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Со Одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност - Скопје бр.08-

860/14 од 17.12.2021 година, од седницата одржана на 17.12.2021 година, формирана е 

Комисија за оценка на докторската дисертација со наслов: “Криминалистички 

карактеристики на кривични дела против културното наследство и природните 

реткости во Република Македонија” од кандидатот м-р Бојан Јовчевски.  

Комисијата e во состав, проф. д-р Борис Мургоски - член (редовен професор на 

Факултетот за безбедност - Скопје), проф. д-р Миодраг Лабовиќ - член, (редовен професор 

на Факултетот за безбедност - Скопје), проф. д-р Пере Аслимоски - член (редовен професор 

на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид), проф. д-р Марина Малиш Саздовска - 

член (редовен професор на Факултетот за безбедност - Скопје) и проф. д-р Злате Димовски 

- член, ментор (редовен професор на Факултетот за безбедност - Скопје). Комисијата ја 

постави докторската дисертација на официјалната интернет страница на системот за 

анализа и пронаоѓање на плагијати во трудови од Министерството за образование и наука 

на Република Македонија www.plagijati.mon.gov.mk и извештајот е со 9,81%. на совпаѓање, 

како и на официјалната интернет страница на Факултетот за безбедност - Скопје, во траење 

од 20 дена, при што не пристигнаа никакви забелешки и сугестии.  

Комисијата по внимателно разгледување и анализа на докторската дисертација, на 

Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност- Скопје, му го поднесуваат следниот: 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

за оценка на докторската дисертација со наслов 

“Криминалистички карактеристики на кривични дела против културното 

наследство и природните реткости во Република Македонија” 

од кандидатот м-р Бојан Јовчевски 

 

Содржина на извештајот: 

 

1. Биографски податоци, образование и научно-истражувачка дејност 

2. Информации и податоци за докторската дисертација 

3. Структура и приказ на докторската дисертација 

4. Оценка на докторската дисертација 

5. Заклучок и предлог 

 

 

1. Биографски податоци, образование и научно-истражувачка дејност 

 

Кандидатот Бојан Јовчевски e роден на 25.10.1989 година во Скопје. Основно 

образование завршил во О.У. “11 Октомври” - Скопје, а средно образование завршил во 

СЕПУГС “Васил Антевски Дрен” - Скопје, правен смер во период од 2004 до 2008 година. 

Високо образование завршува на Правен факултет “Јустинијан Први” - Скопје при 

Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” - Скопје и тоа: прв циклус правни студии во период 

од 2008-2011 година и втор циклус магистерски науки насока деловно право во период од 

2011-2013 година каде се стекнува со титула Магистер по право од областа на деловно 

право. По завршување на приправничкиот стаж во адвокатска канцеларија, успешно 
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положува правосуден испит во 2015 година. Од декември 2017 година е вработен во 

адвокатско друштво како Адвокатски стручен соработник. 

М-р Бојан Јовчевски покажа и интерес во научно-истражувачката дејност, при што 

ги има објавено следните научни трудови: 

 

1. Zlate Dimovski, Bojan Jovcevski, Ice Ilijevski, Strengthening the Rule of Law and 

Accountability/Responsibility of Institutions, The Third International Scientific 

Conference “European Integration Process of Western Balkans Countries”, Pjeter Budi 

College, 31 May 2014, Pristina; 

2. Bojan Jovcevski, Preventive effect of Capital punishment (death penalty) to 

delinquents, International Scientific Conference “Criminalistic education, situation and 

perspectives - 20 years after Vodinelic”, University “St. Kliment Ohridski” - Bitola, 

Faculty of Security - Skopje, 24-25 October 2014, Skopje; 

3. Bojan Jovcevski, Gojko Šetka, Stefan Dimovski, Martina Savovska, Parties in 

Arbitration Procedure / Stranke u Arbitražnom Postupku, III. Međunarodni naučni skup 

“Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis Communautaire) 

Evropske unije” - stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih - Zbornik radova, 15 

March 2019, Banja Luka. 

