 

методите и начините на изготвување на документи кон нема да бидат сомнителни, но и 

цепкање на висината на трансакциите се со цел легализирање на криминалните 

приноси на начин кој е најмалку сомнителен за органите на прогонот.Сторителите 

работат и со методина корумпирање на вработени во субјектите, но и на службени и 

одговорни лица во органите на прогонот, бидејќи едните без другите тешко може да 

истражат криминал со елементи на перене пари во целост.Ако органите на прогонот 

немаат релевантни информации и податоци од субјектите и релевантна документација 

за потеклото на парите, тешко би можеле да ги потврдат индициите за осомничени 
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лица или опшитите сомневања за работата на одговорните во конкретни правни лица. 

Но, во одредени ситуации и вработенитево субјектите поради незнаење, неискуство 

или „страв “не доставуваат „добри информации “или не ги препознаваат сомнителните 

трансакции, што се почетна основа за истражување на криминални ситуации во кои 

осомничените ги перат криминалните пари. 

Начинот на криминалното дејствување на сторителите на финансиски криминал со 

елементи на перење пари и другите претходни кривични дела има свои карактеристики 

кои произлегуваат од самата организација на криминалното дејствување и начинот на 

криминалното дејствување.Цврстата организираност,користењето нaсоодветната 

позиција,моќта,професионалната стручност и способност, искористени во функција  на 

криминално дејствување, зависи пред се од сферата, областа на криминалниот напад со 

ко се нанесуваат штети, пред се на државата, економско - финансискиот и правен 

систем и видот и висината на противправно стекнатата имотна корист изразена во 

парични единици.114 

 

1.3. Време на изршување на перење пари 

 

Времето на извршување на кривичното дело “Перење пари и други приноси од казниво 

дело" - tempus operandi  значајна криминалистичка карактеристика со која се докажува 

кога парите се внесени на сметка во банка,или на кој било начин се пласирани во кој 

било од субектите.Времето на извршување на секоја од криминалните активности 

секогаш точно се знае од причина што секоа трансакција електронски се заведува и за 

секоја трансакција се прави извод.Потешко е докажувањето на времето на стекнување 

на нелегалните пари или приноси кои се предмет на перење пари. 

Тој факт е битен, но,сепак,поважен е фактот на точното утврдување на времето на 

пласирање, трансферирање и интеграцијата на нелегалните приноси.Субјектите се 

должни во процесот на истражување да соработуваат со Управата за финансиско 

разузнавање, преку која органите на прогонот ги обезбедуваат податоците и 

документите за физички лица или правни лица нволвирани во криминална ситуациа за 

коа постоат сомневања и за перење пари.Сите трансакции и плаќања се обработуваат 

електронски и поради тоа се извлекуваат и електронски докази, а тоа се начесто изводи 

од сметки или реализирани трансакции каде точно е наведено времето, а според 

                                                 
114Николоска С., Перење пари, Факултет за безбедност, Скопје, 2015, стр. 214.  



114 

 

користената шифра на логирање се знае и кој ја примил и обработил трансакцијата. 

Покрај точното утврдувавње на времето се знае и местото од каде е пуштена 

трансакцијата, за кого е наменета, дали се работи само за внесување на пари на сметка 

или друг вид на транскација (уплата на дневен промет) испраќање пари по брза пошта 

или ко било друг вид на трансакција. Како место на извршување кај криумчарењето се 

смета граничниот премин каде сторителот ги криумчарил парите, начинот на кој се 

скриени и, секако, времето на контрола од страна на овластените службени лица. 

Царинската управа се јавува како субјект и како орган на истражување, како субјект и 

ако се откријат непријавени пари кај патници, возила или во багаж истите имаат 

обврска да го пријават случајот како трансакција во Управата, но и да работат на 

откривање на потеклото на парите. Парите веднаш се одземаат, се води понатамошна 

прекршочна постапка и доколку се утврди дека се работи за пари со криминално 

потекло се покренува и кривична пријава против сторителот.Перачите на пари се 

сторители кои ги приспособуваат своите криминални методи, jа менуваат локацијата 

на пласирање на пари, ги цепкаат износите, го бираат времето и местото, чекаат 

поволни ситуации (навалици, крај на работно време, кога “човек“е на работа, но 

перачите на пари свесни на тоа дека криминалните приноси во секој момент се мета на 

истражителите работат на дислоцирање или трансферирање на парите од сметка на 

сметка.Најчесто се користат едноставни и сложени шеми на перење пари, но ако се 

работи за високи износи се бара сигурна дестинација за парите во странство. 

