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                                                 АПСТРАКТ 

  

Криминалитетот со елементи на злоупотреба на службената должност 

отсекогаш во сите правни системи предизвикувал особен интерес поради објектот 

на заштита и својството на сторителите, како и поради сложениот начин на 

расветлување и документирање на криминалните случаи. 

Овој магистерски труд е насочен кон поцелосно сфаќање на оваа 

општествено негативна појава, но ќе даде и соодветен придонес кон поголема 

професионалност и стручно знаење во борбата против овој вид криминалитет, како 

и изнаоѓање на соодветни законски решенија за намалување на злоупотребите. 

Практиката покажува дека најголем број пријавени кривични дела против 

службената должност се јавуваат во периодите по смена на власта, односно по 

одржаните парламентарни избори. Овој факт укажува на констатацијата дека кога 

определена политичка гарнитура е на власт, по правило се занимава со откривање 

на злоупотребите на нејзините претходници. Во овој труд се нагласува и важноста 

на криминалистичката и финансиската истрага во процесот на негово ефикасно 

откривање, расветлување и докажување. Овој вид криминалитет бара и посебна 

стручност и професионалност од страна на органите за гонење. Во овој труд од 

статистичките показатели кој ни беа достапни добиваме некаква слика за овој вид 

на криминалитет во нашата држава. Никоја власт не е имуна на злоупотреби. 

Доколку има силна правна држава, просторот за можни злоупотреби ќе биде сосема 

мал. 

 

Клучни зборови: злоупотреба на службена положба и овластување, службено 

лице, одговорно лице, противправна имотна корист, криминалистичка истрага, 

финансиска истрага. 
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                                                ABSTRACT 

 

 
Crime with elements of malfeasance always in all jurisdictions taunted particular 

interest because the object of protection and property offenders, and because of the 

complex way of clarification and documentation of criminal cases. 

  This work is aimed towards fuller understanding of this negative social 

phenomenon, but to give an appropriate contribution towards greater professionalism and 

expertise in the fight against this type of crime, and finding the appropriate legal 

solutions to reduce abuses. Practice shows that most reported crimes against official duty 

arise in periods after the change of government, after the parliamentary elections. This 

fact points to the conclusion that when a certain set of political power, as a rule deals with 

the disclosure of abuses of its predecessors.  

  This work highlights the importance of criminal and financial investigation into 

its efficient detection, clarification and proof. This type of crime requires special 

expertise and professionalism by the authorities for prosecution. In this work of statistical 

indicators that were available to us get a picture of this type of crime in our country. 

None government is not immune to abuses. If there is a strong legal state, space of 

possible abuses will be quite small. 

 

 

Keywords: misuse of official position and authority, official person, responsible person, 

unlawful property benefit, criminal investigation, financial investigation. 
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МЕТОДОЛОШКА РАМКА 

 

 

1. ФОРМУЛАЦИЈА НА ПРОБЛЕМОТ 

 

Криминалитетот со елементи на злоупотреба на службената положба и 

овластување е општествено негативна појава, која е карактеристична и во нашето 

современо општество, а воедно претставува сериозна закана за правната држава. 

Злоупотребата на службената положба и овластување ги опфаќа 

противправните однесувања на лицата кои злоупотребувајќи ја службената 

положба и искористувајќи ја функцијата, преземаат криминални активности 

насочени кон остварување на противправна имотна корист. Противправните 

однесувања може да бидат пропратени и со непочитување на законските прописи 

или заобиколување на истите. Тоа значи дека, наместо да владее правото и 

неговите норми, владеат поединци кои се раководени од користољубиви цели.1 

Општествено – економските и социјалните услови на живеење во Државата, 

личните својства на сторителите, инволвираноста во политичките структури, 

желбата за моќ и богатство, престиж и одреден статус во општеството, се значајни 

услови кои го потикнуваат извршувањето на кривичното дело злоупотреба на 

службена положба. Криминалните однесувања со елементи на злоупотреба на 

службена положба во најголем број случаи се вршат или во тесен круг без знаење 

на други лица, или пак со заедничко делување на повеќе сторители кои делуваат 

тајно, а за да се прикријат направените злоупотреби се вршат и други криминални 

однесувања со фалсификување или уништување на деловна документација. 

Имајќи го во предвид фактот дека сторителите на ова дело се образовани 

лица кои добро ја познаваат законската регулатива на нивниот делокруг на работа, 

и истите многу вешто ги прикриваат трагите од нивната криминална активност, 

потребно е органите на прогон да ја засилат тимската, планираната и 

кординираната активност за да се овозможи расветлување на ова кривично дело. 

                                                 
1 Повеќе во Зборникот на Јовашевич Д., Службена кривична дела-одговорност и кажњивост, бр. 

63, 2012. 
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/zbornik/63-2012/Dragan-Jovasevic-Sluzbena-krivicna-dela.pdf. 

http://www.prafak.ni.ac.rs/files/zbornik/63-2012/Dragan-Jovasevic-Sluzbena-krivicna-dela.pdf
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Криминалните однесувања со елементи на злоупотреба се доста сложени и 

специфични, а за нивно откривање, расветлување и докажување е неопходна 

адекватна примена на плански мерки и активности, како и изнаоѓање на начини и 

методи за обезбедување на доказниот материјал преку примената на посебните 

истражни мерки. 

Затоа, примарна цел на секоја држава е да ги спречи ваквите незаконски 

однесувања на поединци и групи, и да ги принуди своите овластувања и 

надлежности да ги извршуваат во согласност со законот. 

Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, 

Царинската управа како основни институции за откривање на кривични дела, во 

координација со Јавното обвинителство и Обвинителството за организиран 

криминал, во рамките на нивните надлежности и овластувања применуваат 

соодветни оперативно – тактички мерки и активности  во насока на спречување и 

откривање на извршените кривични дела со елементи на злоупотреба на 

службената положба и овластување, нивните сторители, како и собирање на 

доказен материјал.2 

Успешното водење на криминалистичките и финаниските истраги како 

паралелни истраги се битен предуслов за водење на кривичните постапки и 

изрекувањето на соодветни санкции за сторените кривични дела, но не станува 

збор само за откривање и санкционирање на сторителите, туку и за спроведување 

на конфискација на противправно стекнатиот имот и пари, бидејќи само преку 

конфискацијата ќе им се намали мотивираноста на сторителите и тие ќе сфатат 

дека криминалот не се исплатува. 

 

 

 

2. ПРЕДМЕТ НА ТРУДОТ 

 

                                                 
2 Николоска, С., Кривични дела против службената должност, Графотранс-Скопје, 2008. 
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2.1. Теоретско одредување на предметот на трудот 

 Кривичните дела со елементи на злоупотреба на службената положба и 

овластување од сите можни видови на криминал во јавноста секогаш привлекувале 

големо внимание, а истите припаѓаат во областа на економско – финансискиот 

криминалитет. 

Под поимот службена должност се подразбира должноста која службените и 

одговорните лица ја имаат спрема некого; спрема државата или спрема службата, 

врз основа на дадените овластувања и законските прописи кон кои што се должни 

да се придржуваат и своите работни задачи да ги ивршуваат во интерес на 

службата.3 

Злоупотребата на службената положба и овластување ја среќаваме во сите 

институции на државата како што се здравството, образованието, општините, 

царината, јавните претпријатија, полицијата, инспекциските служби, судството, па 

се до највисоките органи на државата. 

Како сторители на злоупотребите на службената положба можат да се јават 

разни категории на лица почнувајќи од обични референти, административни 

службеници, лица со јавни овластувања, па се до службени и одговорни лица кои 

имаат повисока функција. Службената должност подразбира точно и уредно 

исполнување на службените овластувања, во насока на почитување на законските 

прописи, како и доследно почитување на слободите и правата на човекот и 

граѓанинот.  

Со измените и дополнувањата на Кривичниот законик од 1999  година4, кај 

кривичните дела против службената должност точно е определено дека како 

сторители на овие дела, покрај службените лицата, се и лицата кои вршат одредени 

одговорни функции во јавни претпријатија, финансиски институции, како и 

одговорните лица во правните лица кои се регистрирани во нашата држава врз 

основа на закон, вклучувајќи ги и странските лица кои имаат свои претставништва 

или извршуваат некоја дејност врз основа на закон во Република Македонија.  

                                                 
3 Исто, стр. 496. 
4 Службен  весник на РМ,  бр. 114 / 09. 
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Сторителите на криминалитетот со елементи на злоупотреба на службената 

положба и овластување се лица кои припаѓаат на средните и високите општествени 

слоеви и имаат одредена позиција и моќ во општеството, што не е случај кај 

класичниот криминалитет, каде сторителите се обични лица. Исто така и Sutherland 

направил разлика во однос на сторителите и ги класифицирал на white collar – 

worker и blue – collar worker. Првиот вид се криминалци кои припаѓаат на одредени 

општествени групи кои ја злоупотребуваат нивната функција се со цел да се 

стекнат со противправна имотна корист и да ги задоволат потребите за луксузен 

живот, а додека вториот вид се физичките работници кои не се опасни како првите  

на кои криминалот им станува професија, туку напротив се стекнуваат со 

криминално однесување за да го набават нужното а не излишното.5 

Предмет на истражување ќе бидат однесувањата предвидени во Кривичниот 

законик на Република Македонија.6 

Во Глава 30 од Кривичниот законик на Република Македонија се наведени 

Кривичните дела против службената должност, но во овој труд се разработени 

Кривичните дела со елементи на злоупотреба на службената положба и 

овластување, а тоа се: 

1. Злоупотреба на службена положба и овластување (чл. 353); 

2. Повреда на чување на државната граница (чл. 353 – а); 

3. Неизвршување наредба (чл. 353 – б); 

4. Несовесно работење во службата (чл. 353 – в); 

Криминалитетот со елементи на злоупотреба на службената положба и 

овластување е тесно поврзан со организираниот криминал, поради тоа што во 

одредени случаеви станува збор за организираност на повеќе лица од кои едниот ја 

злоупотребува службената положба, другиот прима поткуп, третиот ги 

злоупотребува законските прописи и сл., се со цел да се стекне противправна 

имотна корист.  

За да може одредена држава правилно да функционира, не треба само да се 

усвојуваат закони, туку таквите закони треба доследно да се применуваат. Но, исто 

                                                 
5 Витларов, Т, “Казнено – Правна заштита од корупција”, Скопје, 2005, стр. 138. 
6 Кривичен законик на РМ, Сл. весници на РМ, бр. 73/06; 07/08; 139/08 и 114/09.  
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така е потребно да се конструира посебна стратегија за борба против криминалот 

на злоупотребата на власта, што покрај казненоправните и другите законски 

инструменти ќе налага и примена на институционални решенија со кои ќе се 

овозможи засилена соработка на органите на прогон и судството.7 

            

2.2. Временско и просторно определување на предметот 

 

Научното проучување ги опфаќа Кривичните дела со елементи на 

злоупотреба на службената положба и овластувањето од чл. 353 од Кривичниот 

законик на Република Македонија, со посебен акцент на криминалистичкото и 

финансиското истражување, а се извршени на територијата на Република 

Македонија во периодот од 2009 – 2013 година.  

 

3. ЦЕЛ НА ТРУДОТ 

 

Комплексноста на оваа криминална појава не е само во тоа што зафаќа 

одреден слој од населението што се наоѓа во позиција да ги изврши делата, туку 

опасноста лежи во тоа да не бидат откриени за своите криминални активности, 

иако со нив некој претрпел огромни штети, а сторителите се стекнале со 

противправна имотна корист. Криминалитетот против службената должност е 

сложена криминална појава пропратена со повеќе криминални активности, најчесто 

извршувани од повеќе сторители. 

Овој магистерски труд е насочен кон поцелосно сфаќање на оваа 

општествено негативна појава, но ќе даде и соодветен придонес кон поголема 

професионалност и стручно знаење во борбата против овој вид на криминалитет, 

како и изнаоѓање на соодветни законски решенија за намалување на злоупотребите. 

Преку анализата на структурата на кривичните дела од областа на злоупотребата на 

службената положба и овластување ќе се добијат показатели за појавните облици 

на криминалните однесувања, како и податоци кои укажуваат на тоа кои кривични 

дела се позастапени и на кои дела органите на прогон им посветиле внимание, 

                                                 
7 Камбовски, В. , Организиран криминал, Скопје, 2005, стр. 70-73. 
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односно дали има инкриминации за кои нема пријавено сторители во проучуваниот 

период. Се нагласува потребата од спроведување на криминалистичко и 

финансиско истражување како и примена на оперативно – тактички мерки и 

истражни дејствија за негово спречување и откривање на стекнатиот капитал и 

одземање на истиот, воедно нагласувајќи ја и улогата на превенцијата на 

криминалитетот со елементи на злоупотреба на службената положба и овластување 

како еден од клучните услови за интеграција на нашата држава во Европската 

Унија. Со истражувањето ќе се добијат податоци за извршеното кривичното дело 

злоупотреба на службената положба и овластување во Република Македонија и со 

нивно анализирање и компарирање да се утврди поврзаноста на сторителите со 

власта, да се добијат сознанија за степенот на нивно откривање, нагласувајќи ја 

координираната соработка со Јавното Обвинителство. 

 

4. ХИПОТЕТИЧКА РАМКА – ХИПОТЕЗИ 

Од постоењето на светот до денес човекот се стреми да си го подобри својот 

живот и животот на неговото семејство со обезбедување на подобри услови за 

живот. Мотивот за стекнување на богатства е речиси најсилен без поставување на 

горна граница. Во остварување на своите мотиви, човекот ги преминува границите 

на легалното стекнување со богатства и драстично навлегува во илегалното, 

забранетото со убедување дека нема да биде откриен и санкциониран. Во 

истражувачкиот проект ќе се тргне од општата хипотеза: 

”Во Република Македонија најизвршувано кривично дело од редот на 

финансиски кривични дела е злоупотреба на службената положба и 

овластување а неговото ефикасно откривање, расветлување и докажување 

претставува сложен проблем на истражување со планирање и координирање 

на криминалистичка и финансиска истрага. ” 

 

Од општата хипотеза произлегуваат неколку посебни хипотези: 
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 Злоупотребата на службената положба и овластување во Република 

Македонија доживува експанзија во периодот на општествено – 

економската ситуација во Државата; 

 Сторителите се образовани лица, од повисок општествен слој, со моќ и 

можно општествено влијание во општествено – економскиот и правниот 

систем; 

 Доминантен мотив за извршување на оваа криминална активност е 

стекнување на противправна имотна корист; 

 Како објект на напад најчесто се пари или имот; 

 Во вршење на овој вид кривично дело постои поврзаност помеѓу личноста и 

професијата проследена со искористување на доверените овластувања; 

 Битен услов во борбата на овој вид криминалитет со елементи на 

злоупотреба на службената должност се постојаната координација, 

соработка и подигање на свеста кај поединците во редовите на полицијата, 

обвинителството, судот и другите институции (Државната комисија за 

спречување на перењето пари, Антикорупциската комисија, Управата за 

јавни приходи, Финансиска полиција). 

Со потврдување или отфрлање на поставените хипотези ќе се добијат 

веродостојни показатели за криминалитетот со елементи на злоупотреба на 

службената положба во Република Македонија, неговиот обем, динамика, 

структура, сознанија за тоа во кои професии се вршеле најмногу злоупотреби, 

висината на нанесената штета и сл. 

 

 

5. НАЧИНИ НА ИСТРАЖУВАЊЕ ( МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ) 
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Во проучувањето ќе се применат следниве методи и техники за прибирање, 

обработка и анализа на податоците: 

 Анализа на случај 

-Во оваа анализа се застапени и анализа по години и анализа на случаи од пракса. 

Со анализата по години добиваме сознанија дека во областа на економскиот 

криминал, најзастапено е кривичното дело ”злоупотреба на службената положба и 

овластување” кое во најголем број е регистрирано во 2003 година. Со анализата на 

случаи од пракса добиваме сознанија за тоа во кои професии се вршеле најмногу 

злоупотреби. 

 Нормативен метод 

  -Ќе придонесе за анализа на одредбите од Кривичниот законик. 

 Метод на компарација 

-Ќе даде придонес за споредување на законските решенија од нашата земја со 

другите национални законодавства во регионот. 

 Статистички метод на анализа 

-Анализа на презентираните податоци за откриени кривични дела со елементи на 

злоупотреба на службена положба и овластување и пријавени сторители и нивно 

компарирање во понатамошниот тек на постапката. 

 Анкета 

 

6. НАУЧНА И ОПШТЕСТВЕНА ОПРАВДАНОСТ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО  

Кривичните дела од областа на злоупотребата на службената положба и 

овластување отсекогаш кај нас и во светот биле предмет на проучување. Земајќи ги 

во предвид сериозните последици кои настануваат како резултат на неговото 

манифестирање, борбата против овој вид на криминалитет била меѓу врвните 

приоритети на многу меѓународни организации и институции. За таа цел се 

донесени голем број меѓународни прописи, конвенции и договори од страна на 

меѓународни организации и институции. Оваа негативна појава сериозно и се 

заканува на правната држава, бидејќи наместо во неа да владее правото и неговите 



Магистерски труд                                              Бисера Ѓоргиевска  
 

 15 

норми, ќе владеат поединци раководени од користољубиви цели на штета на 

Државата и нејзините граѓани.8 

Базичен интерес во овој труд ќе бидат делата од сферата на злоупотребата 

на службената положба и овластување, како дел од економско – финансискиот  

криминалитет. Фактот што органите на прогон, најголемиот дел од кривичните 

пријави ги поднесуваат за кривичното дело Злоупотреба на службената положба и 

овластување од чл.353 од Кривичниот законик9 на Република Македонија укажува 

на тоа дека науката која се занимава со оваа појава сеуште не ги пронашла 

соодветните решенија за спречување на овој вид криминалитет. За поуспешно 

откривање на кривичните дела со елементи на злоупотреба на службената положба 

и овластување, како и откривање на сторителите, потребно е создавање на 

поефикасна национална стратегија со систем на мерки и активности преземени од 

надлежните институции, се со цел Република Македонија подобро да се 

позиционира во однос на борбата против овој вид на криминалитет. 

 Како битна карактеристика која важи и се однесува за кривичните дела со 

елементи на злоупотреба на службената положба и овластување е тоа дека лицата 

може да се јават во улога на сторители само за време на временскиот период додека 

биле на функција или на одредено работно место. Најмногу им помагаат 

овластувањата кои ги имаат и со чија злоупотреба настојуваат нивното криминално 

однесување што подолго да го прикриваат. Не се плашат од законските прописи 

затоа што дел од нив не може кривично да одговараат за своите постапки 

благодарение на нивниот имунитет и моќ кои ги имаат во општеството.10  

Борбата против ова зло е резултат на сериозноста на последиците кои ги 

предизвикува криминалитетот со елементи на злоупотреба на службената 

должност, во која жртва е Државата но и сите граѓаните. Во овој труд се нагласува 

и важноста на криминалистичката и финансиската истрага во процесот на негово 

                                                 
8 Витларов, Т., “Казнено – Правна заштита од корупција”, Скопје, 2005, стр. 138. 
9 Тоа го потврдуваат официјалните статистички податоци добиени од Државен завод за статистика 

на РМ. 
10 Маневски, М., “Корупцијата во Република Македонија, превентивни и казнени мерки за 

спречување”, Скопје, 2005. стр. 31. 
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ефикасно откривање, расветлување и докажување. Овој вид криминалитет бара и 

посебна стручност и професионалност од страна на органите за гонење. Во овој 

труд од статистичките показатели кои ни беа достапни добиваме некаква слика за 

овој вид на криминалитет во нашата држава. Никоја власт не е имуна на 

злоупотреби. Доколку има силна правна држава, просторот за можни злоупотреби 

ќе биде сосема мал. Податоците кои ќе се добијат од истражувањето ќе им 

послужат на истражните органи за идентификација на криминалните активности со 

елементи на злоупотреба на службената должност, бидејќи овие податоци содржат 

конкретни индикатори за самиот процес. 

 

7. КРИВИЧНО – ПРАВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА КРИВИЧНИТЕ ДЕЛА      

ПРОТИВ СЛУЖБЕНАТА ДОЛЖНОСТ 

Покрај одговорноста на службените лица, одговорните лица и одговорните 

лица во правните лица, со измените и дополнувањата на нашиот Кривичен 

Законик11 од 1996 година, а посебно со крупните измени од 2004 година, се 

направени дополнувања кај инкриминациите против службената должност со 

воведување на одговорноста спрема странските службени и одговорни лица и 

спрема лицата кои вршат дејности од јавен интерес.  

Во улога на сторители на кривичните дела со елементи на злоупотреба на 

службената положба и овластување се јавуваат следните лица наведени во чл.122 

ставовите 4, 5 и 7 од Кривичниот законик на РМ:12 

 

Претседателот на Република Македонија, поставените амбасадори и 

пратеници на Република Македонија во странство и именувани лица од 

Претседателот на Република Македонија, избран или именуван функционер 

од Собранието на Република Македонија, во Владата на Република 

Македонија, во органите на државната управа, во судовите, Јавното 

обвинителство, Судскиот совет на Република Македонија, Советот на јавните 

                                                 
11 Кривичен законик на РМ, Службен весник на РМ, бр. 114/09. 
12 Камбовски, В. “Кривичен законик на РМ”, (интегрален текст), Скопје, 2009, стр. 122 – 124. 
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обвинители на Република Македонија и други органи и организации што 

вршат определени стручни, управни и други работи во рамките на правата и 

должностите на Републиката, во единиците на локалната самоуправа, како и 

лица кои постојано или повремено вршат службена должност во овие органи 

или организации. 

Странско службено лице, кога тоа е означено како сторител на кривичното 

дело се смета лице кое во странска држава, меѓународна организација или јавна 

институција врши некоја од функциите или должностите предвидени како за 

службено лице. Странско службено лице ќе се смета како извршител, ако во 

својство на службено лице изврши криминално дејствие на самата територија на 

Република Македонија. 

Под странско државно лице, се подразбираат сите лица кои во странска 

држава имаат законодавна, административна или правосудна функција, без оглед 

на тоа дали е именувано или избрано.13 

Како одговорно лице во правно лице се смета лице на кое му е доверен 

определен круг на работи што се однесуваат на законските прописи или на 

прописите донесени врз основа на закон или општ акт на правното лице во 

управувањето, користењето и располагањето на имотот. 

Под правно лице се подразбираат: единиците на локалната самоуправа, 

политички партии, јавни претпријатија, трговски друштва, фондови, финансиски 

организации и други со закон определени организации регистрирани како правни 

лица. Под странско правно лице се подразбира јавно претпријатие, установа, фонд, 

банка кој има седиште во друга држава, или претставништво во Република 

Македонија.14 

Правното лице е кривично одговорно ако до извршувањето на делото дошло 

со пропуштање на должниот надзор од страна на органот на управување или на 

одговорното лице во правното лице, или на друго лице кое било овластено да 

постапува во името на правното лице во рамките на неговите овластувања, или кога 

тоа ги пречекорило своите овластувања заради остварување корист за правното 

                                                 
13 Исто, стр. 173. 
14 Закон за локална самоуправа, Службен весник на РМ бр. 05/05. 
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лице. Одговорни се сите прани лица, со исклучок на Државата. Странските правни 

лица се кривично одговорни ако делото го сториле на територијата на Република 

Македонија. Во 2004 година со измените и дополнувањата на кривичното 

законодавтсво на Република Македонија е предвидена кривичната одговорност на 

правните лица кои до тогаш одговараа за сторени прекршоци и за извршени 

граѓански деликти, но не и за кривични дела.15 

Како лице кое врши работа од јавен интерес се смета лицето кое врши 

функции, должности или работи од јавен интерес, односно лице кое работи со пари 

и остварува профит; како што се наставник, воспитувач, лекар, новинар, нотар, 

адвокат или друго лице, кое тие работи ги врши самостојно или правно лице што 

врши дејност од јавен интерес определен со закон. 

Законодавецот дефинирал16 и други поими кои се значајни за кривичните 

дела со елементи на злоупотреба на службената положба и овластување, а тоа се: 

Поголема имотна корист, вредност или штета – онаа што одговара на пет 

просечни месечни плати во Република Македонија во времето на извршување на 

делото. 

Значителна имотна корист, вредност или штета – онаа што одговара на 

50 просечни месечни плати во Република Македонија во времето на извршување на 

делото. 

Корист, вредност или штета од големи размери – онаа што одговара на 

250 просечни месечни плати во Република Македонија во времето на извршување 

на делото. 

За да може да се оствари успешно откривање, расветлување, докажување и 

превенција на кривичните дела против службената должност, оперативните 

работници и Јавното обвинителство во преден план треба да го утврдат статусот на 

лицата против кои преземаат мерки на кривично гонење. 

 

 

II ДЕЛ 

                                                 
15 Витларов, Т., Правните лица како субјект на казненото право, МРКПК, бр. 2, 2006, стр. 86. 
16 Чл. 122 од КЗ на РМ, Сл. весник на РМ бр. 15/04 и 114/09. 
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ДЕФИНИРАЊЕ НА ПРОБЛЕМОТ НА ЗЛОУПОТРЕБА НА СЛУЖБЕНА 

ПОЛОЖБА И ОВЛАСТУВАЊЕ 

 

1. Поим на злоупотреба на службената положба и овластување, облици на 

криминално делување  

 

Како најзастапено и најизвршувано кривично дело од областа на 

економскиот криминалитет е злоупотребата на службената положба и овластување. 

Според штетата која ја предизвикува ова кривично дело во јавноста е 

препознатливо како масовна и опасна негативна општествена појава која своите 

ефекти најмногу ги насочува врз економскиот развој на земјата. На овој 

криминалитет му е посветено поголемо внимание, особено во истражувањата на 

странските теоретичари од американските и западноевропските земји кои покрај 

причините за криминалните однесувања, имале сознанија и за степенот на 

организираност, времето, местото и средствата на криминален напад. За разлика од 

развиените земји, економскиот криминалитет во нашата стручна литература многу 

малку е проучуван, односно во нашата земја последниве години добива актуелност.  