 

2. Информации и податоци за докторската дисертација 

 

Докторската дисертација е напишана согласно Упатството за изработка на докторски 

тези и содржи вкупно 293 страници, компјутерски напишан текст со фонт Times New Roman 

големина на буквите 12 и проред 1,5. Дисертација се содржи од Апстракт со клучни зборови 

на македонски и англиски јазик, Содржина, Методолошки дел, Главен текст 

систематизиран во 5 делови, Заклучни согледувања и препораки и Библиографија. 

 

3. Структура и приказ на докторската дисертација 
 

Воведниот дел се однесува на методолошките аспекти на истражувањето на 

главниот проблем во докторската дисертација и е составен од Формулирање на 

истражувачкиот проблем, Определување на предметот на истражувањето (Теоретско 

определување на предметот, Појмовно-категоријален апарат, Операционално 

определување на предметот, Временско, Просторно и Дисциплинарно определување на 

истражувањето), Цели на истражувањето, Хипотетичка рамка - хипотези, Начин на 

истражување - методи и техники и Научна и општествена оправданост на истражувањето. 

Имајќи ја во предвид местоположбата на Република Македонија, како крстопат 

помеѓу истокот и западот и место каде се испреплетени разни култури и традиции, неспорно 

Македонија претставува извор и попатна станица на предмети прибавени со кривични дела 

против културно наследство. Проблемот кој се поставува пред теоретско-емпириското 

истражување во докторската дисертација се кривичните дела против културното наследство 

и природните реткости. Предмет на дисертацијата е обработка на сторените кривични дела 

против културното наследство и природните реткости во Република Македонија во 

периодот од 2006 до 2016 година. 

Проблемот со кривичните дела против културното наследство и природните 

реткости треба да се актуелизира во научната и пошироката јавност со оглед на тоа што 
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културното наследство претставува темелна вредност на РМ чија што заштита е од јавен 

интерес. Поради тоа што предметите од културното наследство се уникатни, истите се од 

непроценлива вредност што ги прави цел на напад. 

Во првата глава со наслов: “Кривично-правни аспекти на кривичните дела против 

културното наследство и природните реткости”, кандидатот го обработува поимот на 

кривичното дело и неговата правна природа, при што се опфатени елементите на 

кривичното дело, одговорноста на сторителот, обидот и соучесништвото. Во овој дел е 

направена анализа на сите законски предвидени кривични дела против културното 

наследство и природните реткости согласно Кривичниот законик на Република Македонија 

во Глава XXIV. Обработени се кривичните дела: Оштетување или уништување на добра 

под привремена заштита или културно наследство или природни реткости (чл.264 од КЗ); 

Присвојување на добра под привремена заштита или културно наследство или природни 

реткости (чл.265 од КЗ); Изнесување во странство на добра под привремена заштита или 

културно наследство или природни реткости (чл.266 од КЗ); Отуѓување на културно 

наследство од особено значење во државна сопственост (чл.266-а од КЗ); Внесување на 

противправно прибавени добра под привремена заштита, културно наследство и природни 

реткости (чл.266-б од КЗ); Неовластена трговија со добра под привремена заштита, 

културно наследство и природна реткост (чл.266-в од КЗ) и Уништување или прикривање 

на необработен архивски материјал (чл.267 од КЗ). Воедно, обработени се и организираните 

криминални групи. 

Во втората глава од докторската дисертација презентирани се криминалистичките 

карактеристики на кривичните дела против културното наследство и природните реткости, 

при што од страна на кандидатот дадено е објаснување за значењето на трагите и 

материјалните и субјективните докази. Во овој дел е извршена анализа на деветте златни 

прашања на криминалистиката во процесот на расветлување и докажување на кривичните 

дела. Обработени се и методите за откривање и докажување на кривичните дела, како и 

активностите и мерките кои ги презема полицијата во процесот на докажување дека 

одредено лице е сторител на кривичното дело. На крајот од оваа глава е презентирана 

методиката за откривање, разјаснување и докажување на кривичните дела против 

културното наследство и природните реткости. 

