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1 ВОВЕД 

 

Организираниот криминал е феномен кој практично никого не остава рамнодушен. 

За кривичните дела кои се продукт на организираниот криминал секаде многу се пишува, 

за него многу се зборува и од политичарите. Организираниот криминал е доста актуелна 

тема за научната и стручната јавност, посебно актуелна во нашата Држава на која една од 

позначајните задачи е сузбивањето на корупцијата и организираниот криминал како услов 

за полноправно членство во Европската Унија но и битен предуслов за развој на Државата, 

владеење на правото и демократијата. Имајќи ја предвид Резолуцијата (97) 24 за 20-те 

водечки принципи за борба против корупцијата, усвоена од Комитетот на министри во 

ноември 1997 година, на неговата 101-та седница, до Резолуцијата (98) 7 со која се овластува 

усвојувањето на Делумниот и проширениот договор за воспоставување „Групата на држави 

против корупцијата (ГРЕКО)“, усвоена од Комитетот на министри во мај 1998 година, на 

неговата 102-та седница, и Резолуцијата (99) 5 за основање на ГРЕКО, усвоена на 1 мај 1999 

година; организираниот криминал се смета за напасен вид на криминален акт и истакнува 

дека организираниот криминал покажал висок степен на инфилтрација во социјалната, 

политичката, економската, финансиската, претприемничката и административната 

структура на земјите - членки, како и способност за перење пари во  економијата. 

Организираниот криминал претставува сериозна закана за демократијата и 

владеењето на правото и дека борбата против корупцијата и инфилтрацијата на 

организираниот криминал во легалната економија е од суштинско значење за гарантирање 

еднаков третман пред законот, заштита на граѓаните, права и благосостојба, спречување на 

злоупотреби и обезбедување на одговорност на носителите на јавни функции; верува дека 

е неопходен заеднички, координиран одговор од ЕУ и нејзините земји-членки.1  

Сериозниот и организиран криминал има различни форми: трговија со луѓе, трговија 

со дрога и огнено оружје, перење пари и нелегално испраќање и фрлање отпад во и надвор 

од Европа.2 Има потреба од усогласување на националните законодавства со европското 

законодавство со овозможување на меѓународна соработка бидејќи организираниот 

криминал има и меѓународни димензии, а посебно перењето пари кое се поврзува со сите 

 
1 Евопски парламент – легислатива за перење пари 

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/729/JOHN_PURVIS/all-activities/reports/6 
2 Кошевалиска О., Максимова Е., Организиран криминал и корупција – скрипта –УГД, 2018 
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претходно наведени криминални појави во делот на прикривање и легализација на 

криминално стекнатите пари и други приноси.  

Перењето пари како сериозен проблем на кој треба националните законодавства и 

институциите да посветат внимание за негово сузбивање кое опфаќа не само репресија, пред 

се превенција поради што се воспоставува и систем за спречување на перење пари, што  

Република Северна Македонија го има воспоставено со оформување на Управата за 

финансиско разузнавање и донесувањето на Законот за спречување на перење пари и 

финансирање на тероризам. Во насока на поефикасна примена на законот и соработка на 

институциите од Системот, донесена е и Националната стратегија за борба против перењето 

пари и финансирање тероризам.  

Во Национална стратегија за борба против перење пари и финансирање на тероризам 

(2021 – 2024) е назначено дека за целите на зајакнување на системот за спречување на 

перење пари и финансирање на тероризам досега беа подготвени и реализирани четири 

стратешки документи кои се изготвени како последица на потребата за продолжување и 

насочување на динамиката на унапредување на системот за спречување на перење пари и 

финансирање на тероризам на Република Северна Македонија.  Со националната стратегија 

се рангираат приоритетите и се дефинираат активностите кои треба да го унапредат 

Системот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам во Република Северна 

Македонија преку реализација на определени цели кои во континуитет ќе бидат следени во 

насока на имплементација на горенаведеното е донесен и Акциониот план.3 

Перењето пари е повеќе етапен процес на конверзија на приходите од нелегални 

активности во фондови кои потекнуваат од привидно законски извори. Перењето  пари 

предизвикува сериозни економски и социјални последици кои значат: поткопување на 

националната безбедност, разнишување на интегритетот на економско-финансискиот 

систем, намалување на нивото на националната економија која истовремено станува 

атрактивна за (краткотрајните) инвестиции на криминалците и зголемување на степенот на 

криминалитет. 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, без оглед дали 

 
3 Национална стратегија за борба против перење пари и финансирање на тероризам (2021 – 2024),  

Министерство за финансии Управа за финансиско разузнавање 
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дејствијата се извршени во Република Северна Македонија или во друга држава. Според 

направената анализа на ризик од страна на Управата за финансиско разузнавање направена 

е категоризација на опасност од поврзување на перењето пари со другите кривиччни дела, 

односно кои се најзастапени кривични дела со кои стекнатите криминални приноси се 

предмет на перење пари. Според категоризацијата како кривични дела со висок степен на 

ризик се: злоупотребата на службена положба, неовластената трговија со дрога, даночното 

затајување и криумчарењето на мигранти. Идентификувани се: банкарскиот сектор, 

услугите за брз трансфер на пари, локалната самоуправа, како и правните субјекти од 

приватниот сектор кои како сектори кои имаат најголема изложеност на ризикот од перење 

пари.4 

Разбирањето на криминалниот извор на финансии и нивното движење зависи од 

информациите за сопственикот на компаниите, како и од трустовите низ кои минуваат тие 