За сторителите на криминал со елементи на перење пари не може да се зборува дека се 

криминалци кои дејствуваат само во националните граници,нивната криминална 

активност се одвива и во странство.Меѓународниот или транснационалниот елемент е 

се поприсутен или најприсутен, од причини што сторителите криминалните приноси 

може да ги стекнуваат во една држава, но ги засолнуваат во други побезбедни држави 

за нивните пари.Но, со ширење на капиталот, се шири и криминалот, особено 

економско-финансискиот криминал, а секако и другите облици на организиран 

криминал.Практиката на полициските служби во Република  Северна Македонија 

укажува на транснационалност на повеќе облици на организиран криминал, особено се 

истакнува недозволената трговија со дрога. Познат е случадот со франкфуртската 

мафиа каде има инволвирано сторители и од Република Северна Македонија, а 

криминалните активности ги вршеле во повеќе западноевропски држави, истите се 

осомничени за недозволена трговија со дрога и перење пари. Но, откриен, расветлен и 

процесуиран е и случајот, оперативната акција„Ариел" каде се осомничени лица од 
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повеќе джави во регионот - Македонија, Србиіа и Бугариа, кој криминално дејствувале 

на територијата на трите држави. 

Како време на извршување кога се работи за перење пари се повеќе ситуации или 

вршење на криминални активности во подолг временски период, со повеќе трансакции, 

и од повеќе места, а сепак, се работи за една сложена криминална ситуација. Токму 

такви се веќе наведените случи. Кога се смета дека е време на извршување, кога се 

пласирани парите на сметка, кога се трансферирани или кога се интегрирани. 

Практично, во сите моменти се врши делото, но сторителот се гони за едно дело 

извршувано во подолг временски период или во повеќе наврати, но и од повеќе места 

во земјата или од странство. Додека се инволвирани повеќе сторители секој од нив се 

осомничува за конкретни криминални активности со елементи на перење париво која 

било од фазите или преземените постапки. 

Како битна карактеристика поврзана со времето е тоа што многу од криминалните 

дејства не се вршат во ист момент, туку некои се вршат подолг временски период, на 

повеќе места и тоа во национални и во меѓународни рамки, но се поврзани со еден 

криминален случај кој може да биде со сложена природа и од повеќе криминални 

дејства извршени од повеќе сторители или последицата е настаната по поминување на 

одреден временски период од преземените криминални дејства. 

Времето е битен фактор и во однос на преземањето на мерките и дејствата, битно е во 

што пократок рок од првите сомневања до преземанњето на мерките на блокирање што 

пократок да биде временскиот период, поради постоење на опасност на осомничениот 

од дознавање дека се истражуваат неговите трансакции за извлекување на парите или 

трансфер на друга сметка во странство.115 

 

                1.4 Средства на извршување на кривичното дело „Перење пари  

 

Средствата за извршување на перење пари, пред се, се пари кои можат да бидат пари во 

банкноти и во различни валути или електронски пари. Но, како средства на 

извршување се и средствата со кои се врши пласирањето на парите дали се работи за 

пари во готовина во различии валути или документи врз основа на кои се прави 

трансфер на пари од сметка на сметка. 

                                                 
115 Николоска С., Перење пари – криминолопки, криминалистички и кривично – правни аспекти, Ван 

Гог, Скопје, 2015,стр218. 
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Финансиските институции работат електронски, што би значело дека сите трансакции 

ги прават електронски на сметки на физички и правни лица во земјата и во странство. 

Со воведувањето на електронското банкарство и електронската трговија компјутерите 

се повеќе се користат за трансферирање на средства или плаќања од сметка на сметка. 

Како основно средство се користат компјутерите и, секако, компјутерските системи и 

мрежи, а како предмет на обработка се износи на пари или финансиски компјутерски 

податоци. Се што е евидентирано и операционализирано електронски се остава и во 

пишувана форма, а посебно во пишувана форма се чуваат документи врз основа на кои 

се направени трансакциите, на нив има податоци за идентитетот, времето на 

операционализирање на други битни податоци, секоја обработка на потписи е заверена 

со печат на операторот, а тоа треба да се совпаѓа и со операционализацијата во 

компјутерските системи или базите на податоци. Законодавецот, како законска мерка, 

предвидува и одземање на компјутери и компјутерски податоци, со цел обезбедување 

на електронски докази во постапката на истражување на криминалите случаи. Како 

средства се јавуваат и финансиски документи кои се изработени на компјутер, во 

одредени случаи спорни се скенирани документи кои може да бидат вешта монтажа 

или монтажа со фотокопирање. Истите се одземаат и се вештачат, но она што е многу 

битно е дека на таквата документација секогаш постои печат, потпис и заверка од 

одредено службено лице, што се третира како осомничен се до утврдување на 

негативни елементи. Во минатото машините за пишување документи беа глав-ните 

средства за извршување, сега тоа се веќе компјутерите. Како средства на извршување 

може да бидат и други средства во кои се скриени или камуфлирани парите, ако се 

работи за пренос на готовина на пари. Во одредени случаи се сметаат и средствата на 

пренос - превозните средства, како средство на извршување, бидејки парите се 

пронајдени во готовина во автомобил, камуфлирани или скриени во подобен предмет 

или специално направен бункер.Средствата на извршување се поврзани со начинот на 

извршување и со мотивите на сторителите.Ако мотивот е пренос на парите во готовина 

надвор од државата, како средства се куфери, резервни гуми, делови од гардероба, 

посебно изработени бункери и сл.Но, се почесто криминалните пари се трансферираат 