Во третата глава, со наслов: “Меѓународни организации и правни акти за заштита 

на културното наследство”, кандидатот ја обработува Организацијата за образование, наука 

и култура на Обединетите нации - УНЕСКО, при што подробно е обработена постапката за 

зачувување на културното наследство, критериумите за избор на локалитети на светското 

културно и природно наследство и фондот за светско наследство. Во понатамошниот дел 

од оваа глава се обработува заштитата на културното наследство во војна преку анализа на 

Хашката конвенција од 1954 год. и други сродни документи, заштитата на културното 

наследство во мир преку содржините на неколку конвенции и тоа: Конвенција за заштита 

на светското културно и природно наследство од 1972 год., Конвенција за заштита на 

подводното културно наследство од 2001 год., Конвенција за заштита на нематеријално 

културно наследство од 2003 год., Конвенција за заштита и промоција на разновидностите 

на културните изрази од 2005 год. и Конвенција за украдени и нелегални извезени предмети 

на културното наследство од 1995 год. 

Во четвртата глава, “Незаконско отстранување и присвојување на предмети од 

културното наследство”, кандидатот успешно гo презентира недозволеното отстранување 

на предметите од културното наследство и разните мотиви кај лицата кои го вршат 
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отстранувањето на предметите. Кај сторителите на кривични дела против културното 

наследство доминира финанискиот мотив, а понекогаш мотивот е статусен или политички. 

Во оваа глава обработени се кражбата на предмети на културата како и незаконското 

ископување на предмети на културата при што се обработени и лицата кои помагаат во 

“прочистување” на предметите како што се реставратори и други занатски работници. 

Кандидатот ги обработува целите на напад (музеи, библиотеки, архиви, цркви, 

универзитети, аукциски куќи, дилери со антиквитети, дилери со дела на уметноста, половни 

книжарници, заложни куќи, поединци, археолошки локалитети, бродоломи, превозници 

(носачи)) и предметите на напад (дела на уметноста, книги, документи, црковни предмети, 

секојдневни предмети од историјата (на пр. прибор за јадење), мебел, археолошки 

предмети, предмети од бродолом), како и теоријата за рутинска активност на Лоренс Е. 

Коен и Маркус Фелсон со кој е демонстрирано како сторителот избира предмети за да ги 

украде. На крајот од главата се анализирани пазарите со предмети на културата и подробно 

се обработени легалниот пазар со предмети на културата и нелегалниот пазар со предмети 

на културата, како и т.н. сива зона каде се преклопуваат легалните и нелегалните пазари со 

предмети на културата. 

Петтата глава се однесува на анализа и интерпретација на податоците од 

Министерство за внатрешни работи, Државен завод за статистика и извршена е анализа на 

правосилни судски пресуди, како и обработка на студија на случај. Кандидатот успешно ги 

сублимира податоците и ги обработи со цел да добие одредена слика за проблемот кој е 

предмет на истражувањето. Како главни заклучоци кои кандидатот успеа да ги издвои се 

следните: 

Според податоците од МВР, на територијата на Република Македонија во периодот 

од 2006 до 2016 година се поднесени пријави против сторители за кривичните дела: 

- Оштетување или уништување на добра под привремена заштита или културно 

наследство или природни реткости - чл.264 од КЗ; 

- Присвојување на добра под привремена заштита или културно наследство или 

природни реткости - чл.265 од КЗ и 

- Изнесување во странство на добра под привремена заштита или културно 

наследство или природни реткости - чл.266 од КЗ. 

Воедно, во писмениот одговор од страна на МВР до кандидатот, е наведено дека во 

периодот од 2006 до 2016 година не се регистрирани кривични дела против културното 

наследство и природните реткости по членовите: 266-а, 266-б, 266-в и 267 од КЗ. 