финансии. Во пракса, органите за спроведување на законот и судските органи, 

административните истражни тела како ОЛАФ и професионалците од приватниот сектор 

имаат потешкотии да добијат такви информации. За да помогнат во следењето на 

движењето на криминалните финансии, некои земји -членки формираа централен регистар 

на банкарски сметки. За да се зголеми корисноста на таквите регистри за спроведување на 

законот, Комисијата разви упатства со цел ефикасно да се истражат криминалните 

финансиски трансакции, органите за спроведување на законот и судските органи треба да 

бидат опремени и обучени да собираат, анализираат и, каде што е соодветно, да споделуваат 

информации користејќи целосно национални центри за извонредност за криминална 

финансиска истрага и Европскиот полициски колеџ (CEPOL) програми за обука.5 

Во пракса овие кривични дела многу тешко се докажуваат, најмногу затоа што 

самата организирана група се основа на заклетви на молчење на своите членови, но и заради 

самата бруталност во однос на лицата кои им претставуваат закана, директното влијание на 

сведоците, па и самите жртви на сторените кривични дела кои со своите искази би ги 

теретеле припадниците на организираните групи. 

Перењето пари (англиски: money laundering) претставува последователна 

криминална активност на заштита на противправно стекнатата имотна корист. Се работи за 

 
4 Национална Стратегија за борба против Перење пари и финансирање на тероризам 2021 -2024 
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52010DC0673 

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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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 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.6 

Перењето пари како криминална појава за првпат има своја инкриминација во 

македонското казнено законодавство со воведување на кривичното дело „Перење пари и 

друга противправна имотна корист“7, со неколкуте измени и дополнувања на Кривичиот 

законик ова кривично дело е изменувано и дополнувана со прифаќање на Препораките од 

меѓународните документи, но и врз основа на меѓународните институции и тела за 

менторирање на состојбата во нашата Држава.  Крупни измени направени се во 2004 година8 

кога е сменет и називот на кривичното дело „Перење пари и други приноси од казниво 

дело“, а дополнувања има и во 2009 година9 на Кривичниот законик кој е во примена од 

март 2010 година. Направени се повеќе квалитетивни измени во делот на инкриминирање 

на повеќе начини на извршување на перење пари, но и предвидување на кривична 

одговорност и за службените лица од финансиските институции.  

Кривичното дело „Перење пари како дел од организиран криминал во Република 

Северна Македонија во македонското казнено законодавство е редефинирано и 

хармонизирано врз основа на бројните препораки од меѓународните правни акти 

 
6 Камбовски, В., Казнено право посебен дел, четврто дополнето издание, Просветно дело АД, Скопје, 2003, 

стр. 365.   
7 Чл. 273 од Кривичниот законик на РМ, Сл. весник на РМ бр. 37/96.  
8 Сл. весник на РМ бр. 19/04.  
9 Сл. весник бр. 114/09.  
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(Конвенции, Резолуции и сл.) и врз основа на извештаите и препораките од меѓународните 

тела како што се ФАТФ и Moneyval, но и практичните искуства на македонските државни 

органи и институции.  

Во Извештајот на Moneyval од 2020 година е потенцирана поврзаноста на перењето 

пари со бројни криминални активности меѓу кои се споменуваат и криминалните делувања 

поврзани со кризата на Ковид 19, но е нагласено дека во земјите стапката на криминалниот 

акти перење пари бил намален за време на пандемијата но во некои земји имало појава на 

повисока корупција и кримал со медикаменти. 10   

Истражувањето на перењето пари како дел од организираниот криминал е тема која 

предизвикува интерес посебно од аспект на тоа како делуваат организираните криминалн 

групи, кои се предикативни кривични дела од кои произлегуваат криминалните приноси 

кои се предмет на перење пари, да се добијат индикатори за степенот на организираностам 

криминалните улоги и секако анализа на видот и висината на криминално стекнатите 

приноси), но и анализа на криминални случаи од аспект утврдување на санкционираноста 

и изрекување на мерката конфискација на имот и ефикасноста и сфективноста од нивната 

реализација.  

2 ФОРМУЛАЦИЈА НА ПРЕДМЕТОТ НА ИСТРАЖУВАЊЕ 

Перењето пари е сериозен криминал кој што предизвикува интерес за истражување 

од повеќе аспекти, а како еден од аспектите е теоретското проучување и истражување на 

поврзаноста на овој криминал со други поврзани кривични дела од областа на 

организираниот криминал, од кој што криминалците се стекнале со криминални средства, 

или се стекнале со криминален профит од криминална активност а со цел одбегнување 

кривичното гонење. Шверцот на дрога, трговијата со луѓе, трговијата со оружје, трговијата 

со опијати, рекетот или присилната наплата на долгови, лихвартвото или нелегалното 

банкартво во кое се инфилтрирани лица кои тоа го овозможуваат – нотаријатот каде се 

склучуваат договори со фиктивни позајмици со оставање на хипотеки со многу поголема 

вредност на долгот, камати,  со што побарувањето  е неколку пати поголемо од од основниот 

долг, односно лихварство, каде економската измама - перењето пари е моторот (двигателот) 

за сите нив а сепак е секундарна појава последица од претходно извршените криминални 

 
10 https://rm.coe.int/moneyval-2020-18rev-covid19/16809f66c3 
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дела. Откога постојат првите облици на криминал кој резултирал со стекнување на 

противправна имотна корист, постои и перењето пари од причина што секогаш 

криминалците не ги користеле криминалните приноси во целост во форма и облик на 

примарното „стекнување“.11 

Перењето пари овозможува инфилтрација на криминалните организации во 

финансиките институции и контролирање на политичките и економските токови на 

„прљавите пари“ и нивно легализирање и пласирање како чисти легални средства. Тоа 