електронски, односно парите од сметки во домашни банки се префрлуваат на сметки 

во странски банки, така да се почесто се корист информатичката технологија и 

поврзаноста со комјутерски мрежи и компјутерски системи на банките.Во тие случаи 

за истрагата се битни електронските податоци кои се користат како докази, а истите се 

извлекуваат од компјутерските бази на податоци. 
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Компјутерот се завува во улога на објект на напад, но и како средство за извршување 

на кривично дело, посебно ка кривичните дела на фалсификувања и незаконски 

финансиски трансакции.Лицата кои вршат кривични дела со одредени малверзации 

преку компјутерски систем мора да поседуваат соодветен фонд на знаења и вештини 

од областа на компјутерската техника и криминалистичката информатика.Главно, се 

работи за лица во доменот на техничката интелигенција чија криминална активност, 

прво, не е едноставно да се открие, а потоа и да се докажува. „Компјутерската техника 

овозможува вршење на криминална активност на големи оддалечености, сторителот на 

делото не мора да се наоѓа на местото на настанатата последица" 

Во процесот на расветлување на криминалните активности со елементи на перење пари 

значајно е да се утврди дали се работи за пари или неко друг вид на сопственост и за 

каква и колкава вредност се работи. Секогаш прецизно се утврдува записнички 

посебно за пописот и описот на пари, во која валута се, во кои апоени, колкава е 

вкупната вредност во националната валута (евра во вредност од денари) и за тоа 

секогаш се издава потврда за привремено одземени предмети. Но, само кога се 

одземаат пари во готовина од осомничени лица, а ако се сомнителни пари кои се на 

сметка истите може да се замрзнат - привремено 3 дена по налог на Управата за 

финансиско разузнавање, а подолг временски период со судско решение, но парите се 

во банка - ама се замрзнати трансакциите со тие пари, ако се направи трансакција во 

време на забрана,тогаш кривично дело врши тој што дава налог за трансакицјата и тој 

што jа врши трансакцијата, а тоа се прави со потпис и печат на налозите и, секако, со 

внесување на податоци во компјутерски систем каде пристапот е со посебна шифра 

или код.116 

 

2. ОПЕРАТИВНО ПОСТАПУВАЊЕ ПРИ ОТКРИВАЊЕ, РАСВЕТЛУВАЊЕ И 

ДОКАЖУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕТО ПАРИ 

 

2.1.Оперативно тактички мерки и дејствија 

 

Увидот во деловната документација се остварува преку преглед на деловната 

документација коа се води во самото правно лице каде што се постапува и секогаш во 

присуство на службеното или одговорното лице се вршат проверки од самиот 

                                                 
116 Николоска С., Перење пари – криминолопки, криминалистички и кривично – правни аспекти, Ван Гог, 

Скопје, 2015,стр220 
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деловодник до материјалната и финансиската сметководствена документација.Како 

предуслов за преземање на оваа меркаод страна на оперативните работници, се јавува 

потребата од елементарно познавање на прописите со кои се регулира материјата која е 

предмет на проверка, како и технологијата на работење во стопански или друг субект. 

„Во ситуација на пообемна, посеопфатна и комплексна примена на мерката преглед 

или претрес во деловни простории или увид во деловната документација, се наметнува 

потребата од соработка со одредени стручни служби или органи кон во рамките на 

своите надлежности, исто така, имаат право на преземање на оваа мерка, а располагаат 

и со кадри чија специзалност се водењето на деловна и финансиска документациа 

(Управа за јавни приходи, Финансиска полиција, инспекциски служби и сл.) и 

првенствено имаат цел за селекција нарелевантната и елиминацијана нерелевантната 

документација117. 

Под релевантни документи се сметаат документи во форма на исправи, деловни 

книги, финансиски документи за кои се претпоставува или е очигледно дека се 

фалсификувани или фиктивни, односно на нив може да сенаоѓаат траги од криминално 

однесување (потпис, печат) или самитедокументи се предмет на криминално 

однесување - фиктивна фактура, незаконски донесено решение и сл. 

Увидот во деловната документација се врши се со цел да се утврди состојбата 

на деловните книги и евиденции, како и откривање на фалсификувани или фиктивни 

документи.За да може да се реализира сето тоа оперативните службеници треба да ги 

утврдат следните факти:118 

 Субјективитетот на правното лице (дали се работи за државен орган, 

институција, трговско претпријатие, установа, АД, приватно правно 

лице, вршење на дејност со јавен карактер, здружение на граѓани и сл.). 

 Идентификација на службено или одговорно лице како сторител. 

 Законско водење на деловодни книги. 

 Законско водење на материјално и финансиско книговодство и 

утврдување на елементи на фиктивност, фалсификување или 

уништување на деловната документација, или постоење на двојна 

документација. 

                                                 
117Николоска С., Перење пари, Факултет за безбедност, Скопје, 2015, стр.  245. 

118 Николоска С., Методика на истражување на економско – финансиски криминал, Скопје, 2013, стр. 

197. 
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 Законско постапување со благајничкото работење, утврдување на двојни 

плаќања, фиктивни налози за плаќање. 