Кога одредено службено или одговорно лице постапува спротивно на 

обврските кои му наложуваат да постапува законито и правилно, се вели дека врши 

злоупотреба на службената положба. Иако во литературата стои дека ова кривично 

дело ги содржи незаконските активности на службеното или одговорното лице, 

сепак, секое незаконско постапување не претставува злоупотреба на службената 

положба. Како кривично дело, злоупотребата на службената положба се остварува 

кога службеното или одговорното лице има намера да прибави противправна 

имотна корист за себе или за друг, и поради тоа се решава да изврши незаконско 

дејствие.17  

Во Кривичниот законик на Република Македонија, кривичното дело 

,,Злоупотреба на службена положба и овластување,, како инкриминација претрпува 

                                                 
17 Камбовски, В и Тупанчески, Н., Казнено право, посебен дел, 2011, стр. 473. 
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неколку измени и дополнувања кои ги опфаќаат криминалните поведенија кои се 

однесуваат на извршување, неизвршување или искористување на службената 

должност. Имено во 1996 година со првиот Кривичен законик беше предвидена 

одговорност за: Службено 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.18 

Мора да се напомене дека во претходно наведената инкриминација е 

предвидена одговорноста само за службените лица, а не и одговорноста на 

одговорните лица и тоа баш во периодот на приватизација и трансформација на 

општествениот капитал. Претходно наведениот пропуст е корегиран во 1999 

година со новите измени и дополнувања на Кривичниот законик, кога е предвидена 

одговорноста за одговорните лица, лицата кои вршат работи од јавен интерес, како 

и одговорноста за странските службени и одговорни лица  кои вршат злоупотреба 

на службената положба и овластување, но истовремено се дефинирани и поимите 

на одговорно лице, странско службено и одговорно лице и лице што врши работи 

од јавен интерес. 

Имено, со измените и дополнувањата на Кривичниот законик од 1999 

година,  исто така е предвидена и одговорноста на одговорно лице во странско 

правно лице што има претставништво или врши дејност во Република Македонија 

или врши дејности од јавен интерес, доколку постои сомневање дека станува збор 

за кривично дело со елементи на злоупотреба на службената положба и 

овластувања. Додека во 2004 година кај оваа инкриминација е додадена и 

одговорноста на правните лица доколку извршат кривично дело со елементи на 

злоупотреба на службената положба и овластување во нивно име или за нивна 

корист.                     

Злоупотребата на службената положба и овластување се јавува низ 

неколку облици на криминално делување:19  

                                                 
18 Чл. 122 ст. 19 и 20 од Кривичен законик на РМ, Сл. весник бр. 114/09. 
19 Јовашевич, Д., Злоупотреба службеног положаја и корупција, Номос, Београд, 2005, стр. 55. 
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а) Искористување на службената положба постои тогаш кога сторителот 

ја искористува својата положба со самото тоа што презема дејствие што е 

спротивно на интересите на службата а е во контекст на неговите интереси или 

интересите на трето лице. Меѓутоа, дејствието на сторителот се смета за 

незаконито само во материјална смисла, а не во формална, затоа што не се состои 

од пречекорување на овластувањата или неизвршување на службената должност. 

Злоупотреба во објективна смисла постои тогаш кога службеното лице не се 

придржува кон прописите со кои е определен делокругот на неговите надлежности, 

ги пречекорува своите овластувања и постапува спротивно од нив или не ја 

извршува службената должност за која што е законски обврзан. Од друга страна, 

злоупотреба во субјективна смисла постои тогаш кога службеното лице ги 

пречекорува границите на службената должност и неговите овластувања, сé со цел 

да ги задоволи своите лични интереси.20   

Доколку службеното лице ги занемарува прописите со кои се определени 

неговите надлежности и не се раководи од интересите на службата, туку од своите 

или интересите на друго лице, а со цел за себе или за друг да прибави противправна 

имотна корист или нанесување штета на друг, велиме дека службеното лице врши 

злоупотреба на службената положба, иако формално делува во границите на 

неговото службено овластување. Особено, во практиката ваквите случаи на 

злоупотреба на службената положба се среќаваат при донесување на разни управни 

акти со дискрециони овластувања. Тоа, најчесто, се случаите на давање на разни 

согласности или одобренија од надлежни управни органи за изградба на објекти, за 

отпочнување со работа на угостителски објекти, на трговски друштва итн. Во сите 

нив, службеното лице не се раководи од интересите на службата, туку од лично 

свои или туѓи интереси односно превзема постапки со кои на друг му нанесува 

штета.   

б) Пречекорување на границите на службеното овластување, е 

постапување на службеното или одговорното лице со самото тоа што ги 

пречекорува границите на неговите овластувања кои ги има во службата, но го 

задржува службениот карактер.  

                                                 
20 Камбовски, В., Казнено право општ дел, Скопје, 2011, стр. 77.. 



Магистерски труд                                              Бисера Ѓоргиевска  
 

 22 

Покрај тоа што ги пречекорува границите на неговото овластување, во 

контекст на ова службеното лице може и да презема дејствие за кое не е надлежно 

и нема овластување за негово преземање, а со самото тоа извршува злоупотреба во 

смисла на ова дело. 

Според Лазаревиќ Љ.,21 пречекорување на службените овластувања имаме 

тогаш кога службеното лице презема службени дејствија кои што се во надлежност 

на друго службено лице, при што е ирелевантно дали тоа друго службено лице се 

наоѓа во однос на надреденост или подреденост спрема службеното лице кое што 

ги пречекорило своите службени овластувања. 

в) Неизвршување на службената должност, е криминално однесување за 

кое може да се рече дека настанува кога службеното или одговорно лице не ги 

извршува надлежностите кои произлегуваат од неговиот делокруг на работа 

предвидена со закон, пропис или колективен договор. Пропуштањето, односно 

невршењето на службената должност е поврзано со остварување на противправна 

имотна корист или нанесување штета на друг. 

Неизвршувањето на службената должност се состои во непреземање на 

службени дејствија, кои што му ги налага службата. Ова ќе постои во случаите кога 

службеното лице не го донело актот, којшто било должно да го донесе; кога одбива 

да реши некој случај од својата надлежност или кога одбива да издаде решение кое 

го бара граѓанинот. Секое неизвршување на службената должност не претставува, 

автоматски и кривично дело. Делото постои само кога со неизвршувањето се крши 

некој закон или друг пропис со што настанала одредена последица, изразена во 

противправна имотна корист за сторителот или нанесување штета на граѓаните, 

правните лица или државата.   

Злоупотребата на службената положба и овластување како инкриминација  

добива се поголема актуелност, пред се поради изразената волја на одредена 

држава да воспостави систем на мерки и активности со чие преземање ќе се 

воспостави бескомпромисна борба против овие криминални однесувања во сите 

структури. Како добра страна за откривање и разјаснување на овие криминални 

                                                 
21 Лазаревиќ Љ., Кривично право, Посебни део, Современа администрација, Белград, 1993, стр. 305. 
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активности секако се и новите законски одредби со кои се овозможува користењето 

на посебните истражни мерки22  во  постапките на надлежните органи на прогонот. 

Ова дело постои кога службеното лице свесно пропушта да изврши 

службено дејствие за кое е овластен и должен да постапи, или пак постапува само 

формално, на таков начин и со такви средства во такво време и место за да не може 

да се оствари посакуваната цел, која би се остварила доколку службеното лице би 

постапило онака како што треба. Имено, неизвршување на службената должност 

постои во тие случаи кога службеното лице не ја извршува службената работа за 

која е овластен и по службена должност треба да ја врши, или пак службената 

работа ја врши на таков начин, што за последица има непостигнување на целта која 

требало да се постигне со вршењето на службената работа.23 

Злоупотребата се врши низ многу појавни облици кои, пред сé зависат од 

својството на сторителот, местото на извршување, а секако како квалификаторен 

елемент на ова дело е предизвиканата штета како и противправно стекнатата 

имотна корист. 

 

1.1. Личните и социјалните детерминанти на сторителите на криминалитетот 

против службената положба и овластување 

 

Сторителите на криминалитетот против службената положба и овластување 

својата криминална активност ја насочуваат кон напад на материјалните добра, но 

не само тогаш кога имаат намера да ги задоволат природно нужните потреби, туку 

и во случаите кога имаат намера тие добра да ги зголемат во размери над нивните 

неопходни потреби. Најчесто во сите класични општества криминалната активност 

ја вршат оние кои се презаситени со основните материјални добра, односно оние на 

кои тие добра им се во изобилство и криминалната активност ја остваруваат врз 

грбот на оние на кои тие материјални добра им недостасуваат или им пресушуваат. 

На тој начин преку криминалното делување и преземање на криминални 

активности, тие се стекнуваат со противправна имотна корист и манифестираат 

                                                 
22 Чл. 146 од Закон за кривична постапка , Сл. весник на РМ бр. 150/10. 
23 Tahovic, J. Krivicno pravo, Posebni deo, Naucna knjiga, Beograd 1997, str. 461. 
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големи богатства. Сепак, не можеме да кажеме дека сите лица делуваат 

криминално, затоа што има луѓе кои нормално се однесуваат и со труд и пот 

заработуваат за да можат да си ги задоволат основните потреби за живот. Мотивот 

кој го има одредена личност е факторот кој го наведува на криминално делување, 

за на крај да стане стручен и професионален за одредена област. Убеденоста дека 

не може да биде откриен во криминалната активност, е доста битен личен елемент 

според кој некое лице се јавува во улога на сторител токму на кривични дела од 

областа на економскиот криминалитет во средината каде што тој е професионално 

работи и се развива.24 Некои лица иако сфаќаат дека на крај ќе бидат кривично – 

правната санкционирани, сепак, криминално делуваат бидејќи се раководени од 

силен мотив, а тоа е личниот интерес, врз основа на кој се извршени многу 

кривични дела.  

Сторителите на кривичните дела на злоупотреба на службената положба и 

овластување многу се разликуваат од сторителите на кривичните дела од 

класичниот криминалитет, поради постоење на одредени својства кои ги 

поседуваат во одреден временски период, бидејќи за да може да извршат кривично 

дело со елементи на злоупотреба на службената положба и овластување тие треба 

да бидат во ситуација да го направат тоа. Во основа, станува збор за лица кои се со 

голема стручност и професионалност и многу добро ги познаваат прописите, а 

воедно ги користат правните празнини и честите измени и дополнувања на законот, 

за да може вешто да ја прикријат криминалната активност. Потребно е да се има 

предвид дека овој вид на криминалитет го вршат лица кои благодарение на нивната 

голема стручност и професионалност успеваат што е можно подолго да го 

прикриваат нивното криминално однесување. За да ја остварат својата цел во 

голема мера им помагаат и нивните овластувања, и баш со нивна злоупотреба ја 

прикриваат криминалната активност.25 

Личните и социјалните детерминанти на сторителите се рефлектираат преку 

социјалните услови и влијанија кои може да го зголемат степенот на криминална 

активност, но никогаш не треба да се земаат во предвид само надворешните 

                                                 
24 Џуклески, Г. и Николоска, С.,  “Економска криминалистика”, Скопје, 2008, стр. 50. 
25 Ангелески М., “Проучување на личноста на економскиот деликвент”, Скопје, 1997, стр. 31. 
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влијанија и притоа да се занемарува самата субјективна страна на личноста. 

Објективните услови земени сами за себе не можат да доведат до криминално 

однесување, како што ни субјективните услови немаат значење во отсуство на 

опшествените услови на живеење. Субјективното и објетивното делуваат во 

единство во сите животни процеси и манифестации, па и тогаш кога е во прашање 

криминалната активност. Според Милутиновиќ, надворешни фактори кои имаат 

влијание врз криминалното однесување на личноста се: економската криза, 

богатството, сиромаштијата, невработеноста, секако вклучувајќи ги и културните, 

политичките и странските влијанија во одредени опшествено – економски и 

политички услови за живеење.26 

Кога е во прашање објаснувањето на личноста – сторител на криминалната 

активност, објективните фактори не се доволни бидејќи објективното доаѓа до 

израз преку субјективното однесување на поединецот преку неговите лични 

својства кои не можат да се одделат од неговата личност. Такви својства на 

личноста се: карактерот, темпераментот, мотивите, навиките, идеалите, емоциите и 

сл. Со самото проучување на наведените фактори може да се осознае степенот на 

деликвентната активност на конкретниот сторител. Потребно е овие својства на 

личноста да се проучуваат, разгледуваат и анализираат во целост, без одвојување и 

давање посебно значење на некои од нив, за да може да се добие целосна слика за 

личноста која се јавува во улога на сторител.27 

Личните и професионалните својства на сторителите на криминалитетот 

поврзан со злоупотребите на службената положба и овластувањата се тие кои го 

прават овој криминалитет да се вброи во редот на професионален криминалитет од 

аспект на стручноста на сторителите, својствата и професијата која ја имаат во 

општеството, кои покрај тоа што се од редот на лица на високи позиции се и лица 

кои ја искористуваат својата професија во дадена криминална ситуација. Во тој 

контекст, професионалните и стручни знаења на сторителите се тие кои им 

помагаат да го усовршат начинот на извршување на кривичните дела со елементи 

на злоупотреба на службената положба и овластување. Секако дека стручното 

                                                 
26 M. Milutinovic, “Kriminologija”, Savremena administracija, Beograd, 1998g. str. 315 – 390. 
27 Џуклевски, Г. и Николоска, С., “Економска криминалистика”, Скопје, 2008, стр. 51. 
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знаење со кое располага сторителот во случаите на вршење на криминалната 

активност му овозможува на најдобар и најефикасен начин да ги извршува и 

истовремено да ги прикрива кривичните дела со елементи на злоупотреба на 

службена положба и овластување. Повторувајќи го истиот појавен облик, 

сторителот се специјализира, односно го усовршува начинот на извршување и 

прикривање, и во континуитет вешто го продолжува вршењето на криминалната 

активност, па со тек на време наместо редовното работење, вршењето на 

кривичните дела ќе стане занимање на одреден круг на лица кои ќе заработуваат од 

користа остварена од криминалните активности. На овој начин само се отежнува 

откривањето на криминалитетот со елементи на злоупотреба на службената 

положба и овластување. 

 

1.2. Појавни облици на криминалитетот против службената положба и 

овластување според законската регулатива 

 

Со цел да се овозможи владеење на правото и ограничување на моќта на 

државната власт, во Кривичниот законик на РМ е направена кодификација на 

неколку појавни форми на кривични дела против службената должност, која 

подоцна е збогатена со уште неколку дела. Во овој труд доминантно место заземаат 

кривичните дела со елементи на злоупотреба на службената положба и 

овластување, наведени во Глава 30, чл.353 од Кривичниот законик. Овој тип на 

кривични дела се карактеристични по тоа што се вршат во вршење на службената 

должност од страна на службените лица, кои преку злоупотребување или 

искористување на нивната положба преземаат дејствија кои се надвор од нивните 

овластувања, се со цел стекнување на противправна имотна корист.28 

 

 

                      1.2.1. Злоупотреба на службената положба и овластување  

                                                              Чл. 35329 

                                                 
28 Ј. Проевски, “Кривичен законик”, објаснувања и коментари, Академик, Скопје, 1998, стр. 698. 
29 Кривичен законик на РМ, Сл. весници на РМ, бр. 73/06; 07/08; 139/08 и 114/09. 
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Ст.1 Службено лице кое со искористување на својата 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. 

Ст.2 Ако сторителот на делото од став 1 прибави поголема имотна 

корист или ќе предизвика поголема имотна штета или потешко ќе ги повреди 

правата на друг, ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години. 

Ст.3 Ако сторителот на делото од став 1 прибави значителна имотна 

корист или нанесе значителна штета, сторителот ќе се казни со затвор од една 

до десет години. 

Ст.4 Со казна од ставовите 1,2 и 3 ќе се казни и одговорно лице, одговорно 

лице во странско правно лице што има претставништво или врши дејност во 

Република Македонија или лице што врши работи од јавен интерес, ако делото е 

сторено во вршење на неговото посебно овластување или должност. 

 

Злоупотребата на службената положба и овластување е незаконско 

постапување на службеното или одговорното лице, кое постапува спротивно на 

обврските според кои треба да се постапува законито и правилно. Злоупотребата на 

службената положба се остварува кога службеното или одговорното лице 

криминално постапува со намера за себе или за друг да прибави противправна 

имотна корист или да му нанесе штета на друг.30 

Злоупотребата на службената положба и овластување се манифестира во 

најразлични појавни облици кои од ден на ден се повеќе се трансформираат и се 

прилагодуваат на другите промени во општеството. Со самата промена на 

општествено – економскиот и социјалниот живот, вклучувајќи ја и брзата промена 

на финансиските прописи, сторителите на злоупотреби брзо се прилагодуваат на 

промените и вешто ги искористуваат финансиските и правните празнини и 

                                                 
30 Ј. Проевски, ”Кривичен законик”, објаснувања и коментари, Скопје, 1998, стр. 700. 
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недоречености или пак има и такви случаи кога воопшто не ги почитуваат 

законските прописи за своја или туѓа сметка.31   

Кривичното дело Злоупотреба на службената положба и овластување се 

јавува во сите гранки на општеството, почнувајќи од најниските, па се до 

највисоките органи на државата. Како појава се среќава во сите земји во светот 

вклучувајќи ги тука и богатите земји. Во развиените земји оваа појава е повеќе 

позната како криминалитет на белите јаки, поради статусот кој го имаат 

сторителите кои се на видна позиција во општеството, и секако склони кон 

натрупување на богатства како во недвижни така и во движни предмети и добра, 

акции и сл. 

Овој вид на криминал во периодот на транзиција доживува експанзија и во 

нашата држава и се манифестира низ бројни појавни облици, огромни стекнати 

богатства, нанесени високи штети на државниот буџет. Злоупотребите се вршат на 

повеќе нивоа и низ разните сфери на општествено - економскиот и политичкиот 

живот во државата и тоа од највисоките министерски позиции до најниските 

позиции на одредени раководители на сектор, шефови и сл.  

 

Пример 1:32 Полициската станица во Берово поднесе кривична пријава против 

А.Г.(83) од Скопје претседател на одборот на директори, Д.П.(57), неизвршен 

член на одборот на директори и С.М.(57), претседавач на Акционерското 

собрание на АД ,,Огражден” двајцата од Берово, за сторено кривично дело 

”злоупотреба на службена положба и овластување”. 

Пријавените на 22 февруари 2011 година, злоупотребувајќи ја својата службена 

положба, свикале и одржале Собрание на акционери, по што донеле одлука преку 

која во три наврати, склучиле договор за купопродажба на основни средства – 

машини и друга опрема, и ги отуѓиле на правни лица и на самите себе за што 

постоел судир на интереси. Пријавените без да извршат соодветна проценка, ги 

                                                 
31 Димитров, Д., “Економски деликти”, Скопје, 1998, стр. 109. 
32 Примерот е преземен од http://kurir.mk/makedonija/crna-hronika/148720-Krivicni-prijavi-za-

zloupotreba-na-sluzbena-polozba-vo-Berovo-i-Kumanovo 
 

http://kurir.mk/makedonija/crna-hronika/148720-Krivicni-prijavi-za-zloupotreba-na-sluzbena-polozba-vo-Berovo-i-Kumanovo
http://kurir.mk/makedonija/crna-hronika/148720-Krivicni-prijavi-za-zloupotreba-na-sluzbena-polozba-vo-Berovo-i-Kumanovo
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продале по цена која самите ја одредиле во вкупна висина од 24.350 евра, а воедно 

средствата не ги внеле на сметката на АД  ,,Огражден”Берово. 

 

Од дадениот пример се гледа дека пријавените ја искористиле својата 

службена положба или овластување и вистинските интереси на службата и 

нејзиното правилно исполнување ги супституирале во свои интереси, вклучувајќи 

ги и интересите на трето лице, во случајов-правно лице, поради што настанал 

конфликт-судир на интереси. Судирот на интереси настанува кога службените лица 

имаат приватен-личен интерес кој влијае или може да влијае на нивната 

непристрасност во извршувањето на јавните должности. Додека пак, правното лице 

одговара за сите казнени дела извршени од негово име или во негова корист. 

 

                                                        Графикон бр. 133 

 

 

 

                                                 
33 Податоците се преземени од веб сајтот на Министерството за внатрешни работи,  

http://www.mvr.gov.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=395 

http://www.mvr.gov.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=395
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Табеларен приказ за пријавени и обвинети сторители за КД ”Злоупотреба   на 

службена положба и овластување” – Член 353 од КЗ на РМ во периодот  

2009 – 2013 година34 

                                                            Табела бр. 1 

 

 

Година 

 

Вкупно 

пријавени 

сторители 

 

Познати 

сторители 

 

Отфрлени 

Пријави 

 

Прекината 

Истрага 

 

Запрена 

Истрага 

 

Поднесен 

обвинителен 

предлог 

2009      940      926      535         -      57        334 

2010      916      898      580         1      70        247 

2011      692      663      467         -      46        150 

2012      724      688      474         -      52        162 

2013      774      758      516         1      53        188 

Вкупно    4046    3933    2572         2     278       1081 

 

Според табеларниот приказ на пријавени, обвинети и осудени сторители за 

кривичното дело злоупотреба на службената положба и овластување, може да се 

види дека во истражуваниот период 2009 – 2013 година вкупно се пријавени 4046 

сторители, од нив 3933 се познати сторители и против нив се поднесени кривични 

пријави до Јавното обвинителство. Од вкупните 4046 пријавени за 2572 пријавени 

сторители биле отфрлени кривичните пријави, додека за 2 била прекината 

истрагата, за 278 истрагата била запрена, а за 1081 е подигнато обвинение, односно 

е поднесен обвинителен предлог. Најголем број на подигнати обвиненија во однос 

на пријавени сторители имаме во 2011 година, кога од 692 пријавени сторители за 

150 сторители било подигнато обвинение, а имаме и најмалку запрени истраги, 

додека најголемо отфрлање на пријавите е забележливо во 2010 година, кога за 580 

сторители се отфрлени пријавите, што укажува на фактот дека е голема разликата 

од пријавени сторители до сторители против кои е поднесен обвинителен акт. 

 

 

                                                 
34 Податоците се преземени од веб сајтот на Државен завод за статистика, 

http://www.stat.gov.mk/PublikaciiPoOblast.aspx?id=43&rbrObl=6 

 

http://www.stat.gov.mk/PublikaciiPoOblast.aspx?id=43&rbrObl=6
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                              1.2.2. Повреда на чување на државната граница 

                                                         Чл. 353 – а35  

Ст.1 Службено лице кое вршејќи ја службата на границата ќе постапи 

спротивно на прописите за чување на државната граница, па поради тоа ќе 

настапат потешки штетни последици за службата или службата е потешко 

загрозена, ќе се казни со затвор од три месеци до три години. 

Ст.2 Ако поради делото од став 1 настапила тешка телесна повреда или 

имотна штета од големи размери или настапиле други тешки последици, 

сторителот ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години. 

 Ст.3 Ако поради делото од став 1 настапила смрт на некое лице, 

сторителот ќе се казни со затвор од една до десет години. 

Ст.4 Ако делото од став 1 е сторено од небрежност, сторителот ќе се 

казни со парична казна или со затвор од една година. 

Ст.5 Ако поради делото од став 4 настапила последицата од став 2, 

сторителот ќе се казни со парична казна или со затвор до три години, а ако 

настапила последицата од став 3, сторителот ќе се казни со затвор од една до 

пет години. 

Наведената инкриминација е нова, која е донесена во услови кога државната 

граница ја презеде на чување граничната полиција, а бидејќи вработените имаат 

карактер на овластени службени лица ова дело е ставено како посебен вид на 

злоупотреба на службената положба и овластување. 

 

Пример 2:36 Скопскиот Основен суд-1 деновиве ги изрече пресудите за 

четворицата припадници на воена погранична патрола, кои во октомври 1998 

година го застрелале Сашо Стојановски, член на патролата, откако се опијаниле. 

Влатко Митев-Штаки (24) од Скопје и Драги Маџаров-Маџар (24) од Велес се 

осудени на една и пол година затвор, а Игор Маниќ-Буќо (25) од Штип и Горан 

Ќеовски-Ќео од Куманово, на шест месеци затвор. Четворицата војници се 

                                                 
35 Кривичен законик на РМ, Сл. весник на РМ, бр. 07/08; 139/08 и 114/09.  
36 Примерот е преземен од http://star.dnevnik.com.mk/default.aspx?pbroj=1627&stID=3134 

 

http://star.dnevnik.com.mk/default.aspx?pbroj=1627&stID=3134
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осудени за кривично дело повреда на чувањето на државната граница. 

 

Во образложението на пресудата се вели дека четворицата војници се виновни 

затоа што на 19 октомври 1998 година, спротивно на армиските правила и со 

непочитување наредба на претпоставениот, скршнале од утврдената погранична 

патека, набавиле поголемо количество алкохол и се опијаниле, со што сериозно ја 

загрозиле безбедноста на државната граница. Петчлената патрола дента 

требало да ја обезбедува границата кај селото Танушевци од 7 до 15 часот. 

Водачот на патролата Игор Маниќ дозволил војниците наместо да постават 

заседа на претходно одреденото место, да отидат во селото Танушевци, каде 

што купиле две шишиња од 0,5 литри коњак "скендербег". Потоа патролата 

скршнала околу сто метри од патеката и заседнала кај местото наречено Карпа. 

Војниците ги оставиле пушките во тревата, ги соблекле блузите, слушале музика 

од транзистор и пиеле алкохол. По четириесетина минути, Маџаров и Ќеовски 

повторно отишле до продавницата во селото Танушевци и се вратиле со уште две 

шишиња коњак. По извесно време војниците се опијаниле, а Драги Маџаров зел 

автоматска пушка марка "М-70" и ја наполнил со муниција. Војникот Влатко 

Митев му ја зел пушката, крајно невнимателно го ставил прстот на оризот и 

случајно истрелал еден куршум. Куршумот го погодил Сашо Стојановски право во 

срцето и на место го усмртил. (С.Т.) 

 

Од примерот се гледа дека станува збор за повреда на чување на државната 

граница, со тоа што војниците кои се припадници на воената гранична патрола, а со 

тоа имаат карактер на овластени службени лица, и како такви, наместо да постават 

заседа над селото Танушевци, се испијаниле и постапиле спротивно на прописите 

за чување на државната граница, па поради тоа настапуваат потешки штетни 

последици, а еден од нив го изгубил животот. 
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Табеларен приказ за пријавени и обвинети сторители за КД ”Повреда на 

чување на државната граница” – Член 353 – а од КЗ на РМ во периодот  

2009 – 2013 година37 

                                                            Табела бр. 2 

 

 

Година 

 

Вкупно 

пријавени 

сторители 

 

Познати 

сторители 

 

Отфрлени 

пријави 

 

Прекината 

Истрага 

 

Запрена 

Истрага 

 

Поднесен 

обвинителен 

предлог 

2009        3         3         3         -       -           - 

2010                                       

2011        6        6        1         -       1           4 

2012        3        3        -         -       -           2 

2013                      

Вкупно       12       12        4         -        1           6 

 

Според статистичките податоци во истражуваниот период 2009 – 2013 

година вкупно се пријавени 12 сторители за кривичното дело повреда на чување 

на државната граница од кои сите се познати. Од вкупно пријавените сторители 

во истражуваниот период за 4 пријавени сторители биле отфрлени кривичните 

пријави, нема прекината истрага, за 1 истрагата била запрена, а за 6 е поднесен 

обвинителен предлог до Јавното обвинителство. 