Во овој период се регистрирани вкупно 87 кривични дела од кои најмногу 

регистрирани кривични дела се по чл.264 од КЗ: 46 или во процент 52,88 %, па потоа следат 

кривични дела по чл.265 од КЗ: 36 или во процент 41,37 % и најмалку регистрирани 

кривични дела се по чл.266 од КЗ: 5 или во процент 5,75 %. Во истиот период (2006-2016 

година) се регистрирани вкупно 202 сторители од кои најмногу регистрирани сторители на 

кривични дела се по чл.264 од КЗ: 89 или во процент 44,06 %, па потоа следат сторители на 

кривични дела по чл.265 од КЗ: 74 или во процент 36,64 % и најмалку регистрирани 

сторители на кривични дела се по чл.266 од КЗ: 39 или во процент 19,30 %. 

Во истиот период (2006-2016 година) се регистрирани вкупно 202 сторители од кои 

најмногу регистрирани сторители на кривични дела се по чл.264 од КЗ: 89 или во процент 

44,06 %, па потоа следат сторители на кривични дела по чл.265 од КЗ: 74 или во процент 

36,64 % и најмалку регистрирани сторители на кривични дела се по чл.266 од КЗ: 39 или во 

процент 19,30 %. 
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Воедно, најголем број од кривичните дела и сторителите се регистрирани на 

подрачјето на СВР Битола во кои се опфатени градовите: Битола, Демир Хисар, Македонски 

Брод, Прилеп и Ресен, а имајќи во предвид дека во околината на овие градови се 

регистрирани голем број на археолошки наоѓалишта. 

Од податоците неспорно е констатирано дека има континуиран пораст на 

кривичните дела во периодот од 2006 до 2010 година, како и во периодот од 2011 до 2014 

година, по што следи опаѓање на регистрираните кривични дела и сторители. Бројката на 

регистрирани дела во овие периоди е поголема имајќи ги во предвид успешните полициски 

акции под кодно име “Фаланга 1” и “Фаланга 2” кои беа спроведени и во кои беа уапсени 

поголем број на сторители на кривични дела. 

Согласно податоците публикувани во годишниците на Државниот завод за 

статистика, во однос на сторителите во поголем број од случаите сторителите на 

кривичните дела од областа на културното наследство и природните реткости се познати, 

поточно во 2006 год. е 93,75 %, во 2007 год. е 60 %, во 2008 год. е 71,42 %, во 2009 год. е 80 

%, во 2010 год. е 55,55 %, во 2011 год. и 2012 год. е 100 %, во 2013 год. е 85,71 %, во 2014 

год. е 90 %, во 2015 год. е 77,77 % и во 2016 год. е 60 %. 

Воедно од податоците е дојдено до заклучок дека сторителите кои се осудени за 

ваквите кривични дела во поголем број од случаите самостојно ги вршат ваквите кривични 

дела, најчесто не се претходно осудувани и во поголемиот дел од случаите се со средно 

образование, а во годините: 2010, 2011, 2012 и 2014 сите сторители кои се осудени се со 

средно образование. 

Од извршената анализа на правосилните судски пресуди и на студијата на случај се 

констатира дека на лицата осудени за кривични дела против културното наследство и 

природните реткости им се изрекуваат казни кои се на долната граница или под долната 

граница на опсегот на предвидената казна пропишана со закон. Воедно опсегот на казни кој 

што бил применет од страна на судиите е многу понизок од највисоката казна пропишана 

со закон, што укажува дека судиите воопшто не ја користат горната граница на казните што 

им ја овозможува законот. Ваквата казнена политика во која сторителите се осудени со 

минимални казни затвор или условно се осудени придонесува лицата да продолжат да 

вршат кривични дела против културното наследство и природните реткости, со што се 

потврдува главната хипотеза дека: “Несанкционирањето на сторителите на кривичните дела 

против културното наследство и природните реткости резултира со трајни негативни 

последици за културното наследство на Република Македонија”. 

Заклучните согледувања и препораките на докторската дисертација преставуваат 

сублимат на најважните елементи кои кандидатот ги констатирал во рамките на секој дел 

од тезата. Од аспект на теоретскиот пристап, практичните примери, направената анализа на 

податоците добиени од Министерството за внатрешни работи, Државниот завод за 

статистика и анализата на правосилните пресуди кандидатот ги извлекува следните 

заклучоци: 

- Главниот мотив на сторителите за вршењето на кривичните дела против 

културно наследство е високите финансиски приноси кои што се добиваат со 

продажбата на предметите, без разлика дали крадецот го продава предметот во 

земјата каде го украл или во странство. 