најчесто се остварува со корупција во јавните служби и финансискиот сектор и друга 

корупција во јавните служби  и финансискиот сектор и другите области на социолошкиот 

аспект.12 Перењето пари или легализацијата на криминалните пари е возможна во услови 

на постоење на закони за контрола на сомнителните или лимитираните трансакции со 

„корупција“ на вработени во финансиски и нефинансиски институции или законски 

наречени „субјекти“. Корупцијата е битен фактор за перење пари, но колку и самите 

вработени се обучени да забележат „сомнителни трансакции“ е прашање на кое тешко може 

да се даде потврден одговор. Бидејќи вработените, посебно шалтерските работници, 

секојдневно на шалтерите примаат стотици уплати од различни клиенти, а истите треба да 

препознаат сомнително однесување на клиентот или да ги применат индикаторите кои 

треба да ги применуваат во согласност со Законот за спречување пари и финансирање 

тероризам.13 

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

вршено на високо ниво во извршната власт, влијаејќи на макроекономските политики на 

секоја од државите, при што секоја од државите мора да ја земе предвид оваа девијантна 

појава за креирање 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.14Овој 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 

 
11 Николоска, С., Перење пари, Факултет за безбедност, Скопје 2015, стр.8. 
12 Бошковиќ, Г., Прање новца, Бео Синг, Белград 2005, стр.16. 
13 Николоска  С., Перење пари, Факултет за безбедност, Скопје 2015, стр. 8.  
14 Brent L. Bartlet, Intenational Economics Group, Dewey Ballantine LLP– New York,USA, 2002, стр. 18.  
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природни ресурси, како што се нафтата или дијамантите, и иститечесто имаат намалена 

стапка на економски раст.15 

Организираниот криминал е вклучен во многубројни криминални активности, од 

трговија со дрога па се до кражба на автомобили. Заеднички modus operandi на овие 

организирни групи е корупцијата. Таа не само што првично пасивно ја експлоатира 

економијата а потоа веќе живее од истата туку оди до граница на принуда и го „храни“ 

организираниот криминал и по редослед на нештата предизвикува економска и политичка 

нестабилност. Анализирајќи го кривичнот дело каде е опфатен објектот на заштита кој е доброто, 

интересот или односот што се напаѓа со кривичното дело. Субјективната страна е елемент на 

кривичното дело  и тоа е вината, појавното дело односно појавните облици се умислата (dolus) кој а 

по дефиниција претставува свесно и волево извршување на кривичното дело. Две форми на умисла 

постојат: директна и евентуална. Заеднички елементи на директната и евентуалната умисла се 

свеста за делото и волјата за неговото извршување, кај директната умисла определено како сакање 

на делото, а кај евентуалната како согласување со неговата последица. 

Системот на санкции е во Стратегијата националната програма за усвојување на 

правото на Европската унија, националната стратегија за спречување на перење на пари , 

стратешкиот план за спречување на перење пари. Тука се вклучуваат и субјектите кои се 

задолжени да преземат мерки и дејствија за спречување на перење пари а со тоа и со 

соодветни казни и санкции согласно закон за санкции. 16 

Предметот на истражување е конкретно перењето пари како дел од 

организираниот криминал во Република Северна Македонија кој ќе се анализира со 

конкретни случаи од судската практика за да се добијат сознанија со кои делови на 

организираниот криминал најмногу се поврзува перењето пари, кои се сторителите на тие 

дела и каква е нивната улога во целиот процес на перењето пари како дел од 

организираниот криминал. 

Се потенцира дека предмет на истражување на овoj докторски труд е сложеноста 

на криминалното дело перење пари во мрежата на организираниот криминал каде 

практично овие кривични дела многу тешко се докажуваат, затоа што од започнување на 

процесот до неговото приведување кон крајот многу сведоци исчезнуваат (како жртви на 

 
15 Николовски Н., Перењето пари и економскиот раст со осврт на Република Македонија, Безбедносни 

дијалози, број 3, Филозофски факултет, Скопје, 2011, стр. 154 - 155. 
16 https://www.pravda.gov.mk/Upload/Documents/izvrsuvanje_na_sankcii.pdf 
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криминалните групи), исказите се менуваат (Под притисок на организираниот криминал) 

стекнатите имоти од овие кривични дела брзо го менуваат сопственикот и сето тоа многу 

тешко се докажува и овие судски процеси барем во Република Северна Македонија многу 

години траат и се менуваат.  

Перењето пари е сложено кривично дело и законодавецот предвидува вид и висина на 

казната на сторителите во зависност од криминалистичките улоги на сторителите во 

процесот на перење пари и од аспект н од аспект на статусните својства на сторителите дали 

се само физички лица или се на работно место или функција во финансиските институции 

што им овозможува примена на знаењата и искуствата во инфилтрација на криминалните 

приноси, но и злоупотреба на  позицијата со непријавување на сомнителни уплати, 

сомнителни клиени и сл. Анализата на санкционираноста е во насока на добивање на 

сознанија за тоа какви санкции се предвидени и дали истите се изрекуваат од македонското 

судство. Кои се најчесто изречени санкции, за кои сторители, за кои начини, односно улоги 

во процесот на перење пари со цел добивање на индикатори за санкционираноста на 

сторителите за кривичното дело „Перење пари и то пари како дел од оргаанизираниот 

криминал “. 