 Утврдување на поврзаност со други субјекти во криминалното 

постапување. 

 Начинот на чување на деловната документација, и постапување согласно 

законскиот рок на чување и ништење и  

 Постоење на бланко попишани обрасци - посебно налози за исплата или 

уплата и сл.  

 

                  2.2.Истражни мерки и дејствија 
 

Значајно да се напомене е дека се јавува проблем кога треба да се изврши 

претрес во одредени простории, куќи или станови кои истовремено се и приватни 

простории за домување и деловни простории на правни лица при регистрација на 

одредена дејност.Во тие случаи, Полицијата постапува во согласност со Законот за 

кривична постапка и претресот се врши без налог од истражен судија, но само во 

регистрираните простории каде правното лице врши одредена јавна дејност – 

адвокатска канцеларија, книговодствено биро и сл.Оперативните службеници увидот 

го вршат само во онаа документација во која се очекува да се пронајдат определени 

материјални докази поврзани со некое кривично дело. Доколку постои потреба да се 

изврши пообемен преглед или претрес во деловни простории или увид во деловна 

документација, се преминува на соработка со одредени стручни служби или органи кои 

во рамките на своите надлежности имаат право на преземање на оваа мерка, а 

истовремено располагаат и со стручни кадри кои водат деловна и финансиска 

документација (Управа за јавни приходи,Финансиска полиција, инспекциски служби и 

слично) кои првенствено имаат за цел да вршат селекција на релевантната и 

елиминација на нерелевантната документација. 

2.3.Претрес на дом и други простории 
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Претресот  на стан е дејствие и опфаќа пребарување на станот и другите простори н 

осомничениот или други лица.На претресот на стан или лице мора да присуствуваат 

двајца полнолетни граѓани како сведоци.119 

При претрес на дом се претресува една или повеќе простории кои лицето ги користи 

како свој дом и просториите кои се просторно поврзани со домот и имаат иста цел на 

користење. Претрес на домот и другите простории опфаќа и претрес на подвижните 

предмети на лицето затечени во домот и другите простории, кога тоа е наведено во 

наредбата за претрес или кога во однос на затеченото лице постојат услови за претрес 

без наредба. 

Во Глава XVII - МЕРКИ ЗА ПРОНАОЃАЊЕ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И 

ПРЕДМЕТИ, претресот е дефиниран како дејствие на истражување на простори и и 

лица под условите и на начин пропишани во овој закон и во други закони. 

Претресот го наредува судот со писмена и образложен а наредба по барање на јавниот 

обвинител или на барање на правосудната полиција која добила одобрение од јавниот 

обвинител. 

 Основите за претрес се содржани во член 182 од ЗКП:  

(1) Претрес на дом на обвинетиот и на други лица, може да се преземе кога е веројатно 

дека ќе се пронајде обвинетиот кој се бара заради приведување или ќе се пронајдат 

траги на кривичното дело или предмети важни за кривичната постапка  

(2) Претрес на адвокатска канцеларија може да се преземе само во постапка против 

адвокатот и тоа во однос на предмет, спис или исправа посебно определени во 

наредбата за претрес. 

 (3) Претрес на лице може да се преземе кога е веројатно дека кај него ќе се пронајдат 

траги или предмети важни за кривичната постапка. 

Претрес на дом содржани во член 183 

 (1) При претрес на дом се претресува една или повеќе простории кои лицето ги 

користи како свој дом и простории кои се просторно поврзани со домот и имаат иста 

цел на користење.  

(2) Претрес на домот опфаќа и претрес на подвижните предмети на лицето затечени во 

домот и другите простории, кога тоа е наведено во наредбата за претрес или кога во 

однос на затеченото лице постојат услови за претрес без наредба.120 

                                                 
119 Жерјав Ц., Криминалистика, РСУП-Хрватска, Загреб, 1986 година, стр. 167. 

120 Закон за кривична постапка, Службен весник на РМ бр. 150/2010 година. 
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               2.4. Обезбедување на докази 
 

Доколку на законски начин се обезбеди доказниот материјал ќе се овозможи 

утврдување на релевантните факти и ќе се добие целосна слика за конкретниот 

криминален настан.Собраниот доказен материјал го користи судот за да формира свое 

мислење за вистинитоста или невистинитоста на постоечките факти, а самите тие 

имаат влијание врз неговата одлука од која понатаму произлегуваат дејствијата кои ги 

презема судот врз основа на своите убедувања.Самите докази зборуваат за 

вистинитоста на некој факт и се составни од доказна основа и доказни средства. 