- Високите финансиски награди и ниските казни кои се изрекуваат за фатените 

сторители го стимулираат криминалот со предмети на културното наследство. 
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- Како место на извршување на кривично дело против културното наследство и 

природните реткости најчесто се археолошките локалитети каде се евидентирани 

предмети на културата, но сепак ваквите кривични дела се вршат и на други 

места, поточно се регистрирани на целата територија на Република Македонија 

без исклучок. 

- Дејствата на сторителите на локалитетите во голем број од случаите се вршат 

кога археолозите и останатиот персонал се отсутни. 

- Како извор на предмети од културното наследство од каде што сторителите 

одземаат предмети се верските објекти, пред се црквите и манастирите од каде 

што се одземаат уникатни икони со непроценлива вредност. 

- За вршење на кривичните дела со културно наследство сторителот мора да има 

познавање на културата, а особено да има информации за кои видови на предмети 

има побарувачка на пазарот со што би ги продал по добра цена. 

- Како крајна дестинација на одземените предмети се странските земји 

(првенствено земјите од соседството, а потоа земјите од Западна Европа и САД). 

- Во делот на пазарите со предмети на култура се доаѓа до заклучок дека ваквите 

предмети стигнуваат на пазарот преку кражба и нелегален увоз. Посредниците 

соработуваат со крадците и криумчарите, но истовремено работат легално на 

пазарот со регистрирана дејност. 

- Проблемот со недоволната заштита на културното наследство е во тоа што не е 

на листата со приоритети за решавање и благодарение на ваквата ситуација 

културно наследство се наоѓа во состојба во која секојдневно се уништува и 

изнесува во странство. 

 

Согласно главната цел на ова истражување добиени се пошироки теоретски 

сознанија како и практични знаења за начинот на делување на сторителите на кривичните 

дела против културното наследство и природните реткости, мотивот кој ги води кон 

сторување на ваквите дела и штетата која останува со извршените дела. Имајќи го тоа во 

предвид кандидатот дава препораки со мерки и инструменти за заштита и зачувување на 

македонското национално наследство меѓу кои се и: 

- Донесување на државната стратегија во областа на културното и природното 

наследство како и реорганизација на службата за заштита имајќи ги во предвид 

општествените, правните и економските промени во Македонија кои се 

случуваат тековно; 

- Попис на целокупното движно културно наследство во музеите, во верските 

објекти, во државните институции и во приватните збирки, како и на недвижното 

културно наследство; 

- Ревизија на статусот (видови, режими и граници на заштита) на претходно 

прогласени заштитени подрачја и усогласување со важечката легислатива; 

- Формирање на регистар на украдени и исчезнати предмети на културата со 

детални информации за карактеристиките на предметите; 

- Потребно е стручно усовршување на кадарот, техничко опремување на службите, 

обезбедување на објектите под заштита и преземање на други мерки и 

активности; 

- Примена на превентивни мерки и активности како мрежа од координирани 

активности преземани од повеќе субјекти: овластените службени лица за 
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безбедност на културното наследство, вработените во МВР, јавното 

обвинителство, судството, локалната самоуправа и сите граѓани; 

- Поригорозно санкционирање на сторителите на кривични дела, согласно 

законските овластувања; 

и други мерки подробно образложени во дисертацијата. 

 

Библиографијата е доста солидно и уредно наведена и организирана во три дела: 

првиот дел се книги од македонски и странски автори, вториот дел е регулатива составена 

од македонско законодавство (Устав, закони и подзаконски акти) и меѓународни акти 

(договори, конвенции, резолуции, повелби, упатство и кодекс) и интернет извори. Сите 

извори се коректно наведени по азбучен ред, заедно со сите потребни информации за нив. 

 

4. Оценка на докторската дисертација 

 

Комисијата смета дека кандидатот има разработено актуелна тема која претставува 

оригинален труд за потребата од заштитата на културното наследство. Од аспект на 

ефикасноста на органите за кривичен прогон во борбата против овој вид на криминал има 

скромни истражувања, па со оваа докторска дисертација се збогатуваат научните сознанија 

од оваа област, претставувајќи нови погледи и информации за актуелниот период на 

истражување. 