 

                                          1.2.3. Неизвршување наредба                                                           

                                                        Чл. 353 – б38  

Ст.1 Службеното лице кое при вршење на должност што се однесува на 

спречување на откривање на кривични дела, фаќање на сторители на кривични 

дела или одржување на јавниот ред, мир и безбедност на земјата не изврши или 

одбие да изврши наредба на претпоставен да преземе некое службено дејствие, па 

поради тоа ќе настапи потешка повреда на правата на друг, потешко 

                                                 
37 Податоците се преземени од веб сајтот на Државен завод за статистика, 

http://www.stat.gov.mk/PublikaciiPoOblast.aspx?id=43&rbrObl=6 

 
38 Исто. 

http://www.stat.gov.mk/PublikaciiPoOblast.aspx?id=43&rbrObl=6
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нарушување на јавниот ред и мир или значителна имотна корист, ќе се казни со 

затвор од три месеци до три години. 

Ст.2 Службено лице кое од небрежност нема да ја изврши наредбата на 

претпоставениот од став 1, ќе се казни со парична казна или со затвор до една 

година. 

Ст.3 Нема кривично дело, ако службеното лице одбие да изврши 

незаконита наредба. 

Неизвршувањето на наредба е инкриминација предвидена за криминалните 

однесувања во редовите на полицијата во извршувањето на службената должност 

во рамките на преземање или непреземање на работи и работни задачи за кои е 

издадена писмена или во итни случаи усна наредба од страна на претпоставените 

лица. Меѓутоа, нема да се смета за кривично дело доколку по наредба на 

претпоставен полицискиот службеник е должен и има обврска да преземе дејствие 

со кое ќе направи кривично дело за кое знае дека е инкриминирано со закон.39 

 

Пример 3:40 Двајца вработени во СВР Охрид заработија мерка парична казна 

заради пречекорување на службените овластувања согласно одредбите од 

Колективниот договор, соопшти МВР. На виш инспектор во секторот за 

внатрешни работи Охрид, изречена му е парична казна во износ од 15 отсто од 

месечната плата во наредните два месеци, затоа што навремено не изготвил 

записници по извршен увид. Парична казна во износ од 15 отсто од месечната 

плата во траење од еден месец поради неизвршување наредба од претпоставен 

старешина изречена му е и на полициски службеник во полициска станица Охрид. 

Парично се казнети и двајца полициски службеници во полициска станица Струга. 

Тие во наредните шест месеци ќе земаат 15 отсто помала плата затоа што им 

избегало приведено лице. 

 

                                                 
39 Џуклески, Г и Николоска, С., “Економска криминалистика”, Скопје, 2008, стр. 106. 
40 Примерот е преземен од http://daily.mk/vesti/sankcionirani-chetvorica-policajci-od-ohrid-i-struga-2 

 

http://daily.mk/vesti/sankcionirani-chetvorica-policajci-od-ohrid-i-struga-2
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Од дадениот пример се гледа дека покрај тоа што имаме пречекорување на 

службените овластувања, полициските службеници неизвршиле наредба од 

претпоставен старешина, а добро познато е дека во полицијата е присутен 

хиерархиски принцип на работа и непочитувањето на наредбите на претпоставени 

лица од страна на подредените е криминално однесување. 

 

Табеларен приказ за пријавени и обвинети сторители за КД ”Неизвршување 

наредба” – Член 353 – б од КЗ на РМ во периодот 2009 – 2013 година41 

                                                            Табела бр. 3 

 

 

Година 

 

Вкупно 

пријавени 

сторители 

 

Познати 

сторители 

 

Отфрлени 

пријави 

 

Прекината 

Истрага 

 

Запрена 

истрага 

 

Поднесен 

обвинителен 

предлог 

2009                                               

2010        4        4        4         -        -           - 

2011                     

2012        2        2        2         -       -           - 

2013                      

Вкупно        6        6        6         -        -           - 

 

 

Според статистичките податоци во истражуваниот период 2009 – 2013 

година вкупно се пријавени 6 сторители за кривичното дело неизвршување 

наредба од кои сите се познати. Од вкупно пријавените сторители во 

истражуваниот период за сите 6 пријавени сторители биле отфрлени кривичните 

пријави, нема прекината истрага, нема запрена истрага, и нема поднесен 

обвинителен предлог. За пријавените сторители не бил поднесен обвинителен 

предлог најверојатно поради непостоење на писмена наредба издадена од страна на 

претпоставениот во хиреархиската полициска поставеност, која претставува доказ. 

 

 

                                                 
41 Податоците се преземени од веб сајтот на Државен завод за статистика, 

http://www.stat.gov.mk/PublikaciiPoOblast.aspx?id=43&rbrObl=6 

 

http://www.stat.gov.mk/PublikaciiPoOblast.aspx?id=43&rbrObl=6
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                                 1.2.4. Несовесно работење во службата 

                                                            Чл. 353 – в42  

Ст.1 Службено лице или одговорно лице во јавно прерптијатие или јавна 

установа кое со повреда на законските прописи за судир на интересите или за 

несовесно постапување при вршење на дискреционо овластување, со пропуштање 

на должен надзор или на друг начин очигледно несовесно постапува во вршењето 

на своите овластувања и должности и со тоа ќе прибави за себе или за друг 

некаква корист или на друг ќе му нанесе штета, ќе се казни со затвор од три 

месеци до при години. 

Ст.2 Ако сторителот на делото од став 1 прибави поголема имотна 

корист или предизвика поголема имотна штета или потешко ги повреди правата 

на друг, ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години. 

Ст.3 Ако сторителот од делото од став 1 прибави значителна имотна 

корист или нанесе значителна штета, ќе се казни со затвор од една до десет 

години. 

Ст.4 Со казната од ставовите 1, 2 и 3 ќе се казни и одговорно лице во 

странско правно лице кое има претставништво во Република Македонија или лице 

кое врши работи од јавен интерес, ако делото е сторено во вршењето на 

неговото посебно овластување или должност, определено со закон. 

Несовесното работење во службата е инкриминација која не постоеше во 

Кривичниот законик од 1996 година, но бидејќи се чувствуваше правен недостаток 

со најновите измени е внесена оваа инкриминација. Но, целта на оваа 

инкриминација е спречување на одредени свесни или небрежни однесувања и 

санкционирање на судирот на интереси кој настанува кога службените лица имаат 

приватен – личен интерес кој влијае или може да влијае на нивната непристрасност 

во извршувањето на јавните должности. Личниот интерес е најчеста причина за 

злоупотреби на службената положба.43 

                                                 
42 Кривичен законик на РМ, Сл. Весник на РМ, бр. 07/08; 139/08 и 114/09. 
43 Витларов, Т., “Репресија и превенција на корупцијата”, Штип, 2006, стр. 238-240. 
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Службеното лице во извршувањето на јавните овластувања и должности е 

должно да постапува во согласност со Уставот, законите и ратификуваните 

меѓународни договори.  

Според законот службеното лице е должно да ги почитува начелата на 

законитост, еднаквост, ефикасност, доверба, независност, јавност, непристрасност, 

чесност и професионалност во извршувањето на јавните овластувања и должности 

но и да постапува совесно, стручно, без дискриминација и со целосно почитување 

на човековите права и слободи и човечкото достоинство.  

Службеното лице при извршувањето на јавните овластувања и должности не 

смее да се раководи од лични, семејни, верски, политички и етнички интереси, 

притисоци и ветувања од претпоставениот. 

Службеното лице не смее да:44  

- прима или бара корист за извршување на своите должности;  

- остварува или стекнува право со повреда на начелото на еднаквост пред 

законот;  

- ги злоупотребува правата што произлегуваат од извршувањето на 

надлежностите;  

- прима награда или друга корист за вршење на работите кои се однесуваат 

на јавните овластувања и должности;  

- ветува вработување или остварување на некое друго право со примање на 

подарок или ветување на подарок и  

- влијае за донесување на одлука по јавни набавки или на кој било начин да 

ја користи положбата за да влијае за донесувањето на одлуката со цел да постигне 

приватен интерес или корист за него или за негови блиски лица. 

Се поставува прашањето дали службените и одговорните лица може да го 

исклучат својот личен интерес. Но, очигледно е дека личниот интерес е во 

директна зависност со нивната личност, професионалност, земајќи ги во обзир и 

другите влијанија – пријателски, роднински, партиски и други врски. Се доаѓа до 

                                                 
44 Преземено од http://www.pravda.gov.mk/documents/Precisten  

http://www.pravda.gov.mk/documents/Precisten
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заклучок, дека личниот интерес е најчеста причина за злоупотреби на службената 

положба и овластувањата. 

Најчесто судирот на интереси се јавува меѓу личниот и општиот интерес, 

кога службените и одговорните лица ја користат својата службена положба се со 

цел да ги задоволат сопствените интереси, но и интересите на нивните семејства, се 

мисли на материјалните интереси, но не се исклучени и другите нематеријални 

интереси, непотизмот и сл. Непотизмот претставува фаворизирање роднини или 

пријатели при доделување на функции и почести без притоа да се води сметка за 

стручноста. Тоа значи, поставување на роднини или пријатели на одредена 

функција или работно место, без да бидат земени во предвид нивните квалитети. 

 

Пример 4:45 СВР Охрид поднесе кривична пријава против З.Н.(56), магационер во 

АД ”Емо-Косел”, Т.Ј.(55) и М.К.(55), двајцата обезбедување во АД ”Емо-Косел” за 

сторено кривично дело ”несовесно работење во службата”, а Т.В.(54) шеф на 

погон, за кривично дело ”кражба”. На 23.05.2014 година, Т.В. ги зел клучевите на 

погонот-трансформатори и со непознато лице користејќи згодна прилика од 

магацинскиот простор одзеле 1.190 килограми бакарни фолии. З.Н. иако бил 

должен да ја контролира состојбата со материјалите на одговорните лица во 

претпријатието не пријавил кусок на бакарни фолии. Т.Ј. и М.К. вршејќи други 

работи го оставиле фабричкиот комплекс необезбеден, при што го оштетиле АД 

”Емо-Косел” за 585.295 денари. 

Од примерот се гледа дека шефот на погнон презел незаконски активности 

во јавното претпријатие АД ”Емо-Косел” вршејќи кражба на бакарни фолии, тоа го 

направил со помош на З.Н. кој со пропуштање на должниот надзор не пријавил 

кусок на бакарни фолии, а пак двајцата кои биле обезбедување во претпријатието 

го оставиле фабричкиот комплекс необезбеден, со што постои повреда на 

законските прописи за совесно постапување во вршењето на должностите и 

овластувањата, при што парично го оштетиле претпријатието АД ”Емо-Косел”. 

 

                                                 
45 Примерот е преземен од http://www.moris.com.mk/2014/кривични-пријави-за-охриѓани-поради-н/ 

 

http://www.moris.com.mk/2014/кривични-пријави-за-охриѓани-поради-н/
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Табеларен приказ за пријавени и обвинети сторители за КД ”Несовесно 

работење во службата” – Член 353 – в од КЗ на РМ во периодот  

2009 – 2013 година46 

                                                            Табела бр. 4 

 

 

Година 

 

Вкупно 

пријавени 

сторители 

 

Познати 

сторители 

 

Отфрлени 

Пријави 

 

Прекината 

Истрага 

 

Запрена 

Истрага 

 

Поднесен 

обвинителен 

предлог 

2009        27         27       14         -        3          10 

2010        56        56       40         -        6          10 

2011        37        37       21         -        4          12 

2012        34        34       14         -        -          20 

2013        57        57       26         -        3          28 

Вкупно      211      211     115         -      16          80 

 

Според статистичките податоци во истражуваниот период 2009 – 2013 

година вкупно се пријавени 211 сторители за кривичното дело несовесно работење 

во службата од кои сите се познати. Од вкупно пријавените сторители во 

истражуваниот период за 115 пријавени сторители биле отфрлени кривичните 

пријави, нема прекината истрага, за 16 истрагата била запрена, а за 80 е поднесен 

обвинителен предлог. Најбројни се пријавените случаи во 2013 година кога се 

пријавени 57 сторители, од кои за 28 е подигнато обвинение. 

 

1.3. Жртвата кај криминалитетот со елементи на злоупотреба на службена 

положба и овластување 

 

Условите на живеење на поголемиот број граѓани во Република Македонија 

во минатото и денес укажуваат на тоа дека тие биле жртви на едно време, 

политика, на владејачки слој на луѓе кои преку искористување на својата моќ, 

влијание и општествен статус, не и нанесуваат директна штета само на Државата,  

                                                 
46 Податоците се преземени од веб сајтот на Државен завод за статистика, 

http://www.stat.gov.mk/PublikaciiPoOblast.aspx?id=43&rbrObl=6 
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туку и на нејзините граѓани, кои долги години настојуваат да ги зголемат нивните 

ниски примања, социјалната помош и секојдневно се надеваат дека постои излез.47 

Ризикот од виктимизација го претставува самиот однос на жртвите кон 

сторителите, но и начинот на кој тие реагираат кон оние кои ги ставиле во 

ситуација да патат. Жртвата и нејзините својства, односот кој го има со 

престапниците а посебно нејзините поведенија, можат да претставуваат 

непосредни причини а воедно и услови и поводи за криминалитетот. 

Криминалитетот на моќните, како што некои го нарекуваат криминалитетот 

што се врши со злоупотреба на власта, моќта, позицијата, функцијата, зазема 

посебно место кога се во прашање неговата поврзаност со човековите слободи и 

права. Имено, во поглед на неговата потенцијална опасност за човековите слободи 

и права, овој вид на криминалитет се наоѓа на самиот врв.48 

Криминалците од редот на моќните не ги бираат жртвите, а воедно се многу 

поврзани меѓусебно, но во одредени случаи покажуваат извесна поврзаност и со 

структурите на власта. 

Жртвите на криминалот поврзан со злоупотреба на службената положба и 

овластување во одредени случаи се наоѓаат во ситуација да бидат двојни жртви, 

првпат биле жртва на криминалитет кој и не мора да биде од областа на 

злоупотребите, но кога жртвите очекуваат дека случајот ќе се расветли и очекуваат 

казна за сторителите, повторно се наоѓаат во ситуација да бидат повторно жртви, 

но овој пат жртви на судиите. Тука се мисли на оштетените кои повеле некоја 

постапка, но за да се донесе пресуда по некој предмет се остварува некое 

должничко – доверително право на суд, а со тоа оштетените се јавуваат во улога на 

жртви на правосудството.49 

Еден вид жртви се работниците на кои не им се платени придонесите, како и 

непријавените работници кои работат непријавени и неосигурани на црно, кои не 

се само жртви на работодавците туку и на целиот систем, а друг вид жртви се оние 

кои се погодени од еден криминален случај во режија на сторителите кои се 

приврзаници на власта.   

                                                 
47 Николоска, С., Методика на истражување на економско – финансиски криминал, Скопје, 2013. 
48 Бачановиќ, О., Полицијата и жртвите, Скопје, 1997 , стр. 76-77. 
49 Исто, стр. 168. 
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Кај криминалитетот со елементи на злоупотреба на службената должност, 

како оштетен се јавува Државата. Слабиот механизам на Државата да ги заштити 

своите интереси и интересите на нејзините граѓани придонесува да се јави во улога 

на жртва на криминалот.  

Државата во борба да се справи со криминалот, треба да донесе соодветни 

закони и да воспостави механизам за спроведување на тие закони, меѓу другото 

законите да бидат соодветни на состојбите, а не закони донесени по желба на 

структурите кои се на власт и имаат моќ и статус во општеството. 

 

1.4. Темна бројка на криминалитетот со елементи на злоупотреба на 

службената положба и овластување 

 

Темната бројка на криминалитетот со елементи на злоупотреба на 

службената положба и овластување станува сé посериозен проблем, бидејќи  голем 

е бројот на криминални однесувања со кои се нанесуваат огромни штети на 

општествените имоти и добра, а нивните сторители сé потешко се подведуваат  на 

кривично гонење. Тешкотијата во откривањето се состои во тоа што во времето на 

извршување на кривичното дело, сторителите биле поставени на одговорни места 

како политички лица и на одреден начин се заштитени од кривично гонење, затоа 

што располагаат со имунитет, моќ и одреден статус во општеството. Секогаш 

неуспехот во откривањето на делото се бара во органите на прогон (полицијата, 

обвинителството и судот), без да биде земена во предвид моќта на сторителите кои 

во тој момент биле на раководни позиции и имале влијание врз органите на прогон 

кон кои упатувале секаков вид на закани, дека ќе бидат сменети од раководната 

позиција или ќе го изгубат работното место. Секако дека кон ова придонесуваат и 

бавните донесувања или воопшто недонесување на соодветни законски прописи 

врз основа на кои би се утврдувало потеклото на имотот и начинот на богатење во 

држава, а од друга страна обичните граѓани едвај преживуваат. За да може некое 
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лице да изврши кривично дело, треба да биде и во ситуација тоа да го 

направи.50 

Како дополнителна причина која доведува до зголемување на темната 

бројка на овој криминалитет е времето кое поминало од сторувањето до 

откривањето на кривичното дело, бидејќи доколку од моментот на сторувањето до 

моментот на откривањето на кривичното дело поминал подолг временски период, 

станува збор за застарено кривично дело, со тоа целосно се отфрла можноста за 

кривично гонење на сторителите. Од аспект на откривање на кривичните дела со 

елементи на злоупотреба на службената положба и овластување, според 

статистичките податоци на откриени кривични дела, може да се забележи зголемен 

број на откриени кривични дела и пријавени случаи во годините кога е настаната 

промена на власта. Новата владејачка структура која е на власт има како главна 

задача, да ги анализира и пријавува криминалните активности на нивните 

претходници. 

Чести се случаите кога финансиските инспектори го најавуваат своето 

доаѓање во одредено претпријатие или институција, а со тоа и ги подготвуваат 

одговорните лица да ја прикријат релевантната документација, неработење во 

објектот на денот на контролата, како и сокривање на работниците кои работат на 

црно и сл. Чести се случаите кога лицата кои се задолжени да ја извршат 

контролата и надзорот, се договараат со одговорните лица каде што треба да ја 

извршат таа контрола, при што ја злоупотребуваат својата службена положба и 

свесно или несвесно се јавуваат во улога на сторители. Исто така, бројни се 

случаите кога полицијата открила криминал со злоупотреба на службената 

положба, но поради недоволен број на докази, или постоење на неквалитетни 

докази кривичните пријави се отфрлени. Но, не е исклучена и можноста на 

ангажирање на лица кои ќе вештачат во прилог на пријавениот – сторителот. 

Во насока на заштита од гонење на сторителите се оди на попречување 

конкретен криминален случај да се појави пред судот, преку изнаоѓање на начини, 

методи и средства за отфрлање на кривичната пријава и спречување да се поведе 

                                                 
50 Џуклески Г. и Николоска С., “Економска криминалистика”, Скопје, 2008, стр. 32. 
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казнена постапка против сторителите. Тука доаѓа до израз корумпираноста на 

органите на прогон. 

За да може овој криминал да биде откриен, потребен е поголем временски 

период во разјаснувањето на криминалните активности, соработка со повеќе 

стручни служби и вклучување на стручни и професионални полициски кадри во 

процесот на разјаснување и документирање на материјалните докази. 

 

1.5. Влијанието на политиката врз криминалитетот со елементи на 

злоупотреба на службената положба и овластување 

 

Државната власт го насочува општеството во одреден посакуван правец со 

помош на политиката, а од друга страна сите политички субјекти тежнеат кон тоа 

да дојдат на власт, при што самите тие политички субјекти борејќи се за да дојдат 

на власт, меѓусебно воспоставуваат различни односи и учествуваат во одвивањето 

на различни процеси.51 

Кај криминалитетот со елементи на злоупотреба на службената положба и 

овластување одредени поединци или групи ги користат моќта, авторитетот и власта 

на позицијата која што ја имаат во моментот, со цел стекнување на противправна 

имотна корист за себе, или како што сведочат бројните случаи од практиката, 

стекнување на економска моќ за партиите на кои им припаѓаат. Политичката власт 

континуирано се проширува од државните институции кон сите останати субјекти 

што можат да влијаат врз донесувањето на одлуките на државната власт. Според 

тоа, разликата помеѓу останатите облици на власт и политичка власт, би била во 

поседувањето или непоседувањето на политичката моќ од страна на лица кои 

учествуваат во донесувањето на битните општествени одлуки. Со ова, се потврдува 

дека криминалците кои вршат злоупотреба на службената положба и 

овластувањата ги користат своите позиции и влегуваат преку политиката во власта, 

за да можат да учествуваат во донесувањето на законски решенија кои им 

одговараат, знаејќи дека после спроведената криминална активност ќе бидат 

амнестирани од кривичен прогон. Доколку стагнира донесувањето на законот за 

                                                 
51 М. Лабовиќ, Власта корумпира, Скопје, 2006, стр. 40 – 41. 



Магистерски труд                                              Бисера Ѓоргиевска  
 

 44 

утврдување на потеклото на имотот, или пак се оди кон недонесување на 

истоимениот закон, сето тоа што е претходно наведено претставува сомнеж дека на 

некои лица кои располагаат со политичка моќ во Државата не им одговара 

донесувањето на овој закон, бидејќи поседуваат незаконски стекнат имот. 

И повеќе од очигледно е дека кај органите за откривање е присутен 

селективниот пристап во откривањето на кривичните дела и идентификувањето на 

нивните сторители. Поради одредена роднинска/пријателска или партиска 

поврзаност со сторителите, полициските инспектори, финансиската полиција и 

пазарната инспекција имаат селективен пристап во откривањето на кривичните 

дела со елементи на злоупотреба на службената положба и овластувањата. Ова 

може да се потврди и со фактот дека бројот на откриени злоупотреби во нашата 

држава е најголем токму по промена на власта од една политичка структура во 

друга. Меѓутоа, наведениот факт не ни оди во прилог, затоа што доаѓа до израз 

корумпираноста на органите кои би требало да бидат непристрасни во откривањето 

и идентификувањето на сторителите. 

 

1.6. Корупцијата како фактор на криминалитетот со елементи на злоупотреба 

на службената положба и овластување 

 

Како резултат на бројните истражувања е утврдено дека во нашата држава 

корупцијата е на доста високо ниво. Еден од видовите на корупција е белата 

корупција, кога некој се одлучува на корумптивно однесување се со цел да заврши 

некоја работа која на законски начин не би можел да ја заврши. Најопасна е црната 

корупција која се случува кај највисоките носители на власта во државата. Што 

значи коренот на корупцијата е во врвот каде и се донесуваат одредени законски 

прописи. За жал, некои од децата уште од мали нозе се навикнуваат на помошта 

која им е овозможена од родителите, изразена во вид на поклони, спонзорства, кога 

не можат да ја добијат саканата оценка во училиштето. На тој начин децата се 

навикнуваат на лесно добиените оценки, и затоа во иднина не може да се бараат 

квалитетни генерации кои ќе градат општество во кое ќе владее правото 

подеднакво за сите граѓани.  
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Влијанието на корупцијата е се повеќе видливо врз злоупотребата на 

службената положба и овластување поради фактот што укажува на тоа дека лицата 

кои извршиле криминална активност нема да бидат откриени поради нивната 

поврзаност и блискост со луѓето од власта, а за да ја прикријат својата активност, 

започнуваат од најнискиот степен на корумптивни однесувања во вид на ситни 

подароци кои подоцна прераснуваат во склучување на договори за одредени 

набавки, купувања на државно земјиште итн.52 

За да може успешно да се применат мерките, средствата и активностите кои 

ќе овозможат спречување на корупцијата на службените лица во Република 

Македонија, потребно е да се создаде една мала, ефикасна и одговорна јавна 

администрација, која ќе им ги нуди јавните услуги на граѓаните но со еден нов и 

поинаков пристап, односно јавната администрација треба да се гледа себеси повеќе 

како услуга, а не како власт, со што со самото нудење на јавните услуги на 

граѓаните ќе стане многу поотворена и потранспарентна кон самите граѓаните кои 

ќе се јават во улога на корисници на тие услуги. 

Во нашата држава проблемот поврзан со корупција на службените лица, од 

една страна, не може да се смета за решен само преку донесување на Законот за 

спречување на корупцијата и со формирањето на Државната Комисија, затоа што 

таа постои и во општествата со најреална демократија. Меѓутоа, од друга страна, 

секако дека треба да се развива и една општо општествена долгорочна стратегија за 

спречување на корупцијата и за остварување на една систематска антикорупциска 

политика во целата земја, а за тоа во најголема мера е потребна севкупната 

поддршка на јавноста и на граѓаните на нашата држава.53 

Корупцијата се создава во власта и преку власта, а највисоките носители на 

власта во една држава секојдневно се повикуваат да се справат со овој проблем и 

воедно се најодговорни доколку не можат да ја намалат опасноста и да ги 

минимизираат штетните последици кои произлегуваат од нејзиното разорно 

                                                 
52 В. Камбовски и П. Наумоски., Корупцијата – најголемо општествено зло и закана за правната 

држава, Скопје, 2002, стр. 23. 
53 Dr. Uzunov V., "Antikoruptivna strategija", “Utrinski vesnik”, 2002. 
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дејство. Тоа значи дека оние кои ја создаваат корупцијата се повикуваат да 

преземаат мерки и активности за нејзино сузбивање.54 

 

Пример 5:55 Министерството за внатрешни работи до Основното јавно 

обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција Скопје, поднесе 

кривична пријава против З.Н.(38) од Скопје, инспектор за илегална миграција и 

прекуграничен криминал при регионален центар за граничен реон „Север“ поради 

постоење на  сомнение за сторени кривични дела „злоупотреба на службената 

положба и овластување“ чл.353 и “примање поткуп“ чл.357 од Кривичниот 

законик на Република Македонија. 

Пријавениот, соопшти МВР, во својство на инспектор за илегална миграција и 

прекуграничен криминал при РЦ „Север“ злоупотребувајќи ја својата положба и 

овластувања од две лица (таксисти) од Скопје  побарал и примил поткуп во износ 

од 300 евра, за да во рамки на своето службено овластување не преземе дејствие 

што би морал да ги преземе, односно им овозможил непречено извршување на 

такси-превоз на домашни и странски државјани, како и за да им помогне на 

оштетените во врска со кривичната постапка која се водела против нив во 

Основниот суд Скопје I – Скопје, под сомнение за сторено кривично дело –

„криумчарење мигранти“, со што се стекнал со противправна имотна корист во 

износ од околу 18.500 денари. 