Доказна основа е веќе утврден факт кој помага при утврдувањето на вистинитоста на 

друг факт или други факти што се предмет на докажување.Доказните средства се оние 

кои служат како основа за изведувањето на заклучоци за вистинитоста или 

невистинитоста на некој факт што е предмет на докажување.Тие ги содржат изворите 

од кои се добиваат доказните основи.Како значаен сегмен кај кривичните дела со 

елементи на злоупотреба на службена положба и овластување се сигналите кои 

укажуваат на тоа дека одредени лица се јавуваат во улога на потенцијални сторители 

затоа што додека биле наодредена функција енормно се збогатиле и преку следење на 

текот на парите се утврдува нивната незаконска работа.Кривичните дела со елементи 

на злоупотреба на службена положба и овластување многу тешко или воопшто не 

можат да се докажат без материјален доказ. ”Материјалниот доказ е оставање на лична 

карта на сторителот при идентификација на неговата криминална активност”121 

Таа е фактички личната карта со чија помош ќе може да се идентификува 

сторителот.Покрај материјалните докази, постојат и идеални докази кои може да ги 

доловат вештаците, кои благодарение на нивната стручност и професионалност се 

способни од бројните материјални докази да создадат идеална слика за настанот.Кај 

нас повеќе им се дава значење на материјалните докази, додека идеалните докази се 

користат како насочувачи во предистражната постапка, но сепак за релевантноста на 

доказите и за тоа кој доказ е значаен ќе оцени судот, бидејќи според нашето 

законодавство судот има право на слободна оценка на доказите. За докажување на 

кривичните дела со елементи на злоупотреба на службена положба и овластување е 

потребен подолг временски период за да може да се собере доказниот материјал, а за 

                                                 
121 Џуклески, Г. и Николоска, С., Економска криминалистика, Скопје, 2008, стр. 180. 
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сето тоа е неопходна соработката на полицијата со останатите служби, но и на 

меѓународно ниво, бидејќи криминалот во современи услови нема граници.  

 

 

2.5. Посебни истражни мерки 
 

Примената на посебните истражни мерки (ПИМ) е ultima ratio,т.е. последно 

средство, од многуте најразлични мерки и дејствија кои ги применуваат органите на 

прогон при откривање на кривичните дела.Посебните истражни мерки во Република 

Македонија се воведени во 2005 година, после амандманската измена на членот 17 од 

Уставот на Република Македонија, а се применуваат кога постои веројатност дека со 

нивна примена ќе се обезбедат докази кои се неопходни за водење на кривичната 

постапка, а кои на друг начин не можат да се обезбедат. Законски се предвидени 

следните посебни истражни мерки:122 

1. Следење и снимање на телефонските и другите електронски комуникации 

со постапка утврдена со посебен закон – оваа мерка се однесува на вршење на 

надзор на комуникацијата помеѓу луѓето. Се врши надзор над електронската, 

телефонската комуникација, односно комуникацијата помеѓу осомниченото 

лице со други лица за кои постои сомневање дека се инволвирани во 

извршување на кривичното дело. Оваа мерка се спроведува подолг временски 

период и постојано се анализираат разговорите на прислушкуваните лица, а ако 

постојат разговори преку шифри, потребна е анализа и дешифрирање на 

нивните разговори, се со цел, обезбедување на докази за конкретната 

криминална активност.  

2. Следење и снимање во дом, затворен или заграден простор што му припаѓа 

на тој дом или деловен простот означен како приватен или возило и влез во 

тие простории заради создавање на услови за следење на комуникации – 

примената на оваа мерка предвидува прислушкување преку поставување на 

минијатурни уреди за снимање, што ќе овозможи собирање на доказен 

материјал за определено кривично дело. Најчесто тие минијатурни уреди се 

поставуваат на рамки од уметнички слики, големи цвеќиња, мебел кој е висок и 

сл. 

                                                 
122Чл. 252, Закон за кривична постапка, Сл. весник на РМ, бр. 150/2010. 
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3. Тајно следење и снимање на лица и предмети со технички средства надвор 

од домот или деловен простор означен како приватен – кај оваа мерка се 

почитува принципот на разумно очекувана приватност, бидејќи станува збор за 

мерка која при спроведувањето не е врзана за приватниот простор, туку ѓи 

опфаќа и комуникациите кои влегуваат во јавниот простор, преку технички 

опремени возила кои го следат и снимаат осомниченото лице. 

4. Таен увид и пребарување во компјутерски системи – пребарување во 

компјутерски системи заради осознавање и снимање на определени податоци 

кои може да послужат како доказ во кривичната постапка против осомниченото 

лице.  

5. Автоматско, или на друг начин, пребарување и споредување на личните 

податоци – оваа мерка уште се нарекува растер потрага. Дескриптивно оваа 

мерка може да се определи како систематско компјутерско споредување на 

персоналните податоци на граѓаните, со претходно профилиран тип персонални 

податоци на идентификувано лице, со цел диференцирање на лица кои 

поседуваат една или повеќе карактеристики од дадениот профилиран тип на 

персонални податоци. Оваа мерка е насочена на податоците кои ги содржат 

приватните или државните институции, како даночни, катастарски, банкарски и 

слични евиденции.  

6. Увид во остварени телефонски и други електронски комуникации – надзор 

над комуникациите на осомниченото лице, заради дознавање и снимање на 

содржината на остварената комуникација. Надзорот над комуникациите освен 

на телефонските, е насочен и кон електронската комуникација, т.е. – mail, со 

што се контролираат испратените и примените пораки.  