Комисијата за оценка на докторскиот труд констатира дека предложениот ракопис 

ги задоволува стандардите за докторски труд, како по примената на теориска и 

методолошката постапка, така и според елаборација на емпириската граѓа, онаа врз која 

врши секундарна анализа и на сопствените истражувачки зафати. Кандидатот преку 

реализираното истражување покажува дека успешно ги има совладано методолошките 

правила и постапки за индивидуална научно-истражувачка работа,  истовремено 

презентирајќи и конзистентност на деловите во рамките на целината. 

Врз основа на темелното разгледување на трудот Комисијата заклучува дека 

дисертацијата содржи јасна структура и висок степен на научна прегледност. Во 

дисертацијата кандидатот јасно го дефинира предметот на истражувањето и успешно ја 

поставил основната и посебните хипотези. Предметот на истражување со докторската 

дисертација, кандидатот успеал теоретски детално и прегледно да го образложи. 

Кандидатот правилно ги идентификува начините и методите на делување на 

сторителите на овие кривични дела, мотивот кој ги поттикнува за извршување на делата и 

соодветно на истражувањето направено во рамките на дисертацијата, дава препораки за 

заштита на културното наследство и справување со сторителите од страна на надлежните 

служби како МВР, јавните обвинителства и судовите. Дополнително предложена е 

продлабочена соработка со меѓународни институции и организации кои се занимаваат со 

заштита на културното наследство споделувајќи ги знаењата и искуството стекнато низ 

годините. Со овие препораки за заштита на културното наследство се остварува 

апликативниот придонес на оваа докторска дисертација. 

Во трудот, преку примената на статистичко-аналитички постапки за приказ на 

временските серии на податоци добиени од МВР и Државниот завод за статистика, 

прегледно и јасно се објаснува проблемот со кривичните дела против културното 

наследство и природните реткости во Република Македонија во периодот 2006-2016 година. 

Материјата во самата докторска дисертација е прикажана на систематичен и детален начин 
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применувајќи ги статистичко-аналитичките алатки и методи на приказ на податоците, што 

дава соодветен научен придонес во проучување на предметната материја. 

Со добиените заклучоци кандидатот успеал да ја покаже важноста на анализата на 

оваа проблематика земајќи ги во предвид штетните последици кои ги остава. Целта со 

дадените препораки е превентивно, но и репресивно  да се дејствува на ваквиот криминал. 

Врз основа на претходно изнесеното, Комисијата оценува дека е направена успешна 

теоретска разработка на сторителите на кривичните дела против културното наследство и 

природните реткости со конкретно релевантно и содржајно истражување преку кое се 

потврдуваат главната и помошните хипотези. На тој начин кандидатот ги остварува и 

целите на научното истражување. 

Комисијата оценува дека овој труд ќе биде од корист и во функција на идни 

истражувања, но и за практично постапување на надлежните институции и службеници. 

Според ова, општата оценка на Комисијата за докторската дисертација со наслов: 

“Криминалистички карактеристики на кривични дела против културното наследство 

и природните реткости во Република Македонија” од кандидатот м-р Бојан Јовчевски 

е позитивна. 

 

5. Заклучок и предлог 
 

Врз основа на изложеното во извештајот, Комисијата констатира дека докторската 

дисертација со наслов: “Криминалистички карактеристики на кривични дела против 

културното наследство и природните реткости во Република Македонија” од 

кандидатот м-р Бојан Јовчевски ги исполнува критериумите за докторска дисертација и 

има чест и задоволство да му предложи на Наставно-научниот совет на Факултетот за 

безбедност - Скопје да го усвои Извештајот и да формира Комисија за јавна одбрана. 

Комисијата во меѓусебни консултации и консултации со кандидатот дополнително ќе го 

определи датумот на јавната одбрана на докторската дисертација. 

 

 

 

Скопје, 27.01.2022 година. 
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