3 ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТОТ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

Определување на предметот на истражувањето е перењето пари како дел од 

мрежата на организираниот криминал не може да се гледа како посебно кривично дело 

бидејќи определувањето на предметот го опфаќа санкционирањето или обидот за 

сузбивање на организираниот криминал и перењето пари како дел од тој криминал со сите 

негови нелегални придобивки, имоти, офшор сметки, вмешување на дрога, криумчарење 

на луѓе односно се што може да опфати  организираниот криминал. Целиот тој криминал 

поминува со нечисти пари стекнати на криминални начини. Со самото тоа под перење 

пар се подразбира еден процес кво кој нечистите валкани пари или друг имот стекнат со 

криминални активности, се претвораат во „чисти“ пари или имот.  

Овие вака стекнати пари потоа може да се користат како легален приход во 

банкарски трансакции, тргување и инвестициски активности. 

Со процесот на глобализација и индустријализација доаѓа до појави на нови 

облици на организиран криминал, но и до раст и развој  и промена на начинот на вршење 

на веќе постоечките облици на организиран криминал. Сепак и покрај лихварстворто, 



11 
 

лажните банкротства, трговијата со оружје, трговијата ло луѓе, кражбата на кредитни 

картички и многу други кривични дела, посебно се издвојува перењето пари како дел од 

организираниот криминал. 

 

 Теоретско определување на предметот на истражување 

Поимот перење пари свои корени има во англискиот збор „money laundering“, што 

во превод значи легализирање на капитал кој е стекнат со криминални дејствија или со 

примена на трансакции кои имаат за задача да го прикријат реалното потекло на парите. 

Овие дејствија се однесуваат на фалсификување на финансиски записи и противправно 

користење на банкарските начела и прописи. 

Перењето пари, претставува комплексен, суптилен и противправен процес, во кој 

противправно стекнатата финансиска заработка со помош на противправни методи и 

вештини ќе се трансформира во легална трансакција, со главна цел да го сокрие потеклото, 

количината, сопственоста и намерата за намена на финансиските средства, со што самите 

извршители и сопственици на овие нелегални трансакции ќе бидат имуни на постоечката 

законска регулатива. 

Постојат различни дефиниции за „перењето пари“ кое се одвива во склоп на други 

кривични дела а со тоа е и дел од организираниот криминал. 

Г. Бошковиќ, 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.17 

Слаѓана Тасева, го дефинира перењето  пари како: 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, 

 
17 Бошковић Г, Перење пари, Бео Синг, Београд,2005, стр.21. 
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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.18 

Според  Камбовски  - 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 киминал, 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.19 

Ако се согледа погоре дефинирањето на оваа појава, дефинициите за перење пари се 

различни од различни автори, но ако се направи анализа на сите нив може да се констатира 

дека сите имаат битни елементи кои се карактеристични за сите облици на дефинирањето 

на кривичното дело перење пари. Тие елементи се следните: 

• Перењето пари е дефинирано како противзаконска дејност; 

• Поседување на финансиски средства кои се нелегално стекнати; 

• Прикривање на финансиски средства кои се нелегално стекнати; 

• Трансформација на нелегални финансиски средства во легални финансиски текови. 

Перењето пари  е криминална активност која се повеќе е во фокусот на интересот на 

истражување од повеќе аспекти. Криминален акт кој сам по себе е поврзан со други 

кривични дела и најчесто врзан со организираниот криминал е теоретски проучуван за 

начинот на стекнување на нелегални средства и нивно инкриминирање во системите за 

легализација со што криминалците кои го прават овој акт се стекнуваат со материјална 

имотна корист на нелегален начин. Перењето пари е криминален акт кој произлегува од 

организираниот криминал, транснационалниот криминал но и од сите останати облици на 

криминал, преку кој криминалците ќе се стекнат со противзаконска и финансиска корист а 

подоцна откако ќе ја исперат, ќе ја користат како легална трансакција во рамките на 

легалните трансакциски текови и трговијата, платниот промет и слично. 

 
18 Тасева С, Перење пари, Дата Понс, Скопје,2003, стр.36. 
19 Камбовски В.,  Наумоски, П., Корупцијата најголемо општествено зло и закана за правната држава, 

Влабор – Скопје, 2002 
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Во секој случај перењето пари е процес преку кој криминалните средства се 

прикажуваат како да доаѓаат од легитимен извор. 20 

 Во современи услови овој феномен зазема заканувачки размери, и тоа со адаптирање 

на новонастанатите услови на интензивна глобализација, технолошка трансформација и 

европска интеграција. Проблемот кој произлегува од перење на пари особено добива 

значење во услови кога се знае дека новата глобална финансиска структура, односно 

меѓународните финансиски институции се повеќе излегуваат од контролата  и регулацијата  

на националните економии и добиваат меѓународен карактер, а сето тоа е резултат на 

континуираниот процес на глобализација21. 

3.1.1 Кривично - правни аскпекти при теоретското определување на предметот на 

истражување 

Перењето пари се дефинира како користење на пари што потекнуваат од нелегални 

активности преку криење на идентитетот на поединците што ги добиле парите и нивно 

претворање во средства што изгледаат како да потекнуваат од легитимни извори22. 

 Директивата на ЕУ од 1991 во потполност го прифаќа  превентивниот пристап кон 

перењето пари  и завршува таму каде што почнува Стразбуршката Конвенција (со казнена 

истрага). 