Имено, на 06.09.2011 година двете лица од Скопје биле приведени под сомнение 

дека превезувале мигранти. Пријавениот, искористувајќи ја ситуацијата се 

понудил на истите да им помогне да добијат поблага казна  или условна осуда, а 

како противуслуга побарал истите да соработуваат со него, односно да му 

даваат информации, кога и каде пристигнуваат странски државјани, особено 

мигранти од Пакистан и Авганистан, како и периодично да му даваат парична 

награда – поткуп, а тој за возврат да не презема мерки во негова надлежност и да 

                                                 
54 М. Лабовиќ, “Теоретски претпоставки и проблеми во врска со борбата против корупцијата”, 

Скопје, 2002, стр. 72. 
55 Примерот е преземен од http://a1on.mk/wordpress/archives/170480 
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им овозможи непречено да вршат превоз на патници. Истите, предлогот го 

прифатиле и во повеќе наврати му давале информации за голем број на странски 

државјани (мигранти) кои најчесто пристигале на меѓуградската автобуска 

станица во Скопје со автобуси на транспортна фирма од Богданци, патувајќи од 

Гевгелија до Скопје, а потоа повторно со автобуси или пак со такси превоз 

продолжувале кон Куманово или директно кон македонско-српската граница. 

Активностите траеле се до јуни 2012 година кога двете лица од Скопје, случајот 

го пријавиле во МВР со поднесување на Записник за примање на кривична пријава, 

по што од страна на полицските службеници преземени се соодветни мерки и 

активности со цел расчистување на случајот. 

Врз основа на претходно обезбедени наредби од Истражен судија за приведување 

и претрес, З.Н. е лишен од слобода, при што е извршен претрес на домот и 

другите простории кај истиот. Од страна на надлежен Истражен судија на З.Н. 

му е изречена мерка  притвор во траење од 30 дена. 

Од примерот јасно се гледа дека станува збор за корумпиран инспектор, кој 

ја злоупотребува својата службена положба и овластување со тоа што не превзема 

дејствија кои се во негова надлежност, а покрај тоа прима поткуп за да го прикрие 

криумчарењето на мигранти и да им помогне на оштетените да добијат поблага 

казна, а како противуслуга побарал истите да соработуваат со него и да му даваат 

информации за местото и времето на пристигнување на странски државјани. 
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III ДЕЛ 

 

КРИМИНАЛИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ НА КРИВИЧНОТО ДЕЛО 

ЗЛОУПОТРЕБА НА СЛУЖБЕНА ПОЛОЖБА И ОВЛАСТУВАЊЕ 

 

1. Поим на криминалистичко истражување 

 

За да може да се каже дека едно криминалистичко истражување е 

квалитетно изведено а воедно и прифатливо за јавноста, треба во самото тоа 

истражување целта да ги оправдува средствата. Главна цел на криминалистичкото 

истражување е дека преку оперативната работа треба целосно да се открие, 

расветли и докаже еден криминален случај или една криминална ситуација со сите 

инволвирани лица и сторители, како и обезбедување на релевантни докази кои ги 

поврзуваат делата со сторителите. 

Значајно да се напомене е дека криминалистичкото истражување може да 

започне и да тргне: 

1. Од познатиот сторител, од криминогените жаришта и фактори и 

2. Од кривичното дело кон непознатиот сторител.56 

            Криминалистичката истрага е истражување на одреден криминален 

проблем, во конкретниот случај тоа е кривичното дело злоупотреба на службена 

положба и овластување, кое има сложена природа, но доколку добро се организира 

криминалистичкото истражување во насока на откривање, расветлување и 

докажување на криминалните поведенија и инволвираните сторители преку 

законски водена постапка во која ќе бидат почитувани човековите слободи и права, 

ќе може да се каже дека е беспрекорно изведено. Но, сето тоа ќе биде можно 

доколку се обработат и анализираат добиените оперативни информации. Мора да 

се оди на собирање на почетни оперативни информации, бидејќи без нив не може 

да се оди на расветлување и докажување на кривичното дело и инволвираните 

сторители како и обезбедување на релевантни докази кои укажуваат на поврзаноста 

на сторителите со делата. 

                                                 
56 Водинелиќ, В., “Криминалистичка операција”, Факултет за безбедност, Скопје, 1992, стр. 52.  
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Особено во фазата на откривање, овој вид криминалитет бара посебна 

стручност и професионалност од страна на органите за гонење.  

Неспорно е дека судот има голема улога особено во насока на поголема 

ефикаснот и траење на постапката, но исто така судот не треба да биде корумпиран 

и предметите да ги разгледува по принципот отвори – затвори, но и да дојде до 

израз неговата непристрасност при прегледот на доказите. 

 

2. Видови на криминалистичко истражување 

 

Криминалистичкото истражување има неколку видови од кои за 

истражување на кривичното дело злоупотреба на службена положба и овластување 

се битни тактичкото криминалистичко истражување и оперативното 

истражување.  

Со помош на тактичкото криминалистичко истражување се проучуваат 

криминалните инциденти кои што се случиле неодамна, како и потенцијалните 

криминални активности кои што се очекуваат во иднина преку испитување на 

карактеристиките кои се својствени за конкретниот инцидент, истовремено давање 

одговор на прашањата како, кога и каде се случила криминалната активност, се со 

цел да се даде значаен придонес во развивањето на случајот при водењето на 

истрагата, како и во идентификувањето на осомничениот и да се овозможи 

затворање на случајот.57 

Оперативното истражување се остварува со примена на криминалистичка 

анализа на податоците и информациите кои укажуваат на поврзаност на сторителот 

со конкретното кривично дело кое се однесува на злоупотреба на службена 

положба и овластување, се со цел користење на соодветни методи, начини и 

средства во насока на расветлување на криминалната ситуација и обезбедување на 

докази.  

Постои битна разлика кај кривичните дела со елементи на злоупотреба на 

службена положба и кај класичниот криминал, а тоа е дека кај кривичните дела со 

                                                 
57 Бабиќ, М. “Злоупотреба службеног положаја или овласчења – Основно антикорупцијско 

кривично дело”, Република Српска, 2009, стр. 98. 
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елементи на злоупотреба на службена положба и овластување најпрвин се тргнува 

од сигналите и информациите добиени за сторителите и за видот на криминалната 

активност, а кај класичниот криминал е обратна ситуација, односно прво имаме 

криминално дело, а потоа се трага по сторителите.  

Земајќи го во предвид фактот дека кривичните дела со елементи на 

злоупотреба на службената положба и овластување се извршуваат од страна на 

лица кои имаат одредена позиција, статус, моќ и влијание во општеството, се 

повеќе се отежнува процесот на откривање, расветлување и докажување на овој 

тип на кривични дела поради тоа што тие лица ќе бидат отстранети од кривично 

гонење и против нив нема да може да биде спроведена кривична постапка 

благодарение на нивната моќ која ја имаат во општеството, а меѓу другото многу 

добро знаат да ги прикријат криминалните активности. Практиката покажува дека 

најголем број пријавени кривични дела со елементи на злоупотреба на службента 

положба и овластување се јавуваат во периодите по смена на власта, што значи 

дека кога определена политичка гарнитура е на власт се занимава со откривање на 

злоупотребите на нејзините предходници. 

Според српските криминалисти Ж. Алексиќ и З. Миловановиќ, оперативната 

дејност претставува систем од криминалистички методи и средства што полицијата 

ги применува во насока на спречување и откривање на кривичните дела, како и 

собирање податоци за личноста на сторителот, се со цел расветлување и 

докажување на криминалните активности.58 

 

3. Водење на криминалистичко истражување по системот од информација до 

реализација 

 

За да може да се реализира криминалистичкото истражување на кривичното 

дело злоупотреба на службена положба и овластување се тргнува од првичните 

сознанија – информации за криминалната активност. Кај кривичните дела со 

елементи на злоупотреба на службената положба и овластување најпрвин се 

тргнува од сигналите, информациите добиени за сторителите и се трага по нивните 

                                                 
58 Алексиќ, Ж. и Миловановиќ, З., Криминалистика, Београд, 1994, стр. 52. 
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злоупотреби и проневери, за разлика пак кај класичниот криминал тоа не e случај, 

затоа што постапката е обратна, прво имаме кривично дело, а потоа се трага по 

сторителите. Доколку не се сомневаме во ништо тогаш ние не можеме да го 

започнеме процесот на откривање, затоа што доколку не се сомневаме нема ни што 

да откриеме. За да може сомневањето да премине во еден повисок степен потребно 

е да започнеме со претпоставување на нештата кои не се видливи со голо око и да 

не чекаме се да ни биде сервирано на тацна, затоа што со таквиот пристап ќе 

бидеме поблиску до целта и на тој начин сомневањето ќе премине во сигурно и 

целосно знаење за кривичното дело и за сторителот. 

Сомневањето се нарекува златен мост во развојот на криминалистичката 

обработка и на кривичната постапка, затоа што ја чини суштината на 

предистражната постапка и доколку се сомневаме ќе можеме да го осознаеме 

познатото и откривање на неговата суштина.59 

Во почетокот оперативниот службеник располага само со одредени 

информации кои понатаму треба добро да се обработат за да може да се утврди 

дали станува збор за криминален настан и дали одредено поведение е 

инкриминирано како кривично дело во Кривичниот законик. Сето ова е потребно 

за да може да се дојде до сторителот, меѓутоа кај кривичните дела со елементи на 

злоупотреба на службена положба и овластување се стеснува кругот на можни 

сторители, затоа што извршителите се службени лица кои имаат одреден статус, 

моќ и влијание во општеството. Што значи дека сторител не може да биде секој 

поединец. 

Откривањето на делото го означува самиот процес на расветлување, 

утврдување и докажување што навистина се случило, и на крај откриеното да се 

потврди со релевантни доказни факти, а случајот да се заврши со поднесување на 

обвинителен акт. 60 

За да може оперативниот службеник да го толкува своето сомнение исто 

како лично да присуствувал на криминалниот настан, потребно е да постојат 

                                                 
59 Камбовски, В., “Организиран криминал”, Штип, 2005, стр. 61. 
60 Џуклески, Г., Вовед во криминалистика, Скопје, 2006, стр. 87. 
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носители на криминалистички информации – сигнали, кои што настанале со самото 

извршување на кривичното дело. 

Сигналот е тој кој ја чува и ја пренесува конкретната информација. 

Потребно е латентната (сокриена) информација да биде декодирана и дешифрирана 

за да може да се открие нејзината содржина. Без сигнал нема информација, но 

доколку не сме ја декодирале и дешифрирале конкретната информација, залудно 

сме го откриле сигналот.61 

Имајќи го во предвид фактот дека битна карактеристика на кривичните дела 

со елементи на злоупотреба на службена положба и овластување е сигналите да се 

наоѓаат на различни места, па поради тоа оперативниот службеник не смее да се 

задоволи со очигледни сигнали кои се видливи со голо око и се наоѓаат на едно 

место, туку мора плански и системетски да трага и да открива потенцијални и 

латентни сигнали и информации на места на кои најмалку се надева. 

 

3.1. Криминалистичко размислување 

 

Криминалистичкото размислување е сложена интелектуална дејност што 

условува задача која службеното лице мора да ја реши за да може конкретен 

криминален случај да биде расветлен. 

Криминалистичкото размислување го означува процесот на осознавање каде 

што се тргнува од непознатото и неизвесното кон познатото и извесното, се со цел 

решавање на целата низа проблемски ситуации, но осознавањето мора да се одвива 

во согласност со утврдените законски норми. 

Имајќи го тоа во предвид, криминалистичкото размислување ги има 

следниве особини: 1) претставува осознавање на дејноста која почнува со основи 

на сомневање, а се карактеризира со мисловно моделирање и сликовито 

претставување на различните верзии, како и способност за забележување на детали 

и ситници; 2) наредните логички категории ја градат способност за логичко 

поврзување, комбинирање, како и користење на аналогија и претходни искуства 

при решавање на нови случаи; 3) психолошките предиспозиции на 

                                                 
61 Исто, стр. 88. 
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криминалистичкото размислување ја сочинуваат способноста за предвидување на 

идните реакции и постапки; 4) социјално – психолошки предиспозииции се 

комуникативност, поседување социјална интелегенција, можност за брзо реагирање 

во нови ситуации, способност за соработка и тимска работа; 5) мотивациони 

карактеристики создаваат постојана желба да се спознае вистината, работата да се 

доврши до крај, амбициозност, упорност и истрајност во работата; 6) морални 

предиспозиции се чувството за правда, објективност и непристрасност, коректност 

во односите со подредените, осомничените и обвинетите; како и одржување на 

ветувањата.62 

Неопходен услов за успешно откривање, разјаснување и докажување на 

поедини видови кривични дела со елементи на злоупотреба на службената положба 

и овластување е криминалистичкото размислување постојано да се развива и 

доградува. Со добар спој на знаењето и искуството се овозможува успешно 

применување на криминалистичкото размислување во практиката. 

Криминалистичкото размислување помага во проучување на настаните од 

практиката, како и во решавањето на практичните криминалистички задачи.63 

Криминалот како општествено негативна појава, а особено стравот од 

криминал ја бранува јавноста, која ги бара одговорите на низата прашања поврзани 

со сузбивање на криминалот со елементи на злоупотреба на службената положба и 

овластување и минимизирање на штетните последици. 

 

4. Мерки и дејствија за истражување на злоупотреба на службена положба и 

овластување 

 

Заради доаѓање до сознанија за извршени кривични дела со елементи на 

злоупотреба на службена положба и овластување, како и за откривање на нивните 

сторители, овластените оперативни службеници преземаат голем број на мерки и 

дејствија, вклучувајќи ги и оперативно – тактички мерки кои се преземаат во 

                                                 
62 Џуклески Г., Вовед во криминалистиката (Второ дополнето издание), Скопје, 2008, стр. 168 – 169. 
63 Исто, стр. 170. 
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фазата на оперативна дејност и истражни дејствија кои се преземаат во истражната 

постапка, како и примена на посебните истражни мерки (ПИМ). 

 

4.1. Оперативно – тактички мерки 

 

За добивање на сознанија оперативните работници се служат со разни 

методи и средства како што се: соработка со граѓаните, користење на легални 

извори, методот на аналогија, личните забележувања и слично. 

Се прибираат информации и се врши нивна проверка во насока на 

утрвдување на: 

          - факторите кои ги условуваат криминалните појави; 

          - материјалните последици од кривичното дело и 

          - криминалната реализација. 

 

 Соработка со граѓанин – е особено значајна мерка која се применува за  

добивање на почетни информации од граѓаните. Оперативните службеници треба 

да најдат начин да остварат добра комуникација со граѓаните и да ги поттикнат да 

зборуваат за криминалните активности кои се прават во нивното место на живеење, 

дали тие биле жртви на нечии криминални однесувања, дали некои лица за брзо 

време се збогатиле откако дошле на некоја функција и сл. 

Сите добиени информации од соработката со граѓаните, оперативните 

службеници треба писмено да ги евидентираат, за да може тие писмени материјали 

да се користат за понатамошна анализа и селекција. 

Кога се користи оваа мерка за прибирање на информации во врска со 

кривични дела поврзани со злоупотреба на службена положба и овластување, 

оперативните службеници како информатори ангажираат најчесто стручни лица од 

одредена професија која е поврзана со конкретниот случај, односно стручен 

информатор. Стручниот информатор му е стручен консултант на оперативниот 

работник.64  

 

                                                 
64 Водинелиќ В., Криминалистика – откривање и докажување, том I, Скопје, 1985, стр. 319. 
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 Легалните извори – овие извори на сознанија стануваат се позначајни при  

истражување на злоупотреба на службена положба и овластување, бидејќи со 

прегледување на разните евиденции, регистри, картотеки, деловни книги и слично, 

може да се дојде до значајни податоци за криминалните однесувања на определени 

лица. 

Од аспект на прибирање на податоци за злоупотреба на службена положба и 

овластување, како позначајни легални извори би ги издвоиле: книговодствена 

документација, ревизорски извештаи, записниците од инспекциските служби – 

посебно извештаите од Управата за јавни приходи, исплатници и фактури од 

фирмите, трговскиот регистар и сл. 

Начинот на користење на легалните извори зависи од квалитетот и 

квантитетот на податоците што подлежат на обработка, соработка на оперативните 

службеници со други испекциски, царински, ревизорски и други државни органи и 

служби.65 

 

 Метод на аналогија – или како што уште се нарекува метод на сличност,  

тргнува од тоа дека исти фактори имаат влијание врз појавата на исти кривични 

дела. Овој метод посебно е карактеристичен кај кривичните дела со елементи на 

злоупотреба на службената положба и овластување, бидејќи со самото откривање и 

расветлување на еден случај, според факторите кои ја условуваат појавата на 

слични кривични дела се откриваат и други случаи. Воглавно се анализираат 

факторите што го условуваат начинот на извршување, функцијата која ја има 

сторителот, неговиот статус во општеството, трагите кои ги остава, за да може да 

се изготви прецизен план на дејствување. 

Како извори на сознанија оперативните службеници ги користат медиумите, 

а во последно време се користи и интернетот како значаен извор на сознанија. Не 

треба да се занемарат и личните согледувања на оперативните службеници кои се 

базирани на нивната стручност, професионалност и практично искуство. 

                                                 
65 Николоска С., Методика на истражување на економско – финансиски криминал, Скопје, 2013, стр. 

194. 
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Од аспект на злоупотребата на службената положба и овластување 

најзначајна е примената на мерката увид во деловна документација. Законската 

одредба на оваа оперативно – тактичка мерка е: “во присуство на службено и 

одговорно лице да се изврши преглед или претрес на определени објекти и 

простории на државни органи, институции што вршат јавни овластувања и 

други правни лица и да оствари увид во определена нивна документација.”66 

Оваа мерка се спроведува од страна на Полицијата, и за извршениот увид во 

деловната документација се изготвува записник пропратен со доказен материјал, 

траги и предмети кои се содржани во соодветна деловна документација. 

Со последните измени во Законот за кривична постапка мерката е 

дефинирана на следниот начин: во присуство на службено или одговорно лице се 

врши преглед на определени објекти и простории на државни органи, институции 

што вршат јавни овластувања и други правни лица и се остварува увид во нивната 

документација.67 

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, 

                                                 
66 Чл. 144 ст. 2 т. 6 од Законот за кривична постапка, Сл. весник на РМ, бр. 150/10. 
67 Чл. 276 ст. 9, Закон за кривична постапка, Сл. весник на РМ, бр. 150/10. 
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Финансиска полиција, инспекциски служби и слично) кои првенствено имаат за 

цел да вршат селекција на релевантната и елиминација на нерелевантната 

документација.68 

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:69 

 • 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; 

 • 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. 

Криминалистичката обработка на кривичното дело злоупотреба на службена 

положба и овластување не завршува тука со оперативно – тактичките мерки, таа 

продолжува и понатаму да се одвива со самото преземање на истражни мерки и 

дејствија кои ќе бидат објаснети во следната точка. 

 

                                                 
68 Бановиќ Б., Обезбећење доказа у криминалистичкој обради кривичних дела привредног 

криминалитета, Београд, 2002, стр. 256. 
69 Николоска С., Методика на истражување на економско – финансиски криминал, Скопје, 2013, стр. 

197. 



Магистерски труд                                              Бисера Ѓоргиевска  
 

 58 

Пример 6:70 Прилепската полиција поднесе кривична пријава против Ј.Х.(31) од 

Крушево, сопственик и управител на фирмата „Чурна Транс" ДООЕЛ-Крушево за 

сторени кривични дела фалсификување службена исправа и фалсификување или 

уништување деловни книги, додека правното лице е пријавено за фалсификување 

или уништување деловни книги. 

На 7 септември 2014 во неработен ден (недела) е извршена контрола над камион 

ФАП сопственост на правно лице при што е утврдено дека во текот на истиот 

ден на две лица од Прилеп им биле испорачани огревни дрва без уредна 

документација-испратници, а парите за испорачаните дрва лицата му ги 

исплатиле на возачот. 

Исто така, извршен е и увид во документацијата на правното лице при што е 

констатирано дека во книговодствената евиденција не се проследени соодветни 

фактури, ниту пак се издадени фискални сметки или сметко-потврди, а исто 

така парите од продаденото дрво во износ од 9.600 денари не се внесени како 

дневен промет. 

Од дадениот пример се гледа дека со примена на оперативно – тактичката 

мерка увид во деловна документација на правното лице е утврдено дека во 

книговодствената евиденција не се проследени соодветни фактури, не се издадени 

фискални сметки, а парите од продаденото дрво не се внесени како дневен промет, 

со што се докажува инволвираноста на правното и на физичкото лице во 

конкретниот криминален случај. 

 

4.2. Истражни мерки и дејствија 

 

За да може да се обезбеди осомниченото лице, како и да се овозможи 

обезбедување на траги и предмети кои може да послужат како доказ во кривичната 

постапка, по налог на истражен судија а по барање на Јавен обвинител се преземаат 

истражните мерки и дејствија. Кога станува збор за кривичното дело злоупотреба 

                                                 
70 https://10bez10.com/vesti/hronika/3164-krivichna-prijava-za-firma-shto-prodavala-drva-vo-neraboten-den 

 

https://10bez10.com/vesti/hronika/3164-krivichna-prijava-za-firma-shto-prodavala-drva-vo-neraboten-den
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на службена положба и овластување, едно од истражните дејствија кое се презема е 

и привремено обезбедување и одземање на предмети или имот. 

Кога станува збор за кривичното дело злоупотреба на службена положба и 

овластување, ова истражно дејствие е тесно поврзано со увидот во деловна 

документација и подразбира привремено одземање на предмети или документи 

каде што може да се пронајдат податоци или информации кои ќе дадат значаен 

придонес во откривањето, разјаснувањето и докажувањето на кривичното дело 

злоупотреба на службена положба и овластување. Доколку постојат сомневања за 

евентуални злоупотреби кај некој од субјектите, во тој случај постои потреба да се 

изврши и директен увид во некој од субјектите, каде со потврда за привремено 

одземени предмети ги одземаат спорните документи заради потврдување или 

отфрлање на сомневањата за постоење на кривично дело со елементи на 

злоупотреба на службена положба и овластување.71 

Освен претресот кај правните лица, може да биде извршен и претрес на дом 

и други простории.  Целта на претресот е пронаоѓање на траги и предмети кои 

може да послужат во кривичната постапка како доказ, но и за да се фати 

сторителот на кривичното дело. За да може да се изврши претресот потребно е да 

се обезбеди наредба од судот која се издава по барање на Јавниот обвинител. При 

претресот на дом се претресуваат сите простории во домот како и просториите кои 

се поврзани со него, а се користат за иста намена. Освен претресот на дом и други 

простории се превзема и претрес на лице, кој може да се преземе кога постои 

веројатност дека кај него ќе се пронајдат предмети или траги кои ќе овозможат 

откривање на сторителот. На крај лицето што го врши претресот составува 

записник кој го потпишуваат извршителот на наредбата што го врши претресот, 

лицето кај кое или врз кое се врши претресот и лицата чие присуство е 

задолжително. За да се има визуелен доказ може текот и начинот на вршењето на 

претресот визуелно – тонски да се снима, при што треба да се внимава на местата 

каде што се пронајдени определени предмети. Звучните и видео снимките и 

фотографиите се приложуваат кон записникот и можат да служат како доказ. Во 

записникот се внесуваат и точно се опишуваат предметите и исправите што се 

                                                 
71 Чл. 194, Закон за кривична постапка, Сл. весник на РМ, бр. 150/2010. 
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одземаат и се составува потврда за привремено одземање на предмети која му се 

издава на лицето од кое се одземени предметите.72 

Доколку постои сомневање дека во криминалната активност се поврзани 

повеќе субјекти, се применува и групен претрес со однапред изготвен план за 

постапување. Групниот претрес подразбира истовремено вршење на претрес кај 

повеќе осомничени лица за кои постои сомневање дека се извршители 

(соучесници) на определено кривично дело. Групниот претрес најчесто се презема 

се со цел да се намалат можностите за уништување на предметите и трагите од 

извршеното кривично дело, како и да се оневозможи барање на лажни сведоци, 

давање на лажно алиби и фингирање на доказите.73 

Кај кривичното дело злоупотреба на службена положба и овластување, 

целото внимание воглавно треба да биде насочено кон сомнителните деловни 

документи кои може да послужат како релевантен доказен материјал во кривичната 

постапка. Кога треба да се утврди веродостојноста на определени документи кај 

кривичните дела со елементи на злоупотреба на службена положба и овластување 

се користи вештачењето. 

Вештачењето е истражно дејствие кое се определува кога од одредено 

стручно лице треба да се прибави наод и мислење за да може да се утврди или 

оцени некој важен факт. Вештакот се определува од постојаната листа на вештаци 

од страна на судот врз основа на стручноста, искуството од соодветна област, 

техничката опременост, угледот во професијата и други околности кои се од 

значење за давање на објективен стручен наод и мислење. Вештачењето се презема 

по наредба од органот кој ја води постапката (судот), а предвидена е и постапката 

за вештачење на деловни книги и документација.74  

Кога треба да се изврши вештачењето на деловни книги, органот пред кој се 

води постапката им назначува на вештаците во кој правец и во кој обем треба да го 

вршат вештачењето, за да може да бидат утврдени бараните факти и околности.75 

                                                 
72 Чл. 181 – 192, Закон за кривична постапка, Сл. весник на РМ, бр. 150/2010. 
73 Велкоски А., Вештачење од областа на стопанскиот криминал при материјално – финансиското 

работење, Скопје, 1996, стр. 159. 
74 Чл. 236 – 243, Закон за кривична постапка, Сл. весник на РМ, бр. 150/2010. 
75 Чл. 274, Закон за кривична постапка, Сл. весник на РМ, бр. 150/2010. 
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Доколку постои потреба по наредба на истражниот судија се спроведуваат 

дополнителни вештачења, всушност станува збор за финансиски вештачења на 

деловна документација која содржи траги и претставува основен доказ за 

криминалната активност на сторителите. Овие вештачења во фазата на истрага се 

вршат преку Бирото за судски вештачења или преку приватни агенции кои се 

регистрирани за вршење на вештачења. 