7. Симулиран откуп на предмети – станува збор за класична стапица, каде имаме 

фиктивно соучесништво или извршителство на кривично дело од страна на таен 

полициски извидувач кој врши привиден откуп со претходно обележани пари, 

најчесто тајниот полициски извидувач се јавува во улога на симулатор кој 

купува стока или предмети чија продажба е незаконска, а потоа се 

разоткривакриминалната активност на сторителите кои продаваат забранети 

стоки или предмети кои потекнуваат од кривичното дело.  

8. Симулирано давање и примање поткуп – целта на делото е сторителот да го 

доврши извршувањето на примањето и давањето поткуп и да биде фатен во 

вршење на самото кривично дело.  
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9. Контролирана испорака и превоз на лица и предмети – примената на оваа 

мерка е најчеста кај злоупотребата на службената положба и овластување, кога 

службени лица се инволвирани во превоз на сомнителни пратки кои илегално се 

превезуваат. Со примената на оваа мерка може да се добијат податоци и 

информации за меѓународната поврзаност на сторителите во криминалната 

мрежа, преку тајно следење и надгледување од страна на Полицијата или 

Царината.  

10. Користење на лица со прикриен идентитет за следење и собирање на 

информации или податоци – е метод на откривање на финансиски криминал 

со елементи на злоупотреба на службена положба и овластување. Овој метод се 

однесува на инфилтрирање на Полицијата во криминалната средина. Се работи 

за добро обучен прикриен полициски иследник кој има лажен идентитет, 

планирани насоки на однесување и постапување во криминалната средина. Во 

согласност со нашите закони, тајниот полициски иследник може да се 

инфилтрира во криминалната средина под лажен идентитет на краток или на 

подолг временски период и до одреден степен да се вклучи во одреден 

криминален настан, и има за задача да ги следи и набљудува криминалните 

активности на одредени лица.  

11. Отворање симулирана банкарска сметка – е метод на откривање на 

финансиски криминал со елементи на перење пари, односно се отвора сметка 

којасе прави достапна и на истата се договара да биде извршен трансфер на 

пари кои потекнуваат од криминал, со цел тие да бидат испрани.123 

12. Симулирано регистрирање на правни лица или користење на постојни 

правни лица за собирање на податоци – оваа мерка се применува кон правни 

лица за кои постои сомневање дека се инволвирани во нелегална трговија, 

изготвување на фалсификувана документација или се јавуваат во улога на 

сторител на криминал со елементи на даночно затајување. 

                                                 
123 Николоска С, Методика на истражување на економско – финансиски криминал, Скопје, 2013, стр. 

223 
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Со оглед на фактот дека со посебните истражни мерки се навлегува во зоната на 

заштитените уставно загарантирани слободи и права на граѓаните,нивната примена 

мора да биде во рамките на законските одредби и начела.124 

 

 

 

 

 
 

6 ДЕЛ 

СОПСТВЕНО ИСТРАЖУВАЊЕ 

 

1. ЕЛЕКТРОНСКА АНКЕТА НА ГРАЃАНИТЕ СО 16 КРАТКИ ПРАШАЊА 

 

Предметот на истражување и дефинираните цели на истражување за ма 

гистерскиот труд во насока на добивање на релевантни индикатори, покрај анализата 

на случаи од криминалистичката практика, анализата за поврзаност на перењето пари 

со други кривични дела, направено е и електронско истражување за ставот на 

граѓаните. По претходно систематизирани прашања кои опфаќаат општ дел и прашања 

поврзани со темата  на истражување, реализиран е електронски анкетен прашалник, во 

период од 10 дена.на кој одговорија 93 лица на различна возраст по скала поделени на 

следен начин: 

Прва група 18-25 

Втора група 26-40 

Трета група 41-50 

Четврта група над 50 години. 

Тоа прикажано со пита изгледа на следниот начин:  

 

                                                 
124 Николовски М., Корупцијата како фактор на загрозување на темелните вредности на државата, 

Факултет за безбедност, Скопје. 2013, стр. 267 
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Графички приказ  бр: 1 

Од вкупно 93 испитаници 60,9% се на возраст од 26 до 40 години, а најмалку 

има над 50 години. 

 

 

Во однос на местото на живеење испитаниците во поголем дел се од Скопје 

градот и околината, а помал дел од другите градови, односно тоа прикажано во 

графичкиот приказ изледа согласно сликата: 

Графички приказ  бр: 2 
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Во однос на пол прашалникот повеќе го одговориле мажи одошто жени, 

односно тоа прикажано во графичкиот приказ изледа согласно сликата: 

 

Образованието како важен дел за информираноста на испитаниците од анкетата 

е прикажано во сликата бр.4 каде скоро 40% од испитаниците кои дале свои одговор а 

со тоа и го креираат мислењето на анкетата се со високо образование, 30,1% со средно 

образование и останатите 16,1% се магистри на науки или  9,7% со основно 

образование и најмал процент со 4%  вишо образование. 