Така додека Виенската конвенција и Стражбуршката конвенција  се насочени  кон 

артикулирање на препресивен приод  кон проблемот, Директивата претежно е насочена кон 

кредитните и финасиските институции и предвидува обврски за нив, со цел да се обезбеди 

откривањето  на перење пари  пред да дојде до фаза на судска истага. Нејзиното усвојување 

е  мотивирано од потребата за обезбедување „интегритет, конзистентност и стабилност на 

финансискиот систем“. 23 

Дефиницијата на перењето криминални приноси има екстериторијален карактер , 

содржана во членот 1 од Виенската конвенција се однесува на каква било криминална 

активност, а не само на тешките дела во врска со дрогите. Директивата од 2001 година го 

прецизира  поимот на криминална активност како „сериозно дело“ што го прецизира 

поимот на криминална активност како „сериозно дело“ што вклучува дела наведени во 

 
20 Лајман Д.М., Потер.В.Г., Организиран криминал, четврто издание, Магор, Скопје, 2009, стр. 211 - 212. 
21 Николовски Н. , Банки и организиран криминал, Нордиа, Скопје, 2011, стр.19. 
22 Медингер Џ, Перење пари, Водич за кривични иследници, второ издание, Дата Понс, Скопје, 2009, стр. 6. 
23 Николоска  С., Перење пари, Факултет за безбедност, Скопје 2015, стр. 100. 
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Виенската конвенција активности на криминалните организации на организираниот 

криминал, измами во однос на Конвенцијата за заштитана финансисктие интереси за 

Европската унија од 1995 година, корупција и други тешки дела со кои се создаваат 

криминални профити.24 

Затоа во член 13 е предвидено формирање на комитет за контакт чија основна функција 

е ослеснување на координацијата и хармонизацијата на имплентациските мерки меѓу 

земјите – членки, вклучувајќи ги и акциите преземени за проширување на обврските врз 

таквите дополнителни професии и правни лица.25  

  Поимовно – категоријален апарат 

Со цел докторскиот труд да ги опфати сите аспекти на научно истражувачка дејност 

во текот на истражувањето ќе се резимираат следните термини: 

           Перење на пари - Поимот перење пари свои корени има во англискиот збор „money 

laundering“, што во превод значи легализирање на капитал кој е стекнат со криминални 

дејствија или со примена на трансакции кои имаат за задача да го прикријат реалното 

потекло на парите. Овие дејствија се однесуваат на фалсификување на финансиски записи 

и противправно користење на банкарските начела и прописи.26 

          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. 

 Финансики криминал - Финансиско злосторство е кривично дело сторено 

против имот, што вклучува незаконска конверзија на сопственоста на имотот (припадност 

на една личност) во лична употреба и корист. Финансиски криминал може да вклучува 

измама (измама со чек, измама со кредитни картички, измама со хипотека, медицинска 

измама, измама на корпорации, измама со хартии од вредност (вклучително и трговија со 

лица со внатрешни работи), банкарска измама, измама за осигурување, измама со плаќање 

 
24 Николоска  С., Перење пари, Факултет за безбедност, Скопје 2015, стр.101 
25 Кривичен законик на Република Северна Македонија преземено од www.pravdiko.com.mk објавено во 

Службен весник на РМ 37 од 1996 година 
26 Прирачник за спроведување на мерки и дејствија за спречување на перење на пари и финансирање на 

тероризам од страна на субјектите - Министерство за финансии, Управа за спречување на перење пари и 

финансирање на тероризам,   стр. 13.  

http://www.pravdiko.com.mk/
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(продажно место), измама за здравствена заштита ); кражба; измами или трикови за доверба; 

затајување данок; мито; бунт; проневера; кражба на идентитет; Перење на пари; и 

фалсификување и фалсификување, вклучувајќи производство на фалсификувани пари и 

производи за широка потрошувачка.27 

             Ризик - претставува потенцијална веројатност за настан или ситуација која има 

негативно влијание врз граничната безбедност. 

            Закана - индикација за претстојна опасност или штета врз безбедноста на државата.            

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.28 

            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.29 

          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.30 

 Под правно лице се подразбираат: Република Македонија, единиците на локалната 

самоуправа, политички партии, јавни претпријатија, трговски друштва, установи, 

 
27 Лајман Д. М., Потер. В. Г., Организиран криминал, четврто издание, Магор, Скопје, 2009, стр. 211-212. 
28 Romm, 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. p. 122. 
29 Гоце Џуклески, Вовед во криминалистика: трето изменето и доплнето издание, Скопје 2009, стр.  23. 
30 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 и  

132/14, Чл. 122 ст. 13, 14 

https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_J._Romm
https://books.google.com/books?id=shxDOnuVcyYC
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здруженија, фондации, сојузи и организациони облици на странски организации, спортски 

здруженија и 49 други правни лица во областа на спортот, фондации, финансиски 

организации и други со закон одредени организации регистрирани како правни лица и 

други заедници и организации на кои им е признато својството на правно лице. Под 

странско правно лице се подразбира јавно претпријатие, установа, фонд, банка, трговско 

друштво или друг облик на организираност според законите на странска држава во вршење 

на стопански, финансиски, банкарски, трговски, услужни или други дејности, кое има 

седиште во друга држава, или претставништво во Република Македонија, или е основано 

како меѓународно друштво, фонд, банка или установа. 

 Принос од казниво дело е секој имот или корист прибавена посредно или 

непосредно со извршување на казниво дело, како и принос од казниво дело сторено во 

странство, под услов во времето кога било сторено да било предвидено како казниво дело 

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

Македонија. 

 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. 

 Под помала имотна корист, вредност или штета, се подразбира корист, вредност 

или штета што одговара на износот на службено објавена 52 една половина просечна 

месечна плата во Републиката во времето на извршувањето на делото. 