Документот се вештачи се со цел да се утврди идентификацијата на потпис, 

ракопис, броеви, машина за пишување, печатар, печат и штембил, за потоа да се 

утврдат трагите на преправење, бришење, допишување и сл.76 

На почетокот на самото вештачење најпрвин се утврдува фактичката 

состојба, а потоа таа се споредува со книговодствената. Најнапред судот кој го 

наредува вештачењето треба да го обезбеди материјалот за вештачење, но за да 

може да се утврдат релевантните факти за одредена криминална активност треба 

документацијата да се обезбеди во оригинал, бидејќи вештачењето не е можно да 

се изврши на втор примерок. Тука веќе се јавува проблем, бидејќи сторителите се 

претходно информирани и оригиналот не го чуваат во нивните деловни простории  

под изговор дека е доставен кај некој друг субјект или правно лице, па поради тоа 

во своите канцеларии чуваат втор примерок. Но, живеејќи во денешниов современ 

свет  проблемот е решлив на тој начин што целокупната деловна документација, 

договори и фактури може да се симнат од компјутерската меморија доколку се 

обезбеди компјутерот што нив ги содржи. 

Вештачењето на документација, најчесто се одредува поради следните 

причини:77  

 • Ако постои сомневање дека потписот или ракописот не се автентични; 

 • Ако постои сомневање дека се направени одредени измени во документот 

или е направено фотокопирање на документот; 

 • Ако станува збор за застарен документ; 

 • Ако документот е делумно уништен и е потребно да се реконструира; 

                                                 
76 Алексиќ, Ж., “Вештачење фалсификата докумената, рукописа и новца”, Књига одбраних дела, 

Београд, 1996, стр. 379. 
77 Димитров Д., Економски деликти, Скопје, 1998, стр. 277. 
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 • Ако е потребно да се идентификува апарат за фотокопирање со кој е 

копиран одреден документ; 

 • Ако е потребно да се идентификува машина за пишување или комјутерски 

печатар на кој е отпечатен одреден документ, и 

 • Ако е потребно да се утврди автентичност на микрофилмувани документи. 

Битни елементи за експертиза на документација се: материјалот на кој е 

напишан документот, начинот на кој е напишан  (ракопис, печатење и сл.), 

средството за пишување или печатење, посебните додатоци на исправите (печат, 

штембил, жиг и сл.) средството за копирање на документите и методите на 

испитување  (физичко - хемиски, оптички, механички, графички и сл.). 

 

Пример 7:78 ПС Прилеп поднесе кривична пријава против И.К.(38) од Прилеп 

поради постоење на основано сомнение дека сторил кривично дело 

„фалсификување на исправа“. Пријавениот во текот на 2012 година, од Австрија 

врз основа на купопродажен договор купил ПМВ „Опел Корса“, за што изработил 

фалсификат документи – согласност за регистрација, по што пријавениот го 

продал возилото на лице од Прилеп кој го регистрирал и го пуштил во патен 

сообраќај. Од страна на крим техника од извршено вештачење на документот-

согласност за регистрација, утврдено е дека се работи за фалсификат во однос 

на печатот и потписот кои се внесени во документот, при што од страна на 

полициските службеници е одземена сообраќајната дозвола и регистарските 

таблици заради дерегистрирање на истото. 

Од дадениот пример јасно се гледа моќта на вештачењето, бидејќи 

вештачењето речиси секогаш има одлучувачко значење и го одредува 

понатамошниот тек на постапката. Во конкретниов случај, со извршеното 

графоскопско вештачење на потписот и печатот кои се внесени во документот – 

согласност за регистрација е утврдено дека се работи за фалсификат. 

 

 

                                                 
78

http://www.mvr.gov.mk/ShowAnnouncements.aspx?ItemID=13545&mid=1846&tabId=209&tabindex=0 
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4.3. 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:79 

 

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. 

                                                 
79 Чл. 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 разоткрива 
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криминалната 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. 

 

           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.80 

 

            11. Отворање симулирана банкарска сметка – е метод на откривање на 

финансиски криминал со елементи на перење пари, односно се отвора сметка која 

                                                 
80 Милковски Љ., Значење и користење на информатор и прикриен полициски известувач, Скопје, 

1993, стр. 222. 
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се прави достапна и на истата се договара да биде извршен трансфер на пари кои 

потекнуваат од криминал, со цел тие да бидат испрани.81 

 

           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. 

Првите пет посебни истражни мерки ги определува судијата со писмена 

наредба, додека останатите седум посебни истражни мерки ги определува јавниот 

обвинител со писмена наредба.82 

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. Истото 

тоа е предвидено и со Препораката на Комитетот на Министри на Советот на 

Европа за посебните истражни мерки од 2005 година, а се однесува на тоа дека 

резултатите до кои се доаѓа со примената на овие мерки може да се користат како 

доказ во кривичната постапка само доколку овие мерки се преземени во согласност 

со следните начела:83 

 

 Легалитет – примена на посебните или специјалните истражни мерки мора 

да биде изрично предвидена со закон. 

 

 Супсидијарност – нивната примена доаѓа во предвид само ако со поблаги 

мерки не може да се постигне поставената цел, а тоа е спречување, 

откривање и докажување на одредени кривични дела. 

 

                                                 
81 Николоска С., Методика на истражување на економско – финансиски криминал, Скопје, 2013, стр. 

223. 
82 Чл. 256, Закон за кривична постапка, Сл. весник на РМ, бр. 150/2010. 
83 Николовски М., Корупцијата како фактор на загрозување на темелните вредности на државата, 

Факултет за безбедност, Скопје. 2013, стр. 267. 
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 Сразмерност – треба да постои сразмерност помеѓу повредата на слободите 

и правата на граѓаните со примената на овие мерки и тежината на 

кривичните дела за чие откривање и докажување се применуваат. Со други 

зборови нивната примена доаѓа во предвид само кај тешките кривични дела, 

односно кај делата предвидени со закон. 

 

 Судски надзор – судот е тој кој одобрува или издава наредба за примена на 

посебните истражни мерки, вршејќи и контрола над нивното спроведување. 

Ова од причина што тие често се применуваат и превентивно, во најраните 

фази на откривање и докажување на злосторствата, во кои доминираат 

дејствија на полициските служби и на Јавното обвинителство. 

 

4.4. 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 на 
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одредена 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”84. 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 сето тоа е неопходна соработката на полицијата со 

останатите служби, но и на меѓународно ниво, бидејќи криминалот во современи 

услови нема граници. 

Специфичните траги кај кривичните дела со елементи на злоупотреба на 

службена положба и овластување настануваат со самото увидување на огромното 

богатство на потенцијалните сторители кои до тогаш имале просечен живот. 

Потенцијалните сторители со своето нагло збогатување кое се манифестира во 

градење на прекрасни куќи и вили, купување на луксузни автомобили, летувања во 

ексклузивни летувалишта во странство, чести заминувања во странство, отворање 

на разни приватни агенции и претпријатија и сл., самите се фаќаат на сопствената 

мамка, а оперативните службеници треба само да го следат текот на парите.  

Битна карактеристика која важи за кривичните дела со елементи на 

злоупотреба на службена положба и овластување е тоа што најголемата штета ја 

                                                 
84 Џуклески, Г. и Николоска, С., “Економска криминалистика”, Скопје, 2008, стр. 180. 



Магистерски труд                                              Бисера Ѓоргиевска  
 

 69 

претрпува државата, а од друга страна сторителите на криминалниот настан 

користејќи ги моќта, угледот и позицијата која ја имаат во јавноста преземаат 

мерки за прикривање на трагите, како и на лицата инволвирани во настанот. 

Трагите кај кривичните дела со елементи на злоупотреба на службена положба и 

овластување имаат посебна специфичност, не само по времето и местото на 

настанување, туку и по нивното манифестирање во надворешниот свет. 

Местото на извршување на кривичните дела со елементи на злоупотреба на 

службена положба и овластување не изобилува со материјални траги и докази од 

извршеното кривично дело или траги од сторителот на кривичното дело, како што е 

тоа случај со класичните кривични дела. Не е толку битен фактот каде е извршено 

делото, во однос на начинот на извршување и средствата кои биле употребени за 

негово извршување. 

Доста битни се и психолошките последици и влијанија кои ги има самото 

кривично дело врз сторителот. Па така според Бановиќ85, психичкото дејство на 

кривичното дело врз сторителот се состои од тоа што сторителот е свесен дека тој 

го извршил кривичното дело кое подлежи на истрага, чувствува вина и стравува од 

казна. Кај некои сторители психичкото дејство на кривичното дело е толку јако, 

што тие се враќаат на местото на криминалниот чин бидејќи ги гризе совеста. 

”Сторителот знае дека го извршил кривичното дело, чувствува вина, 

стравува од казната и другите поселедици и поради тоа ги менува навиките, 

начинот и стилот на живеење, а токму тоа го  открива неговото криминално 

делување.”86 

За да може да се расветли конкретен криминален случај со елементи на 

злоупотреба на службена положба и овластување, потребно е да се поврзат 

материјалните и психичките индиции со останатите доказни материјални траги и 

предмети. Доколку имаме силна правна држава, просторот за креирање на можни 

злоупотреби е сосема стеснет. 

 

 

                                                 
85 Бановиќ Б., “Обезбеѓење доказа у криминалистичкој обради кривичних дела привредног 

криминалитета”, Београд, 2002, стр. 39. 
86 Алексиќ, Ж., “Криминалистика”, Београд, 1985, стр. 191. 
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IV ДЕЛ 

 

ФИНАНСИСКО ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЗЛОУПОТРЕБА НА СЛУЖБЕНА 

ПОЛОЖБА И ОВЛАСТУВАЊЕ – ФИНАНСИСКА ИСТРАГА  

 

1. Поим на финансиска истрага 

 

Врз основа на податоците преземени од Државниот завод за статистика, 

како најизвршувано кривично дело од редот на економско – финансиските крвични 

дела е злоупотребата на службената положба и овластување, па поради тоа борбата 

против овој криминал треба да биде насочена кон заплена на противправно 

стекнатите приноси, за да сфатат сторителите дека криминалот не е исплатлив 

занает. 

Најзначаен сегмент во стратегијата за спротивставување на овој вид на 

криминалитет се финансиските истраги, преку кои ќе се овозможи следење, 

идентификување и лоцирање на незаконско стекнатите пари.87 

Финансиската истрага се презема паралелно со криминалистичката истрага 

и има за цел да го следи текот на парите кои потекнуваат од криминал, со тоа што 

ќе се овозможи идентификување и конфискување на незаконски стекнатите 

приноси. Со самото тоа што привремено ќе се заплени имотот на осомничениот се 

овозможува да биде извршена конечна конфискација, а тоа е единствениот начин 

со кој сторителот ќе сфати дека криминалот не се исплатува.  

Конфискацијата на криминалните приноси се јавува како ефикасна алатка во 

борбата против криминалот со елементи на злоупотреба на службена положба и 

овластување, бидејќи му се дава до знаење на сторителите дека нема да може да 

профитираат од криминал, а уште помалку да го користат криминалот како свое 

сопствено занимање, затоа што целта е казната да го погоди сторителот, а затворот 

не е доволна казна доколку противправната имотна корист остане неконфискувана. 

                                                 
87 Boskovic G. i Marinkovic D., Metodi na finansijske istrage u suzbijanju organizovanog kriminala, Zrnal 

za kriminalistiku i pravo, Beograd, 2010, br. 2, str. 87. 
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Принципот на спротивставување на организираниот криминал се темели на 

неколку основни претпоставки и тоа:88 

1. Бидејќи организираниот криминал се извршува со цел да се стекне 

противправна имотна корист, со нивното конфискување ќе се намали 

мотивираноста кај сторителите кои ќе бидат свесни за фактот дека и покрај 

напорите насочени кон прикривање, ќе останат без незаконските приноси. 

2. Со одземањето на противправната имотна корист се укинува можноста, 

незаконски стекнатите пари да се инфилтрираат во легалната економија. 

3. Со самото одземање на нелегално стекнатите средства се укинува 

можноста тие повторно да се користат во вршење на други кривични дела. 

4.  Четвртата претпоставка е од морална природа – на никого не смее да му 

се дозволи да остварува заработка со извршување на одредена криминална 

дејност и да ги користи незаконските приноси. 

За да може да се овозможи ефективна и ефикасна борба против 

организираниот – финансиски криминал, потребно е органите кои се надлежни за 

спроведување на финансиската истрага да ги почитуваат наведените претпоставки,  

кои секако ќе придонесат да се овозможи откривање како на кривичните дела така 

и на нивните сторители и секако обезбедување на релевантен доказен материјал. 

Сторителите на кривичните дела со елементи на злоупотреба на службената 

положба и овластување се тие кои сами испраќаат сигнали во јавноста со нивното 

богатење за кратко време и стекнување на енормни богатства кои на легален начин 

не би можеле да ги стекнат. Сето тоа е видлива индиција, доволна за истражување 

на стекнатото богатство и преку следење на текот на парите да се овозможи 

расветлување на кривичното дело. Поради тоа се оди на примена на финансиската 

истрага, со која треба да се изврши проценка на начинот на живеење на 

потенцијалниот сторител, неговата блискост со одредени лица и утврдување на тоа 

дали неговите приноси се чесно заработени или се производ од претходно 

извршената криминална активност.89  

                                                 
88 Boskovic G. i Marinkovic D. ,Metodi na finansijske istrage u suzbijanju organizovanog kriminala, Zrnal 

za kriminalistiku i pravo, Beograd, 2010, br. 2, str. 88. 
89 Boskovic G. i Marinkovic D. ,Metodi na finansijske istrage u suzbijanju organizovanog kriminala, Zrnal 

za kriminalistiku i pravo, Beograd, 2010, br. 2, str. 89. 
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За да има успешна финансиска истрага потребно е да бидат застапени 

следните неопходни елементи:90 

1. Финансиската истрага треба да се применува како стандардна постапка 

при истражувањето на криминалот кој генерира криминал. 

2. Лицата кои ја водат финансиската истрага треба да бидат 

специјализирани во вршењето на истрагата. 

3. Треба да постои блиска соработка помеѓу лицата кои ја водат 

финансиската истрага и лицата кои се одговорни за кривичната истрага. 

Во насока на успешно реализирана финансиска истрага, силите за 

спроведување на законот треба информациите и податоците со кои располагааат а 

се поврзани со други криминални случаи да нe ги ставаат во архива, туку добро да 

ги обработат и анализираат и да го извлечат од нив она што е корисно и што може 

да им користи во идните случаи, за да може да бидат онолку флексибилни колку 

што се и криминалците кои ги гонат во моментот.91 

Секогаш кога органите на прогон располагаат со информации кои укажуваат 

на фактот дека се стекнати криминални приходи потребно е да се спроведува 

финансиската истрага за да може тие да се идентификуваат, запленат и 

конфискуваат, но најпрвин треба да се утврди дали тие се преобразени во друг 

имот или богатства. 

За да може да се оствари ефективна и ефикасна борбата против 

финансиските кривични дела во Република Македонија, потребно е да постои 

координирана соработка на органите на прогон. Станува збор за органите кои се 

директно надлежни за откривање и докажување на кривичните дела (кои имаат 

полициски овластувања), а надлежни се и за водење на финансиска истрага покрај 

Полицијата, се и Финансиската полиција, како и Царинската управа на Република 

Македонија. При испитувањето на противправно стекнатите приноси овие органи 

соработуваат и со Управата за финансиско разузнавање, која претставува посебен 

разузнавачки орган од административен карактер. 

                                                 
90 Финансиски истраги и конфискација на приходи стекнати од криминал, прирачник за обука на 

органите на кривичен прогон и судството, CARDS, регионална програма за 2002/2003, стр. 38. 
91 Николоска С., Методика на истражување на економско – финансиски криминал, Скопје, 2013, стр. 

228. 
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Како во секое истражување така и во финансиското постојат низа проблеми,  

а во насока на нивно избегнување истражителите треба да дефинираат што бараат и 

каде би можеле да ги пронајдат криминалните пари или друг имот стекнат со 

криминал. Финансиските истражители во согласност со нивните законски 

овластувања треба добро да ги прецизираат податоците кои ги бараат во пишувана 

форма, за да може од субјектите од кои ги бараат податоците да добијат прецизни, 

точни и концизни релевантни податоци како за осомничените – физички и правни 

лица, така и за видот и висината на противправно стекнатите приноси. Со самото 

тоа истражителите не се повеќе оптеретени да селектираат и анализираат безброј 

непотребни податоци.92 

 

Пример 8:93 Против поранешниот словенечки премиер, сега лидер на опозицијата 

Јанез Јанша, покрената е финансиска истрага врз основа на Законот за 

конфискација на имот стекнат на незаконски начин. 

                

Како што пишува љубљански „Дневник", истрагата што ја покрена специјалното 

обвинителство, а во која се вклучени и полицијата, даночната управа, уредот 

против перење пари и антикорупциската комисија, го опфаќа периодот од 2000 

година до октомври 2013 година и имотот на Јанша вреден 640.000 евра, во 

недвижнини и автомобили. 

Финансиската истрага за имотната состојба на Јанша е покрената врз основа на 

извештајот од антикорупциската комисија од 2013 година, кога утврдиле 

                                                 
92 Печар Ј., Посебни средства и методи на спречување на криминалот, Скопје, 1998, стр. 104. 
93 http://kajgana.com/pokrenata-finansiska-istraga-protiv-janez-jansha 

http://kajgana.com/pokrenata-finansiska-istraga-protiv-janez-jansha
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несразмерни вредности на имот и парични средства со оние кои тој ги пријавил во 

имотниот лист како функционер, а утврдено било дека разликата изнесувала 

најмалку 200.000 евра.  

Се истражува и имотот на братот на Јанша, Рајко, сопругата Уршка и 

нејзината внука Наташа Пајенк, за која постои сомневање дека располагала со 

сметките на Јанша.  

Во истата финансиска истрага е вклучен и имотот на Јоже Загожен, порано 

истакнат член на партијата на Јанша, која заедно со него на првостепениот суд 

во Љубљана беше осуден на првостепена казна затвор и парична казна во 

корупциската афера Патриа, но во меѓувреме почина, а на чие име во 

австриските банки се откриени 271.000 евра, наведува весникот. Истрагата 

сугерира дека се собрани доволно докази за подигнување на обвинение, а постои 

втемелено сомнение дека дел од имотот на Јанша е финансиран од незаконски 

извори. 

Јанез Јанша заедно со двајца негови поранешни соработници е прогласен за 

виновен за примање мито за време на потпишувањето договори меѓу 

словенечката влада и финската компанија „Патриа“ за набавка на оклопни 

транспортери во вредност од 278 милиони евра во 2006 година. 

 Од примерот се гледа дека се работи за лице кое има јавна функција, моќ и 

статус во општеството, при тоа ја злоупотребува својата службена положба и 

овластување и врши примање на поткуп, што е и еден од факторите за овој тип на 

криминал. Со помош на финансиската истрага бил привремено одземен имотот 

вреден 640.000 евра во недвижности и автомобили, а на сведоците и соработниците 

кои ги признале обвиненијата трајно им бил одземен имотот. Финансиската истрага 

ја покренало специјалното обвинителство, во која биле вклучени и полицијата, 

даночната управа, канцеларијата за перење пари и антикорупциската комисија, со 

што е назначена потребата од соработка и размена на податоци и информации кај 

овој тип на криминал. 
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2. Цели и концепти на финансиска истрага 

За разлика од криминалистичката истрага, која има цел да се даде одговор 

на деветте златни криминалистички прашања, како и да се обезбедат докази за 

извршеното кривично дело и за сторителот. Но, од друга страна давањето на 

одговор на прашањата поврзани со остварената противправна имотна корист 

остануваат на товар на финансиската истрага. Од тука, финансиската истрага има 

за цел:94 

            •  Утврдување на видот и износот на криминалните приходи; 

 • Идентификација на лицата и имот кој е подлежен на конфискација или 

проширена конфискација и  

 • Утврдување на условите за примена на привремени мерки 

(заплена/обезбедување). 

Целта на финансиската истрага е да се следат, идентификуваат, запленат и 

конфискуваат криминалните приходи, за да се намали мотивираноста кај 

сторителите и да им се укаже дека криминалот не се исплатува.95 

За да може да се каже дека со спроведувањето на финансиската истрага биле 

постигнати определени резултати, потребно е таа да биде спроведена во насока на 

идентификување и обезбедување на криминалните приходи, како и да се обрне 

поголемо внимание на деталите, затоа што она што на почеток се мисли дека не е 

важно и во одреден момент не е видливо со голо око, подоцна ќе произлезе дека е 

од големо значење за истрагата. 

Во насока на остварување на целта на финансиската истрага потребно е при 

спроведувањето на истата да биде применет еден од следниве концепти:96 

 

                                                 
94 Финансиски истраги и конфискација на приходи стекнати од криминал, прирачник за обука на 

органите за кривичен прогон и судството, CARDS регионална програма за 2002 – 2003 година, 

Скопје, 2006, стр. 38. 
95 Николоска С., Финансиските истраги како предуслов за спречувањето на организираниот 

економско – финансиски криминал во Реплбуика Македонија, годишник на факултетот за 

безбедност, Скопје, 2010, стр. 250. 
96 Николоска С., Методика на истражување на економско – финансиски криминал, Скопје, 2013, стр. 

229. 
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           • Концепт на тимска работа – подразбира вклученост на поголем број луѓе, 

високо професионален и обучен кадар, кои истовремено вршат истраги на повеќе 

полиња. Во практиката ова би значело едновремено спроведување на криминална и 

финансиска истрага со користење на специјални истражни средства и методи и со 

можност за проактивна истрага. 

 

           • Концептот парче по парче – исто така, подразбира тимска работа, која се 

одвива истовремено на повеќе полиња. Единствената разлика е што при овој 

принцип се проверуваат финансиските и криминалните активности во одделни 

региони, земји или во определен временски период. 

 

          • Концептот на интегрирани финансиски истраги – почнува од сомнежот 

за постоење на кривично дело па се до самата конфискација на противправно 

стекнатиот имот. Концептот на интегрирани финансиски истраги подразбира 

водење и идентификување на материјалната корист стекната со кривичното дело 

паралелно со кривичната истрага. Оваа истрага овозможува идентификување на 

имотот на осомничените лица, негова привремена заплена и отварање на можност 

за конечна конфискација, а доколку постои потреба негово конфискување и од 

трети лица. 

Без разлика по кој концепт ќе се спроведува финансиската истрага, треба да 

се обрне внимание на деталите, затоа што голем број информации кои на прв 

поглед изгледаат безначајни, можат да бидат клучни за истрагата; понатаму, 

потребно е да се следи текот на парите, затоа што нивниот пат може да ја доведе 

истрагата до клучните личности и настани, но и до неочекувани резултати. 

Истражувањето треба да се води во две насоки, проактивно – да се истражува она 

што се случило пред започнување на истрагата и реактивно – да се истражува она 

што се случило додека трае истрагата, затоа што податоците се тие кои ја водат 

истрагата или во очекувана или во неочекувана насока. 
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3. Методи на финансиска истрага 

 

Финансиската полиција работите од својата надлежност поврзани со 

кривичното дело со елементи на злоупотреба на службена положба и овластување, 

ги извршува професионално, стручно и одговорно, со потребната ефикасност и 

брзина, преку примена на методите на финансиската истрага. 

Методите кои за таа цел ги користи финансиската полиција се утврдени во 

Законот за финансиска полиција, а тоа се: 

 

 Метод на нето вредност – методот на нето вредниот се применува кога   

даночниот обврзник: не води деловни книги и друга евиденција на која е обврзан 

со закон; води деловни книги и евиденција, но тие не се целосни и не се водени 

согласно со закон; евиденцијата на даночниот обврзник е уништена или не е 

достапна; даночниот обврзник одбива да ги прикаже деловните книги и 

евиденцијата или кога даночниот обврзник (физичко лице) нема обврска да води 

деловни книги или евиденција.97 

На крајот на даночната година се пресметува нето вредноста кога од 

средствата на даночниот обврзник ќе се одземат обрските. Нето вредноста се 

пресметува за неколку години, на неа се додаваат животни трошоци, подароци, 

платени даноци и слични трошоци кои лицето ги имало во текот на таа година, при 

што добиениот износ претставува вкупно зголемување на нето вредноста за таа 

година. Од зголемувањето на нето вредноста се одземаат познатите извори на 

приход како подароци, пензии, плати и слично и добиената разлика претставува 

непријавен приход од непознати извори. 

Методот на докажување на нето вредност претставува примена на 

математичка операција со одредена формула за пресметување на нето вредност. 

Формула за пресметување е следната:98 

Имотот и средствата (И) минус долговите (Д) е еднакво на нето вредност 

(Нв) минус нето вредноста на почетната година (Нп) е еднакво на зголемувањето 

                                                 
97 Чл. 14, Закон за финансиска полиција, Сл. весник на Р. Македонија, бр. 12/14. 
98 Бошковиќ Г. и Маринковиќ Д. ,Metode finansiske istrage u suzbijanju organizovanog kriminala, 

Zurnal za kriminalistiku i pravo, Belgrad, 2010, br. 2, str. 91. 
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(или смалувањето) на нето вредноста (Н) плус личните трошоци (Лт) плус личните 

загуби (Лг) е еднакво на вкупните средства (Ус) минус легалните приходи (Лп) е 

еднакво на непријавен приход или незаконски приход (Нн). 

 

         И (имот и средства) – Д (долгови) = Нв (нето вредност) – Нп (нето вредност 

на почетна година) = Н (зголемување или намалување на нето вредноста) + Лт 

(лични трошоци) + Лг (лични приходи) = Ус (вкупните средства) – Лп (легални 

приходи) = Нн (непријавен или незаконски приход) 

 

 Метод на трошоци – методот на трошоци се применува со цел да се утврди  

дали постои покритие на трошоците, дали истите го надминуваат пријавениот 

приход и кога постојат индиции за несразмерност на трошоците и добивката на 

субјектите.99 

Примената на овој метод ќе докаже дали осомничениот на кривичното дело 

троши повеќе отколку законски остварените приходи, односно потребно е да се 

утврди дали осомничениот има законско покритие за трошоците кои ги направил. 

Со овој метод се расветлува постоењето на противправно стекнување на 

богатства за одреден временски период кои надминуваат значителна вредност. 