Графичкиот приказ на горенаведените информации последователно прикажан. 
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Реалните прашања околу запознаеноста со перењето пари и поимот на перење 

пари го прикажува сликата  бр. 5. Од тука се гледа дека голем број на испитаниците се 

запознаени со овој поим а во подолу наведените прикази се гледа и подлабокото 

запознавање со перењето пари и поврзаноста со друго кривични дела. 

 

        Перење пари е кривична активност која постои во светот, во регионот па со тоа и 

во Република Северна Македонија кој испитаниците се изјасниле со 76.3%. 
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Од спроведената анкета може да се утврди дека сите испитаници кои се опфатени со 

неа во најголем дел знаат што е поимот перење пари 75.3%. 

 

Графички приказ  бр: 8 

На овој графички приказ јасно се гледа дека испитаниците се изјасниле дека 

перењео пари е кривично дело, што покажува висока свест за ова кривично дело и 

неговата присутност како такво. 
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Анкетираните испитаници во своите одговори се јасни дека тоа кривично дело може да 

се врши индивидуално но дека истото е многу застапено како организирано со 38.7%.,  

но дека позицијата на која се вработени лицата, односно криминалните групи знаат 

кого треба да вовлечат во такво криминално дело за да тоа се проведе во целост. 

 

 Перењето пари е кривично дело кое е поврзано со органиираниот криминал и дека 

секој може да направи такво криминално дело. 
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Перењето пари е кривично дело кое е поврзано со други кривични дела кој 

анкетираните се изјасниле со 65.6%.Дава одговор и хипотезите дека кривичното дело 

перењето пари е поврзано со дрги кривични дела и согласно одговореното може да се 

смета дека со ова се потврдува хипотезата дека перењето пари е кривично дело кое во 

целост се поврзува со други кривични дела. Овој дел до анкетата ја поврзува една од 

споредните хипотези која гласи: Перењето пари се поврзува со финансиските кривични 

дела и тоа најчесто со даночното затајување и злоупотребата на службена положба и 

овластување 

 

 

 

Најчестата асоцијација за перењето пари се врзува со финансирањето на терористички 

организации и тероризам кој анкетираните се изјасниле со 45.2%. И според овде 

изнесените одговори може да се потврдат хипотезите изнесени во овој труд дека 
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кривичното дело перење пари е поврзано со финансирање на тероризам и тоа е 

евидентна појава.  

 

 

Перењето пари има корумптивен карактер од аспект на својствата на сторителите 

односно дава преглед дека анкетните испитаници во наголем дел односно нешто 

повеќе од 50% сметаат дека перењето пари е поврзано со коруптивен карактер на 

државние актери. 

 

Според анкетираните не се задоволни од државата од придонесот што државата го дава 

за елеминирање на кривичното дело. 
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Министерството за внатрешни работи, управата за јавни приходи, управата за 

финансиско разузнавање, финансиската полиција па и судството тешко излегуваат на 

крај со ваквите криминални дела кои многу тешко се докажуваат од причина што 

голем дел од инволвираните лица се длабоко навлезени во кривичните дела. 

Соработката на финансиското разузнавање со органите на прогон е битно за откривање 

и докажување на поврзаноста на перењето пари со други кривични дела.  

 

Според анкетираните тешко го гледа светлото на денот и останува некаде во судските 

кулоари.откривањето и санксионирањето на кривичното дело. 
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Заклучок 

Перењето нa пари е еден од главните глобални проблеми. Овие активности ја 

компромитираат стабилноста, транспарентноста и ефикасноста на финансиските 

системи, како на развиените земји, така и на земјите во развој. Кај голем број на земји 

овие активности покренаа значајни прашања што се однесуваат на рано откривање, 

спречување и гонење. Пералците на пари, на кои понекогаш им помагаат финансиски 

експерти, можат да користат високо софистицирани методи со цел да внесат 

незаконски генерирани пари во легалните економски текови.  

Перењето пари го загрозува кредибилитетот и ефективноста на финансиските системи 

и има многу негативни ефекти врз економските структури на земјите. Тоа може да 

предизвика сериозни макроекономски нарушувања и погрешна распределба на 

ресурсите и капиталот низ целиот свет и да го попречи економскиот раст и угледот. 

Банкарскиот систем е едно од најважните средства за перење пари, постојат одредени 

банкарски инструменти кои изгледаат потенцијално подложни и изложени на разни 

злоупотреби поврзани со перење пари, како што се системи за електронско плаќање, 

жичен трансфер и електронски трансфер на пари, банкарство без филијали, приватно 

банкарство, кореспондентно банкарство и офшор банкарство.  

Комплексноста и меѓународната природа на банкарскиот систем им овозможуваат на 

перачите на пари да ги кријат своите нелегални средства. Криминалците ги користат 

банките за безбедно, брзо и со изглед на легитимност да ги префрлат средствата.  

Перењето може да се случи во секоја земја брзо, лесно, со можност за пренос на пари 

низ неколку земји преку овие банкарски инструменти.  

Перењето пари е глобален проблем и мора да привлече глобални грижи. Без 

меѓународна соработка, перењето пари не може да се контролира. Неопходна е 

меѓународна соработка за борба против перењето пари што е и меѓународен проблем. 