 Под поголема имотна корист, вредност или штета, се подразбира корист, вредност 

или штета што одговара на износот на пет просечни месечни плати во Републиката во 

времето на извршувањето на делото. 

 Под значителна имотна корист, вредност или штета, се подразбира корист, 

вредност или штета што одговара на износот на 50 просечни месечни плати во Републиката 

во времето на извршувањето на делото. 

 Под имот се подразбира 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 во електронски облик или 

инструменти со кои се докажува правото на сопственост или интерес во таквиот имот 
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 Под предмети се подразбираат движни и недвижни предмети кои се целосно или 

делумно искористени или требало да бидат искористени или настанале со извршување на 

кривично дело. 

 Операционално определување на предметот 

Операционалното определување на предметот на истражување кој е тема на овој 

докторски труд, би се истражувал од повеќе аспекти на  научното оперативно истражување. 

Перењето пари како кривично дело претставува негативна импликација по безбедноста на 

Република Северна Македонија, што настанува како последица на сплет од кривични дела 

со цел “легализирање” на противправно стекната имотна корист и има директно негативно 

влијание врз економските и безбедносните процеси во самата држава. Економскиот развој 

е од исклучителна важност за функционирањето на Република Северна Македонија. 

Негативните ефекти од перењето пари и корупцијата се едни од клучните фактори кои го 

детерминираат економскиот, политичкиот и безбедносниот систем на нашата држава.  

Во  докторскиот труд ќе се третира нормативна анализа на кривичното дело во нашата 

Држава и анализа на санкциите како за физичките лица, така и за правните лица и за лицата 

кои имаат статус на слубени лица. Се потенцира дека во докторскиот труд ќе се истражува 

текот на проблематиката на перењето пари како дел од организираниот криминал со 

спроведување на истражувања, анализи на извештаи од судската практика за примената на 

казненото законодавство и изречените санкции спрема сторителите и анализа на тоа што е 

предвидено со закон, а што е реално изречено. Со тоа ќе се добијат параметри за тоа каква 

е санкционираноста, посебно во делот и на конфискација на имот стекнат со кривичното 

дело перење пари и неговата поврзаност со организираниот криминал, поврзаноста на 

истрагите за перењето пари, законите од една страна и реалноста и пресудите од друга Сите 

добиени сознанија ќе бидат презентирани во докторскиот труд. 

 Дисциплинарно одредување на предметот 

Дисциплинарното одредување на истражувањето на овој труд е мултидисциплинарно 

што значи научен пристап и анализа на појавните облици и форми, кривично правна анализа 

на кривичното дело и санкционираноста, криминалистички начини и средства на 

извршување како и методи на откривање расветлување и обезбедување докази и поврзаност 

во криминални ситуации со организиран криминал и е дел од повеќе науки испреплетени 

во криминалистиката и истрагите на криминалитетот во своите најголеми форми.  
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  Временско и просторно одредување на предметот 

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. Просторот на истражување е Република Северна Македонија. Ќе 

се направи анализа на случаи од практиката посебно на процесуирани предмети, посебно 

на правосилни судски предмети каде сторителите се осудени за перење пари и други 

кривични дела. 

4 ЦЕЛИ НА ПРОУЧУВАЊЕ И ИСТРАЖУВАЊЕ 

Процесот на перење пари претставува многу сложен и опасен процес како по 

финансиските средства кои е потребно да се исперат така и по лицата кои се вклучени во 

реализацијата на самиот процес. Токму од тие причини произлегуваат и главните цели на 

овој процес а тие се: 

• Добивање сознанија за начините на кои се врши криминалната активност 

прикривање на потеклото на „нечистите пари“ како дел од организираниот криминал 

од каде произлегуваат средствата (парите), за кои криминалците изнаоѓаат начини 

на нивно легализирање во системот како чисти економски средства од кои се 

добиваат големи имотни материјални користи.  

• Како главна цел се и добивањето на индикаторите за тоа со кои делови од 

организираниот криминал поточно се поврзува перењето пари во предметите кои ќе 

се анализираат.  

• Добивање сознанија дали законски предвидените санкции, глоби и казни се 

реализираат согласно донесените пресуди за ваквите кривични дела или не.  

Како споредни цели на ова истражување би ги навеле анализата на криминалистичката 

активност при криминалните акти перење пари како дел од поврзаноста со организираниот 

криминал, приказ на негативните ефекти кои овој вид на криминална активност ги 

проектира врз самата држава со загрозување на економијата и безбедноста; како и цел да се 

допре до кривичниот законик и да се најдат допирни развојни стратегии за сузбивање на 

овие криминални активности. 

Целите кои се поставувват во овој докторски труд треба да ги поврзат организираниот 

криминал како една страна односно глава на октоподот и сите примарни и секундарни 

криминални дела кои доведуваат до овој криминален чин. Перењето пари се смета за 
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секундарен криминален акт на кој му претходи една или низа криминални активности со 

кои „прљавите пари“, преку различни  начини објаснето погоре во текстот, го наоѓаат 

патото до нивна легализација и користење на истите како легални финансикси средства. 

Сите цели ќе се согледуваат во институциите на државата поставени за спречување на 

перење на пари, Управата на финансиско разузнавање (преку годишните извештаи на 

Управата која работи во склоп на Министерството за Финансии. 