Односно, се јавува сомнеж кога сторителот ќе изјави дека се што заработил го 

ставал во заштеда а притоа станува збор за огромен износ на парични средства кои 

не може да ги оствари со чесна заработка, а и самиот нема оправдување за 

стекнатите средствата со кои си овозможил раскошен живот за себе и за неговото 

семејството за време на истражуваниот временски период. Формулата за 

непријавени или незаконски приходи (Н) е еднаква на разликата од вкупните 

трошоци (Вт) и познатите извори на средства (Пи).100 

 

Н (незаконски приходи) = Вт (вкупни приходи) – Пи (познати извори на средства) 

 

 

                                                 
99 Чл. 15, Закон за финансиска полиција, Сл. весник на Р. Македонија, бр. 55/08 и 12/14. 
100 Бошковиќ Г. и Маринковиќ Д. ,Metode finansiske istrage u suzbijanju organizovanog kriminala, 

Zurnal za kriminalistiku i pravo, Belgrad, 2010, br. 2, str. 95. 
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 Метод на банкарски депозити – доколку евиденциите и документите за  

определено осомничено лице не се достапни или пак врз основа на нив не може да 

се утврди приходот кој лицето треба да го одданочи, се применува методот на 

банкарски депозите со кој преку анализа на сите депозите на банкарски сметки и 

други трансакции се утврдува непријавениот приход на сторителот кој е 

одданочлив. 

 

 Метод на процентуална маржа – се применува за пресметка на определени  

мерења на деловните односи со определени стандарди за тие деловни односи преку 

користење на стандардни проценти и соодноси на исти или слични деловни 

работења со цел за откривање на кривични дела со елементи на злоупотреба на 

службена положба и овластување. Методот на процентуална маржа најчесто се 

применува кај физички и правни лица што се занимаваат со малопродажба, каде 

што постојат информации за почетната состојба на стоките ускладиштени во 

магацините, стоките што се наоѓаат во промет и крајните залихи, споредено со 

нестандардната процентуална маржа.101 

 

 Метод на посебни ставки – овој метод на посебни ставки се употребува со  

цел откривање и утрдување нерегуларности во даночната пријава, имено 

утврдување дека определени трансакции кои ги направил даночниот обврзник не 

ги прикажал потполно ниту делумно во даночната пријава која ја поднел до 

надлежниот орган.102 

 

 Постапка за утврдување на непријавени приходи103 – на методот на  

докажување на приход се надоврзува постапката за утврдување на непријавените 

приходи. Имено, доколку при примената на овој метод Финансиската полиција 

утврди дека постои непријавен приход или имот за кој не е платен данок, за тоа ја 

известува Управата за јавни приходи. Откако Управата за јавни приходи ќе го 

прими известувањето од страна на Финансиската полиција должна е по истото да 

                                                 
101 Чл. 17, Закон за финансиска полиција, Сл. весник на Р. Македонија, бр. 55/08 и 12/14. 
102 Чл. 18, Закон за финансиска полиција, Сл. весник на Р. Македонија, бр. 55/08 и 12/14. 
103 Чл. 19, Закон за финансиска полиција, Сл. весник на Р. Македонија, бр. 55/08 и 12/14. 
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постапи, односно да покрене постапка за утврдување и наплата на данокот за тој 

непријавен приход. 

Вредноста на имотот, односно висината на паричните средства на одредено 

лице или на членовите на неговото семејство претставува основа за утврдување на 

данокот на непријавени приходи. Данокот на непријавените приходи се пресметува 

со стапка од 70%. Лицето против кое се води постапката е должно да ги презентира 

доказите кои говорат за тоа од каде е набавен имотот или средствата со кои 

располага лицето или членовите на неговото семејство. Постапката може да се 

покрене доколку не настанала застареност на правото за утврдување на данок или 

друга јавна давачка. 

Секој избран или именуван функционер, одговорно лице во јавно 

претпријатие, јавна установа или друго правно лице кое располага со државен 

капитал, има обврска за пријавување на имот и најдоцна во рок од 30 дена од денот 

на изборот или именувањето треба да пополни анкетен лист со детален попис на 

недвижен имот, подвижни предмети од поголема вредност, хартии од вредност и 

побарувања и долгови, како и друг имот што е во негова сопственост, или 

сопственост на членовите на неговото семејство, со наведување на основот на 

стекнување на пријавениот имот и доставува заверена изјава од нотар за 

откажување од заштита на банкарска тајна во однос на сите сметки во домашни и 

странски банки.104 

Секој избран или именуван функционер, службено лице и одговорно лице 

во јавно претпријатие или друго правно лице што располага со државен капитал е 

должно во рок од 30 дена да го пријави секое зголемување на неговиот имот, 

односно на имотот на членовите на неговото семејство, како што е изградба на куќа 

или други објекти, купување на недвижности, хартии од вредност, автомобил или 

други подвижни предмети во вредност што надминува износ од дваесет просечни 

нето плати во претходниот тримесечен период.105 

                                                 
104 Чл. 33, Закон за спречување на корупцијата, Сл. весник на Р. Македонија, бр. 28/02, 46/04, 126/06 

и 10/08. 

105
 Чл. 34, Закон за спречување на корупцијата, Сл. весник на Р. Македонија, бр. 28/02, 46/04, 126/06 

и 10/08. 
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Пример 9:106 Одделот за финансиски криминал поднесе кривична пријава за 

злоупотреба на службена положба и овластувања против Н.П. (64) претседател 

на одборот на директори, В.С. (58) генерален извршен директор и член на одборот 

на директори, М.С. (49), Ц.Р. (52), Д.С. (58) и П.П. (68) членови на одборот на 

директори. 

Имено, АД „Агроплод"-Ресен, согласно одредбите од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал во 1995/96 година спровело постапка 

за приватизација при што деловни објекти во нивна сопственост, кои биле на 

територијата на поранешните југословенски републики, односно во Сараево 

(Босна и Херцеговина) не биле опфатени во проценката, заради што согласно 

горепосочениот закон овој имот преминал во сопственост на Република 

Македонија. 

Меѓутоа, пријавените како раководни лица во АД „Агроплод"-Ресен и покрај тоа 

што знаеле дека деловните објекти во Сараево не се повеќе сопственост на 

компанијата, ја злоупотребиле службената положба и овластувања и наместо за 

постоењето на недвижниот имот да ја известат Владата на РМ, со цел да се 

отпочне постапка за промена на сопственоста, тие продолжиле да 

стопанисуваат со имотот, односно продолжиле да ги издаваат деловните 

простории под закуп на други правни лица. 

Од страна на Владата на РМ, по дознавањето за постоење на недвижниот имот, 

до АД „Агроплод"-Ресен доставено е известување дека истиот е сопственост на 

Република Македонија. 

                                                 

106 Примерот е преземен од http://kajgana.com/krivichni-prijavi-za-rakovodstvoto-na-agroplod-poradi-

prodazhba-na-drzhaven-imot-vo-saraevo 

 

http://kajgana.com/krivichni-prijavi-za-rakovodstvoto-na-agroplod-poradi-prodazhba-na-drzhaven-imot-vo-saraevo
http://kajgana.com/krivichni-prijavi-za-rakovodstvoto-na-agroplod-poradi-prodazhba-na-drzhaven-imot-vo-saraevo
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Но, во текот на 2010 година со договор за купопродажба пријавените го продале 

деловниот простор на правно лице „Винојуг" ДОО Сараево за износ од 79.925 евра 

со што за таа сума ја оштетиле Република Македонија. 

Од дадениот пример се гледа дека шест лица на раководни функции во АД 

,,Агроплод” – Ресен, ја злоупотребиле службената положба и овластувањата и со 

договор за купопродажба го продале деловниот простор во Сараево на босанска 

компанија, знаејќи го фактот дека деловните објекти не се повеќе сопственост на 

компанијата, туку државна сопственост, при што ја оштетиле државата за 79.925 

евра. 

 

4. Идентификација и замрзнување на противправно стекнатите приноси 

 

Со цел да не му се дозволи на потенцијалните сторители да профитираат од 

криминал, законодавецот ја предвидел конфискацијата на приносите кои се 

стекнати на незаконски начин. Конфискацијата како законска мерка е предвидена 

со Законот за кривична постапка и е реафирмирана со новелата на Кривичниот 

законик на Република Македонија од 2004 година кога е предвидена како посебна 

казнено – правна мерка. 

Основ за конфискација претставуваат противправно стекнатите приноси или 

имот, односно посредната или непосредната имотна корист, врз основа на законски 

определените услови. 

Покрај непосредната имотна корист која се состои од користа што ја 

остварил сторителот со вршење на кривичното дело, без нејзино трансформирање 

во друг облик, од сторителот исто така може да биде конфискувана и посредната 

имотна корист што се состои во:107 

1) Имотот во кој е трансформирана или претворена користа прибавена од  

кривичното дело; 

2) Имотот стекнат од законски извори, доколку користа прибавена од  

кривичното дело е помешана, во целост или делумно, со таквиот имот, до 

проценетата вредност од помешаната корист прибавена од кривично дело и 

                                                 
107 Чл. 97 – а, Кривичен Законик на Р. Македонија, Сл. весник на Р. Македонија, бр. 114/09. 
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3) Приходот или друга корист што произлегува од користа прибавена од  

кривично дело, од имот во кој користа прибавена од кривично дело е 

трансформирана или претворена или од имот во кој е помешана користа прибавена 

од кривичното дело, до проценетата вредност на помешаната окрист прибавена од 

кривичното дело. 

Законот предвидува конфискување на незаконски стекнатата имотна корист 

која се состои од пари, движен или недвижен имот, како и секоја друга 

сопственост, а доколку не е можно нивно конфискување од сторителот се 

конфискува друг имот чија што вредност е соодветна на вредноста на незаконски 

прибавената корист. Доколку користа која ја остварил сторителот на кривичното 

дело е остварена за трети лица истата ќе се конфискува од нив, а ќе се конфискува 

и од членови на семејството на кои е пренесена, а кои што не дале противнадомест 

во висина на вредноста на прибавената имотна корист.108 

Современата тенденција на криминален прогон не е насочена само кон 

потрага на делото и сторителот, туку и кон заплена и целосна конфискација на 

противправно стекнатите приходи и имот како резултат на извршената криминална 

активност, при што конфискувањето на незаконски стекнатата имотна корист се 

јавува како најефикасно средство во борбата против криминалитетот со елементи 

на злоупотреба на службената положба и овластување. Со упорното откривање, 

идентификување, замрзнување и конфискација на противправно стекнатите 

приходи и имот како резултат на извршената криминална активност, како и на сите 

предмети кои биле употребени во криминалниот напад или предметите што 

настанале со извршените криминални дејствија, ќе се зацврсти предупредувањето 

кон сторителите дека криминалот не се исплатува. Меѓу другото, секако дека би се 

намалила и мотивираноста на сторителите кои треба да тежнеат кон заработување 

на неопходното а не кон излишното, и криминалот да не им премине во 

професионално занимање. 

Бидејќи напоменавме за замрзнување на криминалниот приход, значајно да 

се напомене е дека, "Замрзнување или запленување" е временска забрана за 

пренос, располагање, конверзија или движење на сопственоста, или временски 

                                                 
108 Чл. 98, Кривичен Законик на Р. Македонија, Сл. весник на Р. Македонија, бр. 114/09. 
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надзор и контрола на сопственоста, врз основа на наредба донесена од суд или од 

друг надлежен орган. 

Сведоци сме на голем број случаи поврзани со злоупотреба на службената 

положба и овластување, каде сторителите искористувајќи ја нивната позиција, моќ 

и статус кој го имаат во општеството вешто ги изигруваат законите, се решаваат за 

поткуп, а сето тоа го праватс со цел да се збогатат на брз начин. 

Значајно да се напомене е дека кај конфискацијата на имот товарот на 

докажување е кај обвинетиот кој што треба да докаже дека имотот кој треба да му 

се конфискува е стекнат на законски начин и не треба да подлежи на одземање. 

Кога станува збор за кривичните дела со елементи на злоупотреба на 

службената положба и овластување, покрај одговорноста на одговорните лица на 

некој начин се санкционираат и правните лица, односно нивните сопственици. 

Во нашата држава оваа мерка е законски предвидена од 2004 година, а се 

применува во случаите кога имотот со казнено дело е стекнат за правното лице. 

Ако од правното лице не може да се конфискува имот или имотна корист поради 

што престанало да постои пред извршувањето на конфискацијата, правниот 

следбеник, односно следбениците, а ако не постојат правни следбеници, основачот 

или основачите на правното лице, осносно акционерите или содружниците кај 

трговското друштво во случаите утврдени со закон, солидарно ќе се обврзат да 

платат паричен износ што одговара на прибавената имотна корист.109 

Со Кривичниот законик создадена е правна основа никој да не може да се 

стекне со имотна корист со извршено кривично дело. Со измените на Кривичниот 

законик кој се применува од 22.03.2010 год. создаден е правен основ за изрекување 

на проширена конфискација и за одземање непосредна и посредна имотна корист. 

Кога од сторителот не може да се конфискува противправно стекнатиот 

имот се оди на примена на проширена конфискација, кога од сторителот се 

конфискува имотот стекнат пет години пред сторувањето, а истата се применува 

само за определени тешки кривични дела. Предмет на конфискација е имотот за кој 

                                                 
109 Чл. 96 – к, Кривичен Законик на Р. Македонија, Сл. весник на Р. Македонија, бр. 114/09. 
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основано може да се смета дека потекнува од тоа кривично дело или слични дела и 

за кој сторителот не може да го докаже неговото законско потекло.110 

Во нашето законодавство конфискацијата на имот е предвидена како 

посебна мерка, која се издвојува од останатите санкции, со која се определува 

одземање на посредната или непосредната имотна корист која што сторителот ја 

остварил на незаконски начин со извршување на кривично дело, со што се дава 

јасна порака до криминалците дека криминалот не се исплатува. Вредноста на 

имотот и имотната корист што треба да се конфискува најчесто се утврдува со 

вештачење. 

Министерство за правда постојано ја следи примената на законите од 

казнената област и има намера да превзема мерки за едукација на кадрите за 

примена на законите и извршување на пресудите, особено конфискацијата на 

имотот, проширената конфискација и одземање на било каква имотна корист со 

извршено кривично дело. Исто така ќе се зајакнува и капацитетот на Агенцијата за 

управување со одземениот имот за успешно извршување на работите за 

конфискација и одземање на предметите, како и во управувањето со одземениот 

имот во кривичната и прекршочната постапка.111  

 

Пример 10:112  Случај “Живко Ефтимовски” 

Со правосилна пресуда на Основен суд Скопје 1 – Скопје К бр. 1049/99 од 

22.12.2005 год. осудениот Живко Ефтимовски сопственик на приватна фирма 

ФАМАТЕК од  Ресен е осуден за кривично дело злоупотреба на службена положба 

и овластување и од истиот се пленува имотна корист прибавена од  кривично дело 

во износ од 58.652.000,00 денари. 

Осудениот бил задолжен во рок од 15 дена од правосилноста на пресудата да ја 

надомести имотната корист во износ од 58.652.000,00 денари, но тоа не го 

сторил. За извршување на пресудата од осудениот се одзема:  

                                                 
110 http://scholar.ugd.edu.mk/tvitlarov/files/merkite_konfiskacija_i_prosirena_konfiskacija.doc 
111 https://scholar.ugd.edu.mk/tvitlarov/files/merkite_konfiskacija_i_prosirena_konfiskacija.doc 
112 http://www.pravda.gov.mk/documents/konfiskacija_nova_0209010_2.ppt 

 

http://scholar.ugd.edu.mk/tvitlarov/files/merkite_konfiskacija_i_prosirena_konfiskacija.doc
https://scholar.ugd.edu.mk/tvitlarov/files/merkite_konfiskacija_i_prosirena_konfiskacija.doc
http://www.pravda.gov.mk/documents/konfiskacija_nova_0209010_2.ppt
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Вила во Претор на катастарска парцела бр. 734/6 на имотен лист бр. 168, 

катастарска општина Претор со површина од 234 m². Вилата се одзема од 

трето лице на кое осудениот му ја поклонил. 

  

Семејна куќа со површина од 171 m² (идеален дел) на катастарска парцела бр. 

1521/1 и 1521/2 со имотен лист бр. 118 катастарска општина Јанковец со вкупна 

површина на парцелата од 511 m². 

             

Од дадениот пример се гледа дека осудениот како резултат на извршеното 

кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување прибавил 

противправна имотна корист од 58.652.000,00 денари. Бидејќи во предвидениот рок 

неја надоместил имотната корист, е пристапено кон вредносна конфискација со 

која му е одземена семејната куќа, и проширена конфискација со која е одземена 

вилата од трето лице на кое осудениот му ја поклонил. 

 

 

4.1. Одговорност  на правните лица 
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Кај криминалитетот со елементи на злоупотреба на службената положба и 

овластување покрај физичките лица, службените лица, одговорните лица, лицата 

што вршат работи од јавен интерес, странските службени и одговорни лица, како 

учесници во криминалните активности се јавуваат и правните лица кои добро знаат 

да уживаат во плодовите од криминалните активности кои ги извршиле нивните 

раководни лица. Порано во правниот систем правните лица одговараа само за 

сторени прекршоци, деликти и стопански престапи, но не и за кривични дела. Со 

измените и дополнувањата на кривичниот законик од 2004 година е востановена 

одговорноста на правните лица.113 

Одговорноста на правните лица не ја исклучува одговорноста на физичките 

лица, како директни извршители на кривичните дела со елементи на злоупотреба 

на службената положба и овластување. 

Правното лице е кривично одговорно ако до извршувањето на делото дошло 

со дејствие или со пропуштање на должниот надзор од страна на одговорното лице 

во правното лице, или на друго лице кое било овластено да постапува во името на 

правното лице во рамките на неговите овластувања, или ако тоа ги пречекорило 

своите овластувања заради остварување корист за правното лице. Одговорни се 

сите правни лица, со исклучок на државата.114 

Правното лице одговара за сите кривични дела извршени од негово име или 

во негова корист. 

Доколку одговорното лице криминалните дејствија ги извршило во свое име 

и за свој интерес, во тие случаи правното лице не е кривично одговорно, туку во 

тие случаи имаме кривично дело со елементи на злоупотреба на службената 

положба и овластување. 

Правните лица имаат свој идентитет кој претставува збир на правни и 

фактички информации поврзани само за тоа правно лице. 

Доколку постои сомневање дека правното лице е кривично одговорно, се 

поднесува кривична пријава кон одговорното лице или кон преставникот на 

правното лице. Јавниот обвинител може по службена должност да бара 

                                                 
113 Стојанов, И., Востановена кривична одговорност на правните лица, Годишник на Полициската 

академија, 2005/2006, стр. 164. 
114 Манев П., Воведувањето кривична одговорност за правните лица, Скопје, 2002, стр. 79. 
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покренување на кривична постапка за истото кривично дело и против правното 

лице.115 

При поднесување на кривична пријава за сторени кривични дела со 

елементи на злоупотреба на службена положба и овластување од страна на правно 

лице, неопходно е да се обезбедат изворни податоци од Централниот регистар на 

Република Македонија. 

Законски се пропишани два вида на казни кои може да му бидат изречени на 

правното лице, и тоа парична казна и престанок на правното лице. Паричната казна 

се утврдува во зависност од висината на штетата или незаконски прибавената 

имотна корист, а доколку износите се различни, како основа за утврдување на 

паричната казна се зема поголемата сума. Престанок на правното лице, како казна 

може да се изрече ако дејноста на правното лице, целосно или делумно била 

насочена кон извршување на кривични дела, со што правното лице престанува да 

постои со бришење од Централниот регистар.116 

Правното лице може да се ослободи од казна ако одговорното лице во 

правното лице одлучи доброволно да го пријави стореното кривично дело, доколку 

ја врати противправно стекнатата имотна корист или доколку бидат отстранети или 

надоместени штетните последици од делото.117 

Доколку правното лице престанало да постои пред извршувањето на 

мерката конфискација, во тој случај бидејќи од него не може да се конфискува 

имотот или имотната корист, правниот следбеник се обврзува да плати паричен 

износ што одговара на прибавената имотна корист. Доколку правниот 

следбеник/ци во предвидениот рок не извршат плаќање на паричниот износ, во тој 

случај акционерите или содружниците кај трговските друштва се должни да платат 

паричен износ што одговара на прибавената имотна корист. 

Од 2011 година во Скопје се одржуваат семинари на тема: „Конфискација, 

одговорност на правни лица, противправно стекнување и прикривање имот“. 

                                                 
115 Закон за кривична постапка, Службен весник на РМ бр. 150/10, Чл.512. 
116 http://www.lawoffice-vujacic.com/newsletter/practice-recent-experience/124-odgovornost-pravnih-lica-

za-krivična-djela 

117 http://www.jpacademy.gov.mk/upload/Prezentacii%202014/IPA%201%204-5.12.2014.pdf 

http://www.lawoffice-vujacic.com/newsletter/practice-recent-experience/124-odgovornost-pravnih-lica-za-krivična-djela
http://www.lawoffice-vujacic.com/newsletter/practice-recent-experience/124-odgovornost-pravnih-lica-za-krivična-djela
http://www.jpacademy.gov.mk/upload/Prezentacii%202014/IPA%201%204-5.12.2014.pdf
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Семинарите се наменети за судии од кривичните оддели и јавни обвинители, 

стручни соработници од судовите и обвинителствата, како и претставници од други 

релевантни институции.118  

Целта на семинарите е да се разменат мислења во врска со новостите во 

Кривичниот законик, комплексноста на мерката конфискација, одговорноста на 

правните лица, како и да се разменат компаративни искуства од досегашната 

пракса во поглед на противправното стекнување и прикривање на имотот.  

Со измените во Законот за кривична постапка предвидените мерки се 

однесуваат на привремено замрзнување на незаконски стекнатиот имот, за да може 

во иднина да се изврши успешна конфискација, бидејќи целта е конфискацијата да 

ја намали мотивираноста на сторителите кои треба да сфатат дека криминалот не се 

исплатува, но и да престанат да профитираат од криминал и да не го сметаат 

криминалот за нивно единствено професионално занимање. 

Кај нас за жал конфискацијата како мерка не се применува во доволна мера, 

така што од 6.000 осудени лица за различни дела, на околу 100 до 200 пресуди се 

изрекува мерката конфискација. Причина за ваквата состојба е во тоа што 

конфиксацијата освен за сторителот на кривичното дело може да се изрече и за 

трети лица на кои е префрлен дел од нелегално стекнaтиот имот. Со тоа се 

усложнува целата постапка бидејќи може да се наруши едно од основните човекови 

права, правото на сопственост.119 

Баш во тој контекст семинарите ќе придонесат за поефикасна примена на 

мерките, се со цел да се надминат сложените проблеми кои се јавуваат при 

откривањето и идентификувањето на криминалните приноси. 

 

V ДЕЛ 

 

                                                 
118 http://www.idividi.com.mk/vesti/makedonija/695902/index.htm 

119 http://daily.mk/makedonija/konfiskacijata-nedovolno-primenuvana-merka 

http://www.idividi.com.mk/vesti/makedonija/695902/index.htm
http://daily.mk/makedonija/konfiskacijata-nedovolno-primenuvana-merka
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ЗНАЧЕЊЕ НА ПРЕВЕНЦИЈАТА ЗА ПОПРЕЧУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ 

НА КРИМИНАЛИТЕТОТ СО ЕЛЕМЕНТИ НА ЗЛОУПОТРЕБА НА 

СЛУЖБЕНА ПОЛОЖБА И ОВЛАСТУВАЊЕ  

 

1. Дефинирање на поимот превенција – општо за превенција  

 

Превенцијата во најширока смисла на зборот претставува систем од мерки и 

активности кои се преземаат со цел да се спречи престапничкото однесување во 

одредена општествена средина, кое може да резултира со сериозни последици како 

за државата така и за нејзините граѓани. Превентивното делување е проактивно 

делување, тоа значи да се превенира пред да се појават проблемите а воедно и 

потребите од репресивно делување.120 

Во секое општество сите преземаат мерки и активности во насока на 

остварување на превентивната функција, вклучувајќи ги Владата, полицијата, 

државните органи и институции, па дури и граѓаните со нивното учество во 

најразличните форми на организираност и соработка со соодветните државни 

органи и институции.121 

За разлика од репресијата, превенцијата како еден од сегментите за борба 

против криминалот со елементи на злоупотреба на службена положба и 

овластување е насочена кон отстранување на причините, условите и факторите кои 

ја условуваат неговата појава, како и спречување на нивното манифестирање во 

иднина.   

Не постои единствена дефиниција со која би се дефинирал поимот 

превенција, но сепак, постојат практични и теоретски причини кои укажуваат на 

спротивставеноста на превенцијата и репресијата. Воглавно превенцијата се 

занимава со отстранување на причините, условите и поводите кои доведуваат до 

криминално однесување, а репресијата преку примена на средствата на принуда и 

контрола, се занимава со последиците на криминалитетот. 

                                                 
120 Маневски, М., “Корупцијата во Република Македонија, превентивни и казнени мерки за 

спречување”, Скопје, 2005. стр. 206. 
121 Милошевиќ Н., Милојевиќ С., Основи методологије безбедносних наука, Београд, 2001.  
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Терминот превенција воглавно се состои од две компоненти: прогноза и 

интервенција. Прогнозата се однесува на тоа дека не само што сме принудени туку 

и мораме да прогнозираме каде, кога и како се појавува криминалот, бидејќи за да 

откриеме еден криминален случај најпрвин треба да направиме прогноза која ќе го 

предвиди неговото појавување. Доколку имаме сознанија за тоа, следниот чекор е 

успешна интервенција, за таа појава да биде спречена. Тоа значи брзо да се 

интервенира без да се чека сторителот да ги прикрие или фингира трагите, со што 

би се отежнала самата интервенција која има за цел спречување на појавата на 

криминалитетот.122  

Од ова се гледа дека репресијата и превенцијата во борбата против 

криминалитетот меѓусебно треба да се надополнуваат и надоврзуваат. Тие не 

можат една без друга и заедно ја остваруваат рамнотежата на современата 

криминална политика.  

Кај криминалитетот со елементи на злоупотреба на службената положба и 

овластување значајни за набљудување се однесувањата на потенцијалните 

сторители на злоупотреби, кои се борат за одредена функција или за да дојдат на 

власт, сé со цел стекнување на моќ и богатство.123  

Поради елементите на организираност на сторителите на кривичните дела, 

како резултат на заинтересираноста на меѓународната заедница за превенцијата на 

криминалитетот, во рамките на Европскиот совет е формирана Организација на 

криминална превенција, со која би се овозможила превенција на криминалитетот 

на национално, регионално и локално ниво.124 

Превентивната општествена улога во борбата за спречување на 

криминалитетот со елементи на злоупотреба на службената положба и 

овластување, треба да биде приоритет и обврска на секоја современа држава.125 

2. Улогата на превенцијата кај криминалитетот со елементи на злоупотреба 

на службената положба и овластување 

                                                 
122 Тодор Кралев, Криминологија - Преглед на основните поими, Скопје, 2004. 
123 Оливер Бачановиќ: Полицијата и жртвите, Штип, 1997, стр. 165 – 166. 
124 Симоновиќ, Б., Улогата на полицијата во превенција на криминалот на ниво на локална 

заедница, Годишник на Факултетот за безбедност,  Скопје, 2001, стр. 147.  
125 Николоска С., Методика на истражување на економско – финансиски криминал, Скопје, 2013, 

стр. 267. 
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Превенцијата воглавно претставува преземање на претходно утврдени 

мерки и активности насочени кон отстранување на причините, условите и поводите 

кои доведуваат до криминално делување.  