Не може ефективно да се контролира без меѓународна соработка на министерствата за 

финансии, централните банки, финансиските институции и финансиските регулатори. 

Во овој поглед, земјите мора да ги криминализираат сите форми на перење пари и да 

воспостават ефикасни механизми и институции способни да спроведуваат регулативи. 

За да се спречи нивно користење од криминалци за перење пари,финансиските 

институции треба да го знаат и евидентираат вистинскиот идентитет на нивните 

клиенти, ги евидентираат деталите за трансакциите, пријавуваат сомнителни 

трансакции и активности и одговараат на барањата за информации од соодветните 
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владини органи.Како резултат на тоа, министерствата за финансии, централните банки, 

финансиските институции и финансиските регулатори ширум светот мора да 

продолжат да се фокусираат на перењето пари и мора да се зајакнат напорите за борба 

против финансиската злоупотреба, вклучително и перењето пари. 

Криминалците ги надмудруваат агенциите за извршување и распоредуваат тим од 

експерти како овластени сметководители, адвокати, банкарска мафија, за да ги 

прикријат своите незаконски пари и да ги маскираат како легитимен приход. Овие 

експерти наплатуваат надомест од 10 до 15% од вклучената сума. Не може да се 

исклучи врската меѓу криминалците со бела јаки, политичарите, извршните служби и 

мафиите. Банкарите ја играат најистакнатата улога и без нивно договарање операцијата 

не може да се изврши. 

Проблемот со организираниот криминал и пeрењето пари ви Република Северна 

Македонија е реалност во криминалната практика кое се потфрдува преку направената 

анализа на случаи во кои надлежните државни органи во процесот на 

криминалистичкото истражување обезбедувале докази за инволвирање на повеќе лица 

кои вршеле кривични дела во подолг временски переиод од кој што финансиките 

средсва генерирани незаконски, да ги прикажуват како легални пари. 

Во случајот анализиран во овој магистерски труд на страна 98 може да се констатира 

дека во криминалната ситуациа биле инволвирани 23 физички лица од кој што 11 

правни лица кој во период од 4 год,сториле повеќе кривични дела злосторничко 

здружување, даночно затајување, перење пари и други приноси од казниво дело, 

оштетување или повластување на доверители, повреда на правата од индустриска 

сопственост поткрепува со нелегално стекнати пари во износот од 4.121.738 евра за 

даночно атајување и  18.583.070,00 денари во кривичното дело перење пари,и се 

потфрдува главната хипотеза перењето пари се поврзува со претходни кривични дела 

од кои сторителите не само што се стекнале со противправна имотна корист, туку 

истата и ја легализирале преку соодветни техники и шеми на перење пари. 

Перењето пари во Република Северна Македонија според анализираните извештаји  на 

мистерсвото за внатрешни работи  анализирано  период од 5 год имаме зголемен број 

на кривични дела  и зголемен број на сторители што го потфрдува хипотезата дека 

перењето пари  е организирано кривично дело.  

Имајќи ja предвид наведената поврзаност на „перењето пари“ со останатите видови 

кривични дела, преку направената анализа на случаи во грофиконите на страната 92 на 

овој магистерски труд според податоците преземени  од извештаите на министерсвото 
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за внатрешни работи и споед извештаите на јавното обвинителсво може да 

констатираме дека злоупотребата на службената положба која е една најповзано 

кривично дело со перење пари, потоа доаѓа даночното затајување, и другите кривични 

дела трговија со дрога,криумчарење,тешка кражба. Бидејќи ако вршителот на кривично 

дело перење пари е спречен да ги испере валканите пари, тој е оневозможен да врши 

понатамошни криминални активности.  

И граѓаните на Република Северна македонија се свесни што преставува перење пари 

кој се гледа на дадените одговори во анкетата на прашањето со број 8  со  87%, знаат 

дека кривичното дело перење пари може да го изврши секој,лица со одредена позициа 

дека може да извршуват самостојно,организирано со одговорите на анкетата. 

Од друга страна, со влегување во трага на кривичните дела од кои потекнуваат 

валканите пари, кривичното дело во најголем дел е поврзано со тероризам и 

тероризамот како криминално дело финансиски се поткрепува со нелегално стекнати 

пари односно е поврзано со перењето пари. во целост ја потврдува споредната хипотеза 

со одговорите на испитаниците на анкетата со прашањетро со број 12 со 47%.  

Перењето пари има корумптивен карактер Република Северна Македонија од аспект на 

својствата на сторителите  дава преглед дека анкетните испитаници во наголем дел 

односно нешто повеќе од 50% сметаат дека перењето пари е поврзано со коруптивен 

карактер на државние актери. 

Последно, но не и најмалку важно, од витално значење е да се има на ум дека 

едноставното донесување на Законите за спречување на перење пари не се доволни, 

Заедницата за спроведување на законот мора да биде во чекор со постојано 

променливата динамика на перачите на пари кои постојано развиваат иновативни 

методи што им помагаат да останат надвор од дофатот на законот. 
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