5 ХИПОТЕТИЧКА РАМКА – ХИПОТЕЗИ 

 Основна Генерална хипотеза 

„Перењето пари во склоп на организираниот криминал како појава која тешко се 

докажува и се поврзува со кривичните дела од организираниот криминал (дрога, 

проституција, тероризам, кражби, убиства, корупција) е спектар на криминални дејства кои 

зависно од професионалноста се извршуваат на многу начини, каде парите кои се 

стекнуваат се внесуваат во економскиот систем како легални и чисти пари за кои најтешко 

се докажува поврзаноста со организираниот криминал и нивното потекло.  

 Поединечни хипотези  

1. Перењето пари се јавува како дел од организираниот криминал во Република 

Северна Македонија кај случаите со елементи на измама и злоупотреба на 

службената должност каде колку подоцна се утврди поврзаноста помеѓу перењето 

пари и негативните ефекти врз економскиот развој, толку се зголемува веројатноста 

дека со нечистиот капитал ќе се изврши негативно влијание врз економскиот развој. 

2. Како сторители на кривичното дело перење пари како дел од организираниот 

криминал се јавуваат експерти за креирање на шеми за перење пари кои треба 

темелно да се следат за да воопшто може да се откријат а колку подоцна се утврди 

поврзаноста помеѓу перењето пари и негативните ефекти врз економскиот развој, 

толку се зголемува веројатноста дека стратегиите за превенција ќе бидат предоцна 

поставени, имајќи го во предвид фактот дека перењето пари, односно перачите на 

пари постојано ги менуваат типологиите на извршување на кривичното дело 

3. Перењето пари се поврзува со даночното затајување  посебно кај органирзираните 

случаи каде приносите многу високи и каде треба да постои ефикасен систем за 

превенција и санкционирање бидејќи во негово отсуство се зголемува веројатноста 
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сторителите на кривичното дело перење пари да го искористат банкарскиот сектор 

за легализација на нечистиот капитал. 

4. Санкциите за сторителите се затворски казни, но се изрекува и конфискација на 

имот, но тешко се реализира поради потешкотии во пронаоѓањето и обезбедувањето 

на криминалните приноси доколку поминува поголем временски период истите се 

потешки за откривање, анализа, кривично гонење и се зголемува веројатноста дека  

сторителите на кривичното дело перење пари да ги искористат „дупките“ во правниот 

систем  за легализација на нечистиот капитал. 

5. За целосно откривање на криминалот со перење пари неопходна е соработка на 

институциите на системот, односно сите инволвирани во Системот за спречување на 

перење пари и навремена работа на случаите каде ке се примети затајување или 

големи износи бидејќи тенка е линијата која ги двои криминалните пари од 

легалните. 

6. Конфискацијата на имот е мерка која треба да се изрекува заедно со основните 

кривични санкции, но извршувањето е отежнато поради проблеми со обезбедување 

на криминалните приноси.  

7. Доколку се усвојат ефикасни политики и процедури за супервизија од страна на 

органите на прогон, дотолку се зголемува бројот на доставени извештаи за 

сомнителни трансакции, што укажува на фактот дека системот за превенција од 

перење пари бележи ефикасни резултати. 

  

6 НАЧИН НА ИСТРАЖУВАЊЕ (МЕТОДИ И ТЕХНИКИ) 

Со оглед на фактот дека темата е комплексна и опсежна за истражување, оваа 

проблематика на перење пари и нивно легализирање станува секојдневно се поактуелна, 

методолошката разработка би се развила во повеќе смерови и тоа. 

Со користење на нормативниот метод ќе се  анализира националното кривично 

законодавство и измените во кривичниот законик за перење пари како и сите законски 

регулативи донесени во врска со ова кривично дело во Република Северна Македонија. 
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Статистичкиот метод ќе се користи во докторскиот труд за прибирање на податоци 

за пријавени, обвинети и осудени сторители за криминал со елементи на перење пари и 

организиран криминал во Република Северна Македонија. 

Методот анализа на случај ќе се користи да се анализираат конкретни случаи на 

организиран криминал и перење пари по принципот на case studies.  

Како техника на истражувањето ќе се примени прашалник со систематизирани 

општи прашања и прашања поврзани со прблемот на истражување, но со цел анализа на 

конкретни случаи ќе се примени и техника на прибирање, селекција и анализа на податоци.  

Како извори на податоци ќе се користат  Кривичниот законик на Република Северна 

Македонија, Службените весници на Република Северна Македонија, соопштенија и 

информации споделени од министерството за внатрешни работи  на Република Северна 

Македонија, податоци од Управата за финансиско разузнавање и други релевантни 

институции, како и анализа на случаи од македонското правосудство, пред се случаите кои 

се водени од Обвинителството за организиран криминал и корупција, како и анализа на 

правосилни судски пресуди.  

7 НАУЧНА И ОПШТЕСТВЕНА ОПРАВДАНОСТ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

Општествената и научна оправданост за ова истражување тргнува од самите 

очекувања на конкретната тема. Истражувањето на тема „Перењето пари како дел од 

организираниот криминал и правно санскионирање на кривичното дело во Република 

Северна Македонија“ се смета за еден од предусловите за воспоставување на безбедна и 

стабилна држава во рамките на НАТО и ЕУ. 

Со оглед на полноправното членство на Република Северна Македонија како триесетта 

полноправна членка на НАТО алијансата и земја која чека да ги отпочне преговорите за 

пристап во ЕУ, општествената оправданост на оправданост е знчајна за глобалните 

политики кои ги креираат моќните држави и имаат голем импакт фактор врз Република 

Северна Македонија која има стабилна економија и востановен правен систем и добри 

меѓународни односи со целиот свет. 