Еден од поопасните криминални облици на организираниот криминал со кој 

дирекно се нанесува штета на Буџетот на државата, а индирекно на граѓаните, 

загрозувајќи ги нивните слободи и права, е криминалитетот со елементи на 

злоупотреба на службената положба. 

Имајќи го во предвид фактот дека политиката кај нас е длабоко навлезена во 

секој сегмент на економскиот, правниот и социјалниот живот на Државата, видливо 

е дека позначајните позиции им се загарантирани на лицата кои се членови на 

одредена политичка партија, без оглед на тоа дали истите се стручни, 

професионални и компетентни за тоа работно место.126 

Криминалната превенција, според Конвенцијата од Палермо Италија127,  

предвидува дека одредена држава треба да биде насочена кон примена на мерки и 

активности со кои ќе се овозможи заштита на професиите кои се од општ јавен 

интерес за општеството и граѓаните, а тоа се адвокати, нотари, даночни советници 

и сметководители, како и воведување на кодекси на однесување кои ќе важат за 

релевантните професии.  

Злоупотребата на службената положба и овластување доаѓа до израз кога 

криминалните однесувања изразени преку злоупотреба на позициите и моќта се 

прифаќаат како нормални, сé со цел остварување на противправна имотна корист и 

овозможување нелегалните пари да станат легални преку нивно трансферирање во 

странство, од каде повторно се враќаат како влез на странски капитал.  

За да се овозможи доследна примена на законските решенија, неопходно е 

усвојување на стратегија за превенција и за репресија на криминалот со елементи 

на злоупотреба на службената положба и овластување, во согласност со барањата 

на меѓународната заедница. 

                                                 
126 Николоска С., Кривични дела против службената должност, Скопје, 2008, стр. 268. 
127 Чл. 31, Конвенција на обединетите нации против транснационалниот организиран криминал, 

Палермо, Италија, 2000. 
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Националната стратегија треба да се развива во насока на имплементирање 

на легислативните решенија, со цел откривање, расветлување и докажување на 

криминалните однесувања со елементи на злоупотреба на службената положба и 

овластување извршени во нашата држава. Корените на овој криминал се длабоко 

вгнездени во подрачјата на економијата, политиката и сл., поради што сторителите 

благодарение на нивната позиција, моќ и влијание имаат фактички имунитет од 

гонење и се убедени дека криминалот се исплаќа, за да им се докаже спротивното е 

потребен институционален план за национално делување.128 

Видливо е дека овој вид на криминалитет бара посебна стручност и 

професионалност од страна на органите за гонење. Правилното поставување на 

обвинението и неговата поткрепеност со докази имаат директно влијание за 

ефикасното и брзо завршување на кривичната постапка со една осудителна 

пресуда.129 

Целите на државната програма за корупција, меѓу кои како најзастапено 

кривично дело е злоупотреба на службената положба и овластување, се однесуваат 

на трајна примена на мерките за превенција и репресија на корупцијата, како и 

зајакнување на мерките за откривање и казнување на сторителите, и на крај, 

конфискување на криминалните приноси.130  

Програмата е заснована на превенција преку откривање на причините, 

условите и поводите кои ја условуваат појавата на криминалитетот со елементи на 

злоупотреба на службената положба и овластување, а репресијата да биде насочена 

кон индивидуалните откриени, разјаснети и докажани криминални случаи со 

елементи на злоупотреба на службената положба и овластување преку 

санкционирање на сторителите. 

При спроведувањето на полициските овластувања службените лица се 

должни да ги применуваат одредбите од Правилникот за начинот на вршење на 

полициски работи. Во сите полициски овластувања полицијата е должна да 

постапува без дискриминација и непристрасност, а тоа значи да не се применува 

                                                 
128 Николоска С., Кривични дела против службената должност, Скопје, 2008, стр. 273. 
129 http://scholar.ugd.edu.mk/tvitlarov/files/krivichni_dela_protiv_sluzhbenata_dolzhnost_vo_praktikata 

130 Маневски, М., “Корупцијата во Република Македонија”, Скопје, 2005, стр. 178.  

http://scholar.ugd.edu.mk/tvitlarov/files/krivichni_dela_protiv_sluzhbenata_dolzhnost_vo_praktikata
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никаков притисок физички или психички врз осомничените, сведоците или 

жртвите во обид да се добие одредена информација и да не се присилат на 

признание, а со собраните информации да се постапува доверливо.131 

Превентивна функција на полицијата се остварува преку успешно 

откривање на кривичните дела и на нивните сторители, како и одржување на 

јавниот ред и мир. Успешното откривање на кривичните дела и на нивните 

сторители води кон зголемување на нивото на стабилност и сигурност во 

општетсвото, додека пак со одржувањето на јавниот ред и мир им се овозможува на 

граѓаните да ги уживаат основните човекови права и слободи.132  

Полицискиот службеник е должен да постапува само врз основа на 

законските норми, кои мора да ги врши во согласност со универзално прифатените 

слободи и права на човекот и граѓанинот.133  

Полицискиот службеник пред граѓанинот е најизразениот овластен 

презентер на моќта на државата, а од друга страна во неговиот секојдневен и 

приватен живот и самиот е граѓанин како и секој друг граѓанин.134 

Нешто што ја бранува македонската јавност, е јавното приведување на 

високи поранешни и сегашни функционери пред камерите на медиумите и очите на 

јавноста. Дали на тој начин се прави кршење на принципот на презумпција на 

невиност? Секако дека се крши тој основен принцип, бидејќи никој не е виновен се 

додека не се докаже спротивното, а со медиумите се влијае врз мислењето на 

јавноста. Доколку во понатамошните постапки се докаже нивната невиност, 

осомничените имаат право да поднесат барање за надомест на штетата која што им 

е предизвикана поради загрозување на угледот во очите на јавноста и секако 

деновите во притвор.135 

                                                 
131 http://www.pravdiko.mk/koi-se-ovlastuvan-ata-na-politsiskite-sluzhbenitsi-vo-politsiska-postapka/ 
132 Милошевиќ М., Организација и функционисање полиције у кривичном поступку, Београд, 2005, 

стр. 123.  
133 Прирачник за демократско полициско работење од Вишиот советник на генералниот секретар на 

ОБСЕ (2008) Полициска етика и човекови права, ст.12. 
134 Закон за полиција, член 13:  

„Полицискиот службеник е должен надвор од работното време да преземе неопходни мерки според 

околностите на случајот, заради заштита на животот, личната сигурност и имотот на граѓаните.“ 
135 Николоска С., Кривични дела против службената должност, Скопје, 2008, стр. 275. 

http://www.pravdiko.mk/koi-se-ovlastuvan-ata-na-politsiskite-sluzhbenitsi-vo-politsiska-postapka/
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Секако дека можните злоупотреби на службената положба дирекно влијаат 

врз функционирањето на правната држава. Доколку имаме силна правна држава, 

просторот за можни злоупотреби ќе биде значително намален. За да се заштити 

одредена држава од можните злоупотреби потребно е да се овозможи доследна 

примена на законите и на превентивните мерки, со цел да се спречи реализирањето 

на овој вид на криминалитет.136 

Во контекст на превенцијата на криминалитетот против злоупотреба на 

службената положба и овластување, Владата преку низа кампањи потпомогнати од 

медиумите настојува да ја развие јавната свест кај граѓаните и ја потикнува 

јавноста да соработува преку пријавување на одредени незаконски збогатувања на 

лица кои се во нивна непосредна близина, несразмерно стекнат имот на поединци 

кои се дел од нивното место на живеење, професија и сл., за кои постои сомневање 

дека имотот е стекнат од злоупотреби на функцијата, професијата, на работното 

место и сл. Со ваквото потикнување на јавноста да пријавува злоупотреби на 

службената положба, се назначува нејзиниот придонес во процесот на откривање и 

спречување на овој вид на криминалитет. Но, меѓу другото оваа кампања е 

насочена и кон тоа да ја зголеми мотивираноста кај граѓаните, кои треба да бидат 

активни учесници во превентивните активности, а не да бидат пасивни гледачи и да 

бидат изолирани од можноста да учествуваат во решавање на проблемите со 

криминалот.137 

Медиумите исто така се потребни и даваат значителни резултати, бидејќи 

преку нив се влијае врз мислењето и свеста на јавноста. Бројните телевизиски 

емисии кои се емитуваат укажуваат на сериозноста на овој тип на криминал кој 

продира длабоко во сите сфери на економскиот, политичкиот и социјалниот 

систем, и само преку координирана соработка помеѓу граѓаните, медиумите, 

органите на прогон и судството, ќе се даде значаен придонес во откривањето и 

докажувањето. 

                                                 
136 http://scholar.ugd.edu.mk/tvitlarov/files/krivichni_dela_protiv_sluzhbenata_dolzhnost_vo_praktikata 

137 Исто. 

http://scholar.ugd.edu.mk/tvitlarov/files/krivichni_dela_protiv_sluzhbenata_dolzhnost_vo_praktikata
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Најдобар начин да му се докаже на сторителите дека криминалот не е 

исплатлив, а воедно и да се удрат по нивните џебови е со примена на законската 

мерка конфискација на имотот стекнат од криминал. 

Конфискацијата во нашето казнено законодавство е пропишана како 

посебна казнено правна мерка, што се состои од одземање на непосредната и 

посредната имотна корист која е прибавена со извршувањето на одредено кривично 

дело, а се применува врз физички и правни лица. За време на кривичната постапка 

судот и другите државни органи и финансиски институции треба да собираат 

докази кои се од важност за утврдување на имотот и имотната корист која треба да 

се конфискува. Доколку од сторителот не може да се конфискува противправно 

стекнатата имотна корист, во тој случај се оди на вредносна конфискација и се 

конфискува сето она што влегува во склоп на вредноста која ја означува 

противправно стекнатата имотна корист.138 

Комисиите во Управата за јавни приходи вршат утврдување на потеклото на 

имотот и негово оданочување со висока даночна стапка од 70%. Кога ќе се добијат 

резултатите од тие комисии, во иднина е потребно да се изврши нивно стручно 

доусовршување и анализирање. 

Најдобра превенција имаме тогаш кога имаме добро расветлен 

криминалниот случај и кога сторителите се санкционирани врз основа на стореното 

кривично дело, на кои сигурно им се намалиле мотивите бидејќи сфатиле дека 

криминалот не се исплатува.139 

Сето ова што е наведено говори дека од правен аспект во Република 

Македонија континуирано се преземаат сите неопходни мерки и активности во 

насока на откривање и спречување на криминалитетот со елементи на злоупотреба 

на службената положба и овластувањe. 

 

 

VI ДЕЛ 

 

                                                 
138 https://scholar.ugd.edu.mk/tvitlarov/files/merkite_konfiskacija_i_prosirena_konfiskacija.doc 
139 Николовски М., Конфискација на имот стекнат со кривични дела од областа на организиран 

криминал, Факултет за безбедност, Скопје, 2012, стр. 273. 

https://scholar.ugd.edu.mk/tvitlarov/files/merkite_konfiskacija_i_prosirena_konfiskacija.doc
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ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ НА ТЕМА: ,,ЗЛОУПОТРЕБА 

НА СЛУЖБЕНА ПОЛОЖБА И ОВЛАСТУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА” 

 

1. АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИ ДОБИЕНИ ОД ЕЛЕКТРОНСКО АНКЕТНО 

ИСТРАЖУВАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА140 

 

Целта на ова анкетно истражување е да се истражи запознаеноста на 

граѓаните во врска со постоењето и застапеноста на овој глобален проблем кој 

започнува да станува и национален во рамките на Република Македонија. Затоа е 

потребно да се знае мислењето на граѓаните на Република Македонија со цел да 

може понатаму превентивно да се делува, односно да се отстранат оние ризични 

фактори кои придонесуваат за развој на овој криминал во нашата земја, како и 

расветлување на криминалната активност со елементи на злоупотреба на 

службената положба и изрекување на соодветни санкции. 

Целта на ова истражување беше да се согледа дали граѓаните се запознаени 

со поимите ,,криминал против службената должност” и ,,злоупотреба на 

службената положба и овластување”, дали се запознаени со застапеноста и 

опасноста од овој проблем, кој може да се јави во улога на сторител, кои се 

причините и последиците од овој криминалитет, нивните искуства за тоа дали 

непосредно забележале или пријавиле криминалитет со елементи на злоупотреба на 

службената положба и овластување, кои лица сметаат дека највеќе ја 

злоупотребуваат службената должност, колку тие сметаат дека надлежните 

институции ги преземаат професионално и стручно соодветните мерки за 

спречување на ова зло, дали законската регулатива во Република Македонија е 

доволна за спречување и сузбивање на криминалот со елементи на злоупотреба на 

службената положба итн.. и на крај, какви треба да бидат казните за сторителите. 

Воглавно, конечната севкупна цел е сознавање на степенот на свеста кај луѓето ви 

врска со овој проблем. 

                                                 
140 Анкетата можете да ја погледнете во делот – Прилози: Прилог бр.1 
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Во ова анкетно истражување беа опфатени корискиците на Интернет 

мрежата – граѓани на Република Македонија, што значи оваа електронска анкета 

беше пласирана на Интернет при што граѓаните можеа да одговараат на истата во 

периодот од 27.04.2015 година до 27.05.2015 година. 

Анкетата се состои од 15 прашања формулирани и прилагодени на возраста и 

образованието на испитаниците. При составувањето на анкетата беа запазени и 

демографските податоци (првите три прашања од анкетата) на населението како 

што се: пол, возраст и образование. При обработката на електронските податоци, 

утврдено е дека се опфатени 152 испитаници од кои: 

 Пол: 107 или 71,3% од испитаниците беа жени и 43 или 28,7% од 

испитаниците беа мажи. 

 

 Возраст: 105 или 70% од испитаниците беа млади лица од 20-30 години, 28 

или 18,7% од испитаниците беа на возраст од 31-41 година, 14 или 9,3% од 

испитаниците беа на возраст од 42-52 години и 3 или 2% од испитаниците 

беа лица над 52 годишна возраст. 
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 Образование: 6 или 4% од испитаниците се со основно образование, 35 или 

23,3% се со средно образование, 87 или 58% се со вишо/високо образование, 

21 или 14% се магистри на науки и 1 или 0,7% се доктори на науки. 

 

 

 Анализа на добиените резултати од одговорите на анкетните прашања 

Во анализата графички и табеларно ќе ги прикажеме добиените одговори на 15-те 

главни прашања наведени во анкетата изоставајќи ги претходните три кои се 

однесуваа на демографските податоци. 

 

Прашање бр.1: Дали знаете што е тоа криминал против службената 

должност? 

Табела бр.1 

Дали знаете што е тоа криминал против службената должност? 

Одговор Број на 

испитаници 

Процент 

Злоупотреба на служ. положба и овластување 127 85,2% 

Проневера и измама во службата 15 10,1% 

Противзаконита наплата и исплата 1 0,7% 

Примање и давање поткуп 

 

5 3,4% 

Друго 1 1,7% 

Вкупно 149 100% 
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Графички приказ бр.1 

 На ова прашање точно 

одговориле 127 или 85% од испитаниците, што неспорно говори за фактот дека 

граѓаните се запознаени со горенаведениот поим. Но, исто така од вкупните 149 

испитаници, 22 од испитаниците ги навеле останатите четири понудени одговори, 

со што иако оваа бројка е мала, можеме да заклучиме дека има и лица кои воопшто 

не се запознаени со конкретнава проблематика или воопшто не слушнале за тоа.  

 

Прашање бр.2: Според Вас, што претставува злоупотреба на службената 

положба и овластување? 

Табела бр.2 

Според Вас, што претставува злоупотреба на службената положба и 

овластување? 

Одговор Број на 

испитаници 

Процент 

Искористување на службената положба или 

овластување од страна на службено или одговорно 

лице со пречекорување на службените овластувања 

 

80 

 

53% 

Неизвршување на службената должност или 

овластување 

10       6% 

Кога службеното лице ја користи власта што по 

закон не му припаѓа нему 

10 7% 

Службеното или одговорното лице постапува 

спротивно на обврските според кои треба да 

постапува законито и правилно 

 

 

52 

 

34% 

Вкупно 152 100% 
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Графички приказ бр.2 

На ова прашање се 

изјасниле сите 152 испитаници кои можеа да селектираат повеќе одговори. Јасно се 

гледа дека 80 или 53% од испитаниците кои селектирале дека злоупотреба на 

службената положба и овластување претставува искористување на службената 

положба и овластување од страна на службено или одговорно лице со 

пречекорување на службените овластувања ги следат случувањата во Република 

Македонија, 52 или 34% од испитаниците сметаат дека злоупотреба на службената 

положба и овластување имаме тогаш кога службеното или одговорното лице 

постапува спротивно на обврските според кои треба да постапува законито и 

правилно, а останатите 20 испитаници не се запознаени со конкретнава 

проблематика, а оваа бројка не е за занемарување. Во секој случај најголема е 

бројката на испитаници кои се запознаени со конкретнава проблематика. 

 

Прашање бр.3: Дали знаете кој може да се јави во улога на сторител на к.д. 

злоупотреба на службената положба и овластување? 

Табела бр.3 

Дали знаете кој може да се јави во улога на сторител на к.д. злоупотреба на 

службената положба и овластување? 

                      Одговор        Број на испитаници Процент 

Исклучиво правно лице                         5       3% 

Службено или одговорно лице 141       94% 

Обичните граѓани                         3 2% 

Ниту едно од наведените                         1       1% 

Вкупно 150 100% 
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 Графички приказ бр.3 

 Одговорите по ова 

прашање на испитаниците се следни, 141 или 94% од вкупниот број на испитаници 

одговориле дека во улога на сторител на кривичното дело злоупотреба на 

службената положба и овластување може да се јави службено или одговорно лице. 

Додека 5 или 3% од испитаниците одговориле дека во улога на сторител може да се 

јави исклучиво правно лице. Има и такви кои воопшто не се запознаени со 

конкретнава проблематика, но таа бројка од вкупно 4 испитаници воопшто не е 

загрижувачка.  

 

Прашање бр.4: Дали во Р. Македонија постои криминал со елементи на 

злоупотреба на службената положба и овластување и дали истиот се 

открива? 

Табела бр.4 

Дали во Р. Македонија постои криминал со елементи на злоупотреба на 

службената положба и овластување и дали истиот се открива? 

                      Одговор        Број на испитаници Процент 

Постои и се открива                        33      22% 

Постои, но има селективност во 

откривањето 

                       98      66% 

Постои, ама не се открива                        17 12% 

Не постои                         0       0% 

Вкупно                       148 100% 
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Графички приказ бр.4 

 

 

Од понудените одговори на ова прашање, најголем број од испитаниците (98 или 

66%) сметаат дека постои криминал со елементи на злоупотреба на службената 

положба и овластување, но дека има селективност во откривањето, 33 или 22% од 

испитаниците сметаат дека постои и се открива, а 17 или 12% од испитаниците 

сметаат дека постои ама не се открива. Интересен е податокот што ниту еден од 

испитаниците не смета дека ваков криминал постои во нашата држава. Најголем е 

процентот на оние испитаници кои сметаат дека постои селективност во 

откривањето на овој криминал. Овој фрапантен податок е загрижувачки, бидејќи 

истиот ја покажува недовербата на граѓаните во надлежните институции, дека 

истите законски постапуваат и ги вршат своите надлежности за откривање на овој 

тип на криминал.  
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Прашање бр.5: Според Вас, кои лица највеќе ја злоупотребуваат службената 

положба? 

Графички приказ бр.5 

 

На ова прашање, граѓаните можеа да селектираат повеќе одговори за професии, 

функции или работни места каде највеќе се прави злоупотреба на службената 

положба. Од вкупно анкетираните 118 испитаници одговориле дека министрите се 

тие кои прават највеќе злоупотреби на службената положба, потоа веднаш до нив 

со 104 одговори се судиите, со 94 одговори се директорите, со 86 одговори се 

посочени обвинителите, со 80 одговори се професорите, со 69 одговори се 

посочени директорите, веднаш после нив со 67 одговори се полицајците, со 48 

одговори се посочени адвокатите, со 28 понудени одговори се нотарите и 

вештаците, а со 10 одговори се посочени обичните работници кои се единствените 

кои залутале во целата оваа приказна, затоа што имаат најмала моќ и не се во 

позиција да ја злоупотребат службената положба, колку што тоа го можат 

горенаведените. Загрижувачка е констатацијата што сите посочени професии, 

функции или работни места, според мислењето на испитаниците се подложни на 

злоупотреба на службената положба и овластувањата. Уште позагрижувачки е 

фактот дека судиите се на второ место според мислењето на граѓаните... се 

поставува прашањето, доколку имаме корумпирано судство кое подлежи на 
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злоупотреби како ќе имаме стабилно општество? И испитаниците ја препознале таа 

црна дамка на нашето општество. 

 

Прашање бр.6: Колку во вашето место на живеење е актуелен 

криминалитетот со елементи на злоупотреба на службената положба и 

овластување? 

Табела бр.6 

Колку во вашето место на живеење е актуелен криминалитетот со 

елементи на злоупотреба на службената положба и овластување? 

                      Одговор        Број на испитаници Процент 

Многу                         37      25% 

Релативно многу  62      41% 

Малку                         40  27% 

Не е актуелен                         11       7% 

Вкупно 150 100% 

 

Графички приказ бр.6 

Испитаниците 

според актуелноста на криминалитетот со елементи на злоупотреба на службената 

положба и овластување во нивните места на живеење, се изјасниле дека тој вид на 

криминалитет е релативно многу актуелен со 41% од добиените одговори од 

анкетираните, 40 или 27% мислат дека е малку актуелен, а 11 испитаници или 7% 

мислат дека не е актуелен. 
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Прашање бр.7: Дали сте се посомневале дека некој што го познавате врши 

злоупотреба на службената положба? 

Табела бр.7 

Дали сте се посомневале дека некој што го познавате врши злоупотреба на 

службената положба? 

                      Одговор   Број на испитаници Процент 

Да, има многу                  66      70% 

Не, не познавам такви  4       4% 

Има, ама се поврзани со органите на прогон                  24  26% 

Вкупно                  94     100% 

 

Графички приказ бр.7 

Ова прашање 

го испитува ставот на испитаниците по однос на криминалот поврзан со 

злоупотреба на службената положба. Имено, 66 или 70% од оспитаниците 

одговориле дека познаваат многу такви лица, 4 или 4% од испитаниците не 

познаваат такви лица, а 24 или 26% од испитаниците сметаат дека има такви лица, 

но дека сите се поврзани со органите на прогон, кои всушност треба да ги гонат 

истите. 
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Прашање бр.8: Според Вас, која е најглавната причина за злоупотреба на 

службената положба? 

Табела бр.8 

Според Вас, која е најглавната причина за злоупотреба на службената 

положба? 

                      Одговор Број на испитаници Процент 

Сиромаштијата                 23      11% 

Желбата за моќ                 55      26% 

Стекнување за себе или за друг некаква 

корист или нанесување штета на друг 

               105  51% 

Напредување во службата                 25       12% 

Вкупно 208 100% 

 

Графички приказ бр.8 

Од понудените 

одговори на ова прашање на кое испитаниците можеа да селектираат повеќе 

понудени одговори, најголемиот број од испитаниците (105 или 51%) сметаат дека 

најглавна причина за злоупотреба на службената положба е стекнување за себе или 

за друг некаква корист или нанесување штета на друг. Додека, 55 од испитаниците 

или 26% сметаат дека желбата за моќ е најголема причина. Понатаму, 25 или 12% 

од испитаниците сметаат дека напредувањето во службата е најголемата причина, а 

23 лица или 11% ја селектирале сиромаштијата како најглавна причина. Сите 

наведени причини со исклучок на сиромаштијата, имаат донекаде значајно 

влијание врз манифестирањето на криминалитетот со елементи на злоупотреба на 
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службената положба. Според испитаниците најглавната причина е стекнувањето за 

себе или за друг некаква корист или нанесување штета на друг, па поради тоа за да 

се спречат можните злоупотреби на службената положба, најмногу треба да се 

делува на оваа причина со конфискација на противправно стекнатата имотна 

корист. 

 

Прашање бр.9: Дали знаете кои се последиците од злоупотреба на службената 

положба? 

Графички приказ бр.9 

 

Ова прашање го испитува ставот на испитаниците по однос на последиците од 

криминалот поврзан со злоупотреба на службената положба. На ова прашање на 

кое испитаниците можеа да селектираат повеќе понудени одговори, 92 од 

испитаниците или 27% сметаат дека последиците од злоупотреба на службената 

положба доведуваат до остварување на одредена имотна корист за сторителот или 

нанесување штета на граѓаните, правните лица или државата, 85 или 24% од 

испитаниците сметаат дека доведуваат до стекнување на одредена корист, најчесто 

материјална, или повреда на некое право на граѓаните или правните субјекти, 80 
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или 23% од испитаниците сметаат дека доведуваат до штета на средствата на 

буџетот на Р. Македонија, 46 или 13% од испитаниците сметаат дека последиците 

од злоупотреба на службената положба доведуваат до се поголема стапка на 

економско – финансиски криминал, 1 45 или 13% од испитаниците сметаат дека 

доведуваат до богатење на криминалците. Можеме да заклучиме дека 

испитаниците се запознаени со конкретнава проблематика и можат да ги 

препознаат последиците од злоупотреба на службената положба. 

 

Прашање бр.10: Според Вас, кој од облиците на злоупотреба на службената 

положба е најзастапен во Р. Македонија? 

Табела бр.10 

Според Вас, кој од облиците на злоупотреба на службената положба е 

најзастапен во Р. Македонија? 

Одговор         Број на              

   Испитаници 

Процент 

Злоупотреба на службена положба и овластување 100 39% 

Повреда на чување на државна граница 9       3% 

Неизвршување наредба  32 12% 

Несовесно работење во службата  79 31% 

Сите четири 39 15% 

Вкупно 259 100% 

 

Графички приказ бр.10 

Според Вас, кој од облиците на 

злоупотреба на службената положба е 

најзастапен во Р. Македонија?