Научната оправданост на овој докторски труд со оглед на поставените цели и 

методолошката разрботка на трудот треба да навлезат подлабоко во научните аспекти на 

разработката на кривичното дело  перењето пари како дел од организираниот криминал и 

правно санскионирање на кривичното дело во Република Северна Македонија. Со тоа би се 
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надминале веќе изработените исцрпени теми и би се допрело подлабоко во научниот дел на 

темата. 

8 ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО 

Поимот перење пари свои корени има длабоко во минатото на дваесетиот век каде се 

зачетоците на овој вид кримилано десјство каде  од „нечисти“ пари и приноси стекнати со 

криминал се доаѓало до легализирање на истиот. Овие дејствија се однесуваат на 

фалсификување на финансиски записи и противправно користење на банкарските начела и 

прописи. 

  Перењето пари покажува силна тенденција на експанзија како на национален така и 

на меѓународен план, па неопходно е да се познаваат фазите и начинот на кој се врши 

перењето пари, со што би се спречило перењето пари стекнати на криминален начин, пред 

тие да бидат  интегрирани во легалните финансиски текови. За остварување на таа насока 

потребно е донесување на низа закони, кои ќе бидат во функција на спречување на перење 

пари и ќе има превентивен и репресивен карактер.31 

Заради изнаоѓање адекватни механизми кои би имале превентивна улога во борбата 

за спречувањето на перењето пари мора посебно да се стави акцент на сериозноста на секоја 

од овие фази низ кои мора да помине нелегалниот капитал пред истиот да биде претворен 

во легален. Нелегалните пари минуваат низ сметките на таканаречени offshore32 правни 

лица, банки и инвестициски фондови, hawalu33 а, понекогаш се испреплетуват во две фази 

или целосно прескокнуваат одредена фаза што ја отежнува можноста да се открие во која 

фаза се наоѓа трансакцијата34. Доколку надлежните органи успеат да пронајдат и да 

пресретнат некоја од овие фази, во самиот процес на перење пари, тоа значи дека процесот 

на перење пари е прекинат. 

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

заштиту, Бања Лука, 2011, стр.168. 
32Offshore финансиски 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.  
33 Hawalu, алтернативен систем за праќање пари, во случај кога преносот на пари се врши надвор од 

финансискиот систем, и го врши лице на кое ќе му се дадат парите да ги испорача на одредена адреса. Ваквите 

трансакции во голема мера не се регистрираат, овој систем го користат перачите на пари но и финансиерите 

на тероризмот за да ги префрлат и брзо исперат парите. Овој трансфер на пари е многу примамлив бидејки 

трошоците за префрлување се многу мали а анонимноста останува загарантирана. 
34 Теофиловиђ Н, Јелачиђ М, Спречавање, откривање и доказивање кривичних дела корупција и прања 

новца, Полицијска академија, Београд, 2006, стр.17. 
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Поставеноста на македонскиот превентивен систем од институционален аспект, 

опфаќа бројни институции со посебни надлежност и овластувања во спречувањето на 

перењето пари и финансискиот организиран криминал.  Сите овие институции, со своите 

механизми и инструменти на превентивно или репресивно дејствување, го оформуваат 

македонскиот систем на  “Lаw Enforcement Аgency“. За оваа цел во Република Северна 

Македонија има голем број на субекти за спречување на перењето на пари а меѓу нив се: 

Народната банка на РСМ, Агенцијата за супервизија на осигурување,комисијата за хартии 

од вредност, Управата за јавни приходи, Управата за спречување на перење и финансирање 

на тероризам, министерството за внатрешни работи,Управата за финансиска полиција, 

Царинската управа,јавното обвинителство на РСМ и друго релевантни институции кои 

помагаат и соработуваат да се спрели у сузбие оваа криминална активност. 

9 ЗАКЛУЧОК 

Организираниот криминал како нелегална категорија, во секоја држава во која 

постои во поголема мера доведува до колапс на системот, нарушување на правните 

финансиски текови и коруптивни практики при што како заклучок може да се донесе 

невозможноста да се сузбие организираниот криминал во целост, односно истиот не може 

во целост да се искорено, но превентивното делување е неопходно како не би дошло до 

поголеми димензии на криминалните активности и потрено е вложување на многу труд како 

тие криминални активности би се расветлиле. 

Со оглед на сите истражувања кои се правени на темата органиизран кримина и 

перењето пари како дел од организираниот криминал може да се дојде до заклучок дека 

ризикот од перењето пари е огромен и натешкиот  и најголемиот ефект од перењето пари 

се гледа на економски план, со малување на државните приходи  и со зголемување на 

„сивата економија“.  

Перењето пари, по правило, доведува до намалување на буџетските приходи, врз 

основа на даночно затајување. Ваквите ситуации често дополнително го поткопуваат 

даночниот систем, бидејќи предизвикуваат зголемување на даночните стапки и обврските 

на субјектите кои ги подмируваат своите обврски. Сето тоа дополнително ги става во 

нерамноправна пазарна позиција и го отежнува бизнисот.  

Потребно е подобра координација на сите државни органи во нашата држава кои 

учествуваат во борбата против перење пари, формирање на координативно тело на 
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национално ниво, подобрување на внатрешната и меѓународната соработка со склучување 

неопходни договори, едукација на учесниците кои се дел од анти- систем за перење пари.на 

тема методи за перење пари кај даночните службеници, со оглед на тоа што директно 

придонесува за ефективноста на предистражната постапка за кривичното дело перење пари, 

а нивните конкретни сознанија ќе се подигнат на повисоко ниво. Исто така, покрај сето 

наведено, потребно е да се работи и на зајакнување на човечките ресурси.  
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