39%

3%

15%

31%

12%

Злоупотреба на

службена положба и

овластување

Повреда на чување на

државна граница

Неизвршување наредба

Несовесно работење во

службата

Сите четири

 На ова прашање на  
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кое испитаниците можеа да селектираат повеќе понудени одговори, 100 или 39% од 

вкупниот број на испитаници одговориле дека најзастапен облик на злоупотреба на 

службената положба во Република Македонија е злоупотреба на службената 

положба и овластување. На второ место е несовесно работење во службата кои го 

заокружиле 79 или 31% од вкупниот број на испитаници. 32 или 12% заокружиле 

неизвршување наредба, 9 или 3% заокружиле повреда на чување на државна 

граница, додека 39 или 15% од испитаниците сметаат дека сите четири се 

најзастапени облици во Р. Македонија. Значи според испитаниците најалармантен 

тип на кој треба сериозно да се реагира е злоупотребата на службената положба и 

овластување, а веднаш на второ место е несовесното работење во службата. 

Испитаниците добро се запознаени со облиците на злоупотреба на службената 

положба и знаат каде најмногу се крие опасноста, каде постои ризик и каде треба 

веднаш да се реагира. 

 

Прашање бр.11: Дали би пријавиле криминал со елементи на злоупотреба на 

службената положба на надлежните органи, доколку се сомневате дека се 

случува во вашата околина? 

 

Табела бр.11 

Дали би пријавиле криминал со елементи на злоупотреба на службената 

положба на надлежните органи, доколку се сомневате дека се случува во 

вашата околина? 

                      Одговор   Број на испитаници Процент 

 Да                  77      80% 

 Не 13      14% 

 Незнам                   6  6% 

 Вкупно                  96     100% 
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Графички приказ бр.11 

Од вкупниот број  

на испитаници 77 или 80% од испитаниците би пријавиле криминал со елементи на 

злоупотреба на службената положба доколку се сомневаат дека постои во нивната 

околина. Меѓутоа 13 или 14% одговориле дека не би пријавиле, а 6 или 6% не знаат 

дали да пријават ваков случај. Претпоставуваме дека испитаниците кои не би 

пријавиле ваков случај и оние кои не знаат дали да пријават стравуваат од некакви 

последици врз себе или сопственото семејство или едноставно не сакаат да бидат 

вмешани во судската постапка, во секој случај тоа претставува непочитување на 

законската одговорност на секој граѓанин да пријави било какво кривично дело. 

 

Прашање бр.12: Според Вас, која институција е најодговорна за големиот број 

случаи на злоупотреба на службената положба во Република Македонија кои 

не се откриени, или се откриени, но не завршиле со правосилна судска пресуда? 

Табела бр.12 

Според Вас, која институција е најодговорна за големиот број случаи на 

злоупотреба на службената положба во Р. Македонија кои не се откриени, 

или се откриени, но не завршиле со правосилна судска пресуда? 

                        Одговор    Број на испитаници              Процент 

Полицијата                     39 18% 

Обвинителството                     45         21% 

Судот 66 30% 

Вештаците 9 4% 

Инспекциските служби 59 27% 

Вкупно 218 100% 
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Графички приказ бр.12 

 Испитаниците 

имаат свои одговори за тоа кои од институциите имаат најголема одговорност за 

неоткривањето, нерасветлувањето или незавршувањето со правосилна судска 

одлука на бројните случаи на злоупотреба на службената положба во нашата 

држава. На ова прашање на кое испитаниците можеа да селектираат повеќе 

понудени одговори, 66 или 30% од испитаниците го лоцираат судот како 

најодговорна институција, додека 59 или 27% од испитаниците одговорноста ја 

лоцираат кај инспекциските служби, 45 или 21% од испитаниците одговорноста ја 

лоцираат во обвинителството, 39 или 18% во полицијата и 9 или 4% кај 

ангажираните вештаци. Гледано од перспектива на граѓаните (испитаниците), но и 

од наша, ситуацијата е загрижувачка, затоа што по претпоставка имаме 

корумпирано судство кое не си ја работи работата како треба и очигледно 

поврзаноста на наведениве институции е причината што денес имаме низа 

неоткриени и нерасветлени случаи на злоупотреба на службената положба во 

нашата држава, како и случаи кои се откриени, но не завршиле со правосилна 

судска пресуда. 
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Прашање бр.13: Според Вас, дали надлежните органи располагаат со доволно 

стручен кадар за откривање и докажување на криминалот со елементи на 

злоупотреба на службената положба? 

Табела бр.13 

Според Вас, дали надлежните органи располагаат со доволно стручен 

кадар за откривање и докажување на криминалот со елементи на 

злоупотреба на службената положба? 

                      Одговор Број на испитаници Процент 

Да, обучени се                   8       5% 

Треба постојано да се усовршуваат                 72      48% 

Стручни се, но постои голема корумпираност                 49  33% 

Не                 20      14% 

Вкупно                149 100% 

 

Графички приказ бр.13 

Најголем број 

од испитаниците (72 или 48%) сметаат дека надлежните органи располагаат со 

доволно стручен и професионален кадар за откривање и докажување на 

криминалот со елементи на злоупотреба на службената положба, но дека се 

потребни дополнителни обуки. Само 8 или 5% од испитаниците сметаат дека 

стручниот кадар е доволно обучен и професионален. Дека кадарот не е доволно 

стручен и професионален сметаат 20 или 14% од вкупниот број на испитаници. А 

49 или 33% од испитаниците сметаат дека се стручни, но дека постои голема 

корумпираност. 
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Прашање бр.14: Дали сметате дека законската регулатива во Република 

Македонија која се однесува за злоупотреба на службената положба е доволна 

за нејзино спречување и докажување? 

Табела бр.14 

Дали смеатате дека законската регулатива во Република Македонија која 

се однесува за злоупотреба на службената положба е доволна за нејзино 

спречување и докажување? 

                      Одговор Број на испитаници Процент 

Да, доволна е                  4       3% 

Да, доволна е, но потребни се измени                 62      47% 

Не е доволна, потребни се поголеми измени                 63  48% 

Незнам                  2       3% 

Вкупно                131 100% 

 

Графички приказ бр.14 

На ова прашање 

4 или 3% од испитаниците сметаат дека законската регулатива која се однесува за 

злоупотреба на службената положба е доволна. Дека се потребни измени сметаат 

62 или 47%. Дека не е доволна, а потребни се поголеми измени сметаат 63 или 48% 

од испитаниците. Само 2 или 3% не знаат дали законската регулатива е доволна, 

можеби заради тоа што не се запознаени со истата. Можеме да заклучиме дека 

најголем број од испитаниците сметаат дека законската регулатива не е доволна и 

дека се потребни поголеми измени. 
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Прашање бр.15: Злоупотребата на службената положба е криминал, а 

сторителите криминалци кои треба да одговараат пред законот, според Вас, 

дали казните треба да бидат затворски или парични? 

Табела бр.15 

Злоупотребата на службената положба е криминал, а сторителите 

криминалци кои треба да одговараат пред законот, според Вас, дали 

казните треба да бидат затворски или парични? 

                      Одговор Број на испитаници Процент 

Парични                 15      10% 

Затворски                 16      11% 

Затворски и да се конфискуваат 

противправно стекнатите приноси и имот 

               119  79% 

Вкупно                150     100% 

 

Графички приказ бр.15 

Злоупотребата на службената положба е 

криминал, а сторителите криминалци кои треба 

да одговараат пред законот, според Вас, дали 

казните треба да бидат затворски или парични?

79%

11%
10%

Парични

Затворски

Затворски и да се

конфискуваат

противправно

стекнатите приноси

и имот

На ова последно 

прашање од овој анкетен прашалник, 15 или 10% од испитаниците сметаат дека 

казните за сторителите на криминалот со елементи на злоупотреба на службената 

положба треба да бидат парични. Дека казните треба да бидат затворски сметаат 16 

или 11% од испитаниците. Додека најголем број од испитаниците, 119 или 79% 

заокружиле дека казните треба да бидат затворски, но и да се конфискуваат 

противправно стекнатите приноси и имот, како значајна мерка чија што примена 

испраќа порака до сторителите дека “криминалот не се исплатува”. 
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2. АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИ ДОБИЕНИ ОД ЕЛЕКТРОНСКО АНКЕТНО 

ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ ВО МВР НА РМ141 

 

Целта на ова анкетно истражување е да се согледа мислењето и искуството 

кое го поседуваат вработените во Министерството за внатрешни работи, а воедно 

да се согледа и нивното искуство во применувањето на превентивните и 

репресивните методи во случаи на злоупотреба на службената положба и 

овластување и дали истите се спроведуваат. Преку овој прашалник ќе согледаме од 

фактично видување на вработените во МВР во поглед на тоа која е најглавната 

причина за злоупотреба на службената положба и овластување, во која област е 

најизвршувано ова кривично дело, кои се првичните индиции кои укажуваат на 

фактот дека се работи за злоупотреба на службената положба и овластување, кој е 

износот на финансиската корист која се прибавува со извршување на криминалот 

со елементи на злоупотреба на службената положба и овластување, која е 

најдобрата мерка за санкционирање – осудување на сторителите, итн. Исто така ќе 

се согледаат проблемите со кои службените лица најчесто се соочуваат при 

откривање на криминалот со елементи на злоупотреба на службената положба и 

овластување и какво е нивното професионално усовршување и обучување. На 

крајот од анкетата беше оставен простор за сопствени предлози и препораки за 

подобрување на превенцијата и отстранување на оние ризик фактори кои 

доведуваат до злоупотреба на службената положба и овластување. 

Во ова анкетно истражување беа опфатени 22 вработени во СВР-Ресен, 

СВР-Битола, СВР-Охрид и СВР-Кичево, Република Македонија и траеше во период 

од 10.06.2015 до 15.07.2015 година. 

Анкетата се состои од 20 прашања. При составувањето на анкетата беа 

запазени демографските податоци (првите три прашања од анкетата), односно: пол, 

возраст и образование, како и видот на работното место и работниот стаж на 

испитаникот. 

При обработка на податоците од анкетата, утврдено е дека се опфатени 22 

испитаници од кои: 

                                                 
141 Анкетата можете да ја погледнете во делот – Прилози: Прилог бр.2 
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 Пол: 18 или 81,8% од испитаниците се мажи и 4 или 18,2% од испитаниците 

се жени. 

 

 

 Возраст: Само 1 или 4,5% од испитаниците е на возраст од 20-30 години, 

додека 7 или 31,8% од испитаниците се на возраст од 31-41 година, 13 или 

59,1% од вкупниот број испитаници се од 42-52 годишна возраст, а од 52 

години нагоре е 1 или 4,5% од вкупниот број на испитаници. 

 

 

 Образование: Само 1 или 4,5% од испитаниците е со средно образование, 

20 или 90,9% од испитаниците се со вишо/високо образование а 1 или 4,5% 

магистер на науки. 

 

 Работно место: На анкетата даден е одговор од страна на вработени лица во 

МВР на РМ, СВР-РЕСЕН, СВР-БИТОЛА, СВР-ОХРИД и СВР-КИЧЕВО 

како инспектори во отсек за Економски криминал-ОЕК, инспектори во отсек 

за Криминалистичка полиција, вклучувајќи ги и полициските службеници. 
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 Работно искуство: Двајца од вкупните испитаници се со работен стаж од 10 

години. Работен стаж од 10 до 20 години имаат 5 испитаника или тоа се 

22,7%. Со работен стаж над 20 години се 15 испитаника или 68,2%. 

 

 Анализа на добиените резултати од одговорите на анкетните прашања 

 

Погоре графички ги прикажавме првите пет прашања кои се однесуваат на 

демографските податоци, видот на работното место и работниот стаж. Во 

анализата графички и табеларно ќе ги прикажеме добиените одговори на 15-те 

наведени главни прашања во анкетата. 

 

Прашање бр.1: Од областа на економскиот криминалитет како најизвршувано 

кривично дело според истражувањата во РМ е ,,Злоупотреба на службената 

положба и овластување” по чл. 353 од КЗ на РМ. 

 

Табела бр.1 

Од областа на економскиот криминалитет како најизвршувано кривично 

дело според истражувањата во РМ е ,,Злоупотреба на службената 

положба и овластување” по чл. 353 од КЗ на РМ. 

                      Одговор        Број на испитаници Процент 

Да                         15      68% 

Не  0        0% 

Незнам                          7 32% 

Вкупно                         22 100% 
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Графички приказ бр.1 

Од областа на економскиот криминалитет 

како најизвршувано кривично дело според 

истражувањата во РМ е ,,Злоупотреба на 

службената положба и овластување" по чл. 

353 од КЗ на РМ.

68%0%

32% Да

Не

Незнам

 Од 22 испитаници во 

врска со ова прашање, 15 или 68% од вкупниот број сметаат дека од областа на 

економскиот криминалитет како најизвршувано кривично дело според 

истражувањата во РМ е ,,Злоупотребата на службената положба и овластување”. 

Дека тоа не е така не одговориле ниту еден од испитаниците. А 7 од нив или 32% 

незнаат дали е тоа така. Заклучуваме дека најголемиот број од испитаниците 

сметаат дека Злоупотребата на службената положба и овластување е 

најизвршувано кривично дело од областа на економскиот криминалитет. 

 

Прашање бр.2: Според Вашата практика кој е најчест облик на извршување на 

ова кривично дело? 

 

Табела бр.2 

Според Вашата практика кој е најчест облик на извршување на ова 

кривично дело? 

                      Одговор Број на испитаници Процент 

Со пречекорување на овластувањата                  5     23% 

Со искористување на службената положба                 15     68% 

Со неизвршување                  2  9% 

Вкупно                 22    100% 
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Графички приказ бр.2 

Според вашата практика кој е најчест 

облик на извршување на ова кривично 

дело?

68%

23%
9% Со пречекорување

на овластувањата

Со искористување

на службената

положба

Со неизвршување

Во врска со ова 

прашање, 5 или 23% од испитаниците сметаат дека најчест облик на извршување на 

злоупотреба на службената положба и овластување е со пречекорување на 

овластувањата, додека 15 или 68%, односно најголемиот број од испитаниците 

сметаат дека тоа е со искористување на службената положба. Само 2 или 9% 

сметаат дека тоа е со неизвршување. 

 

Прашање бр.3: Во која област е најизвршувано ова кривично дело? 

 

Табела бр.3 

Во која област е најизвршувано ова кривично дело? 

                      Одговор Број на испитаници Процент 

Јавните набавки                  5     24% 

Непочитување на законските прописи                 11     52% 

Пречекорување на службените овластувања                  5     24% 

Друго                  0       0% 

Вкупно                 21    100% 
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Графички приказ бр.3 

Во која област е најизвршувано ова 

кривично дело?

24%

52%

24%
0%

Јавните набавки

Непочитување на

законските прописи

Пречекорување на

службените

овластувања

Друго

Испитаниците во ова 

прашање го искажаа своето мислење за областа во која е најизвршувано ова 

кривично дело. Најголемиот број испитаници, односно 11 или 52% сметаат дека 

станува збор за непочитување на законските прописи. За јавните набавки се 

огласија 5 испитаника или 24%. Исто толку се огласија и за пречекорување на 

службените овластувања. Ниту еден од испитаниците не смета дека станува збор за 

друга област. 

 

Прашање бр.4: Според Вас, кои се првичните индиции кои укажуваат на 

фактот дека се работи за кривичното дело ,,Злоупотреба на службената 

положба и овластување”? 

Графички приказ бр.4 
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На ова прашање на кое испитаниците можеа да селектираат повеќе од еден понуден 

одговор, 20 испитаници сметаат дека како првична индиција која укажува на 

фактот дека се работи за кривичното дело ,,Злоупотреба на службената положба и 

овластување” е наглото збогатување кое се манифестира со градење на прекрасни 

куќи и вили, луксузни патувања, купување на луксузни автомобили, чести 

заминувања во странство и сл. 8 испитаници сметаат дека како првична индиција 

се сметките на високи парични суми во банките. Еден испитаник смета дека тоа е 

сомнителното однесување и оддавање на пороци. 9 испитаници сметаат дека како 

првична индиција е отворање на приватни агенции и претпријатија. Двајца од 

испитаниците одговориле дека тоа се приватните сефови во банките, а 7 од 

испитаниците го навеле менувањето на начинот на живеење, дружење со други 

луѓе, излегување на поинакви места од дотогашните како првична индиција.  

 

Прашање бр.5: Според Вас, која е најглавната причина за злоупотреба на 

службената положба и овластување? 

Табела бр.5 

Според Вас, која е најглавната причина за злоупотреба на службената 

положба и овластување? 

                        Одговор    Број на испитаници              Процент 

Недоволно високи плати во јавниот 

сектор 

                    8  14% 

Сиромаштијата                     1          2% 

Желбата за моќ, престиж 14 25% 

Стекнување за себе или за друг некаква 

корист или нанесување штета на друг 

16 29% 

Напредување во службата 4 7% 

Мала веројатност за откривање и казна 13 23% 

Вкупно 56                     100 % 
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Графички приказ бр.5 

Според Вас, која е најглавната причина за 

злоупотреба на службената положба и 

овластување?

7%

29%

25%

2%
14%23%

Недоволно високи

плати во јавниот

сектор

Сиромаштијата

Желбата за моќ,

престиж

Стекнување за себе

или за друг некаква

корист или нанесување

штета на друг
Напредување во

службата

Мала веројатност за

откривање и казна

Од понудените 

одговори на ова прашање на кое испитаниците можеа да селектираат повеќе 

понудени одговори, најголемиот број од испитаниците (16 или 29%) сметаат дека 

најглавната причина за злоупотреба на службената положба и овластување е 

стекнување за себе или за друг некаква корист или нанесување штета на друг. 

Додека 14 или 25% од испитаниците сметаат дека желбата за моќ, престиж е 

најглавната причина. 13 или 23% од испитаниците ја селектирале малата 

веројатност за откривање и казна како најглавна причина. 8 или 14% од 

испитаниците сметаат дека недоволно високите плати во јавниот сектор е 

најглавната причина. 4 или 7% од испитаниците го селектирале напредувањето во 

службата како најглавна причина. Само еден или 2% од испитаниците сметаат дека 

сиромаштијата е најглавната причина за злоупотреба на службената положба и 

овластување. 
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Прашање бр.6: Според Вас, кои лица највеќе ја злоупотребуваат својата 

службена положба и овластување? 

Графички приказ бр.6 

 

На ова прашање, испитаниците можеа да селектираат повеќе одговори за професии, 

функции или работни места каде највеќе се прави злоупотреба на службената 

положба. Од вкупно анкетираните 21 од испитаниците одговориле дека 

директорите се тие кои прават највеќе злоупотреби на службената положба, потоа 

веднаш до нив со 18 одговори се судиите, со 12 одговори се професорите, со 11 

одговори се посочени министрите и докторите, со 10 одговори се обвинителите, со 

8 одговори се посочени адвокатите, после нив со 6 одговори се полицајците, со 3 

одговори се посочени нотарите, а обичните работници и вештаците се тие кои 

најмалку ја злоупотребуваат службената положба според мислењето на 

испитаниците. Загрижувачка е констатацијата што сите посочени професии, 

функции или работни места, според мислењето на испитаниците се подложни на 

злоупотреба на службената положба и овластувањата. Уште позагрижувачки е 

фактот дека судиите се на второ место според мислењето на испитаниците... се 

поставува прашањето, доколку имаме корумпирано судство кое подлежи на 

злоупотреби како ќе имаме стабилно општество? И испитаниците ја препознале таа 

црна дамка на нашето општество. 



Магистерски труд                                              Бисера Ѓоргиевска  
 

 125 

Прашање бр.7: Според Вашите информации кој е износот на финансиската 

корист која се прибавува со извршување на криминалот со елементи на 

злоупотреба на службената положба и овластување? 

Табела бр.7 

Според Вашите информации кој е износот на финансиската корист која се 

прибавува со извршување на криминалот со елементи на злоупотреба на 

службената положба и овластување? 

                      Одговор Број на испитаници Процент 

Мала имотна корист                  0       0% 

Голема имотна корист                  3      14% 

Значителна имотна корист                 19  86% 

Вкупно                 22     100% 

 

Графички приказ бр.7 

Според Вашите информации кој е износот на 

финансиската корист кој се прибавува со 

извршување на криминалот со елементи на 

злоупотреба на службената положба и 

овластување?

14%0%

86%

Мала имотна

корист

Голема имотна

корист

Значителна

имотна корист

Испитаниците во ова 

прашање го искажаа своето мислење за износот на финансиската корист која се 

прибавува со извршување на криминалот со елементи на злоупотреба на 

службената положба и овластување. Најголемиот број од испитаниците, односно 19 

или 86% сметаат дека станува збор за значителна имотна корист. За голема имотна 

корист се огласија 3 испитаници или 14%.  Ниту еден од испитаниците не смета 

дека станува збор за мала имотна корист. 
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Прашање бр.8: Дали во Република Македонија има институционален 

капацитет за справување на криминалот од овој вид? 

Табела бр.8 

Дали во Република Македонија има институционален капацитет за 

справување на криминалот од овој вид? 

                      Одговор Број на испитаници Процент 

Постои стручен кадар во доволна мера                 5      23% 

Немаме доволно стручен кадар                 3      14% 

Потребна е континуирана едукација на 

органите на прогон и судството 

                7  31% 

Помош и совети од странство                 1       5% 

Соработка на органите и институциите                 6 27% 

Вкупно                22 100% 

 

Графички приказ бр.8 

Дали во Република Македонија има 

институционален капацитет за справување на 

криминалот од овој вид?

5%

31%

14%

23%27%

Постои стручен кадар во

доволна мера

Немаме доволно стручен

кадар

Потребна е континуирана

едукација на органите на

прогон и судството

Помош и совети од

странство

Соработка на органите и

институциите

Во поглед на 

институционалниот капацитет во Република Македонија за справување на 

криминалот од овој вид, 7 испитаници или 31% сметаат дека е потребна 

континуирана едукација на органите на прогон и судството. 6 испитаници или 27% 

сметаат дека е потребна соработка на органите и институциите. 5 испитаници или 

23% сметаат дека постои стручен кадар во доволна мера. 3 од испитаниците или 

14% сметаат дека немаме доволно стручен кадар. Само еден испитаник се огласил 

за помош и совети од странство. 
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Прашање бр.9: Со кои институции постои соработка во контекст превенција 

и сузбивање на злоупотреба на службената положба и овластување? 

 

Од наведените одговори на испитаниците може да дојдеме до заклучок дека во 

контекст превенција и сузбивање на злоупотребата на службената положба и 

овластување МВР соработува со следниве институции: Инспекторати, Локална 

самоуправа, Јавни институции, Невладини организации и сл. За пофалба е фактот 

дека постои соработка, но потребно е таа соработка да се одвива на високо ниво. 

 

Прашање бр.10: Доколку би биле во ситуација да помогнете во расветлување на 

криминал со злоупотреба на службената положба и овластувањата, дали тоа 

би го направиле? 

Табела бр.10  

Доколку би биле во ситуација да помогнете во расветлување на криминал 

со злоупотреба на службената положба и овластувањата, дали тоа би го 

направиле? 

                      Одговор Број на испитаници Процент 

Во рамките на Вашата стручност                12     55% 

Со наредба на претпоставен                 2       9% 

Со одреден паричен надоместок                 0  0% 

Доброволно и тајно                 8      36% 

Вкупно                22 100% 

 

Графички приказ бр.10 

Доколку би биле во ситуација да 

помогнете во расветлувањето на 

криминал со злоупотреба на службената 

положба и овластувањата, дали тоа би 

го направиле?
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 Испитаниците на  
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прашањето околу помошта во расветлување на криминалот со злоупотреба на 

службената положба и овластување се изјаснија со 55% дека тоа би го направиле во 

рамките на нивната стручност, а 9% тоа би го направиле со наредба на 

претпоставен. Доброволно и тајно се изјасниле дека ќе помогнат 36% од 

испитаниците. Ниту еден од испитаниците не би го направил тоа со одреден 

паричен надомест. Заклучуваме дека кај испитаниците постои заинтересираност да 

помогнат во расветлувањето на криминалот од овој вид. 

 

Прашање бр.11: Според Вас, која е најдобрата мерка за санкционирање – 

осудување на сторителите на криминалот со елементи на злоупотреба на 

службената положба и овластување? 

Табела бр.11 

Според Вас, која е најдобрата мерка за санкционирање – осудување на 

сторителите на криминалот со елементи на злоупотреба на службената 

положба и овластување? 

                      Одговор Број на испитаници Процент 

Губење на работното место                 1      5% 

Разрешување од функција                 0      0% 

Затворска казна                 0 0% 

Парична казна                 0       0% 

Затворска казна и конфискација на 

криминалните приноси 

               21 95% 

Вкупно                22 100% 

 

Графички приказ бр.11 

Според Вас, која е најдобра мерка за 

санкционирање - осудување на сторителите на 

криминалот со елементи на злоупотреба на 

службената положба и овластување?
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овој анкетен прашалник, најголемиот број од испитаниците (21 или 95%) сметаат 

дека најдобра мерка за санкционирање – осудување на сторителите на криминалот 

со елементи на злоупотреба на службената положба и овластување е затворска 

казна и конфискација на криминалните приноси. Ниту еден од испитаниците не 

смета дека затворска казна, парична казна и разрешување од функција се најдобри 

мерки за санкционирање на сторителите. Само еден испитаник смета дека губење 

на работното место е најдобрата мерка за санкционирање на сторителите. 

Заклучуваме дека испитаниците го препознаваат значењето на мерката 

конфискација на криминалните приноси со чија примена се удираат криминалците 

по нивните џебови. 

 

Прашање бр.12: Според Вашите информации колку често се конфискуваат 

криминалните приноси? 

Табела бр.12 

Според Вашите информации колку често се конфискуваат криминалните 

приноси? 

                      Одговор Број на испитаници Процент 

Секогаш се конфискуваат                 2      9% 

За одредени кривични дела се конфискуваат                10     45 % 

За ретко кои кривични дела се конфискуваат                 9     41% 

Скоро за ниту едно кривично дело не се 

конфискувааат 

                1      5 % 

Никогаш не се конфискуваат                 0      0% 

Вкупно                22 100% 

Графички приказ бр.12 

Според Вашите информации колку често 

се конфискуваат криминалните 

приноси?
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информациите кои ги имаат испитаниците за тоа колку често се конфискуваат 

криминалните приноси, 10 испитаници или 45% сметаат дека за одредени 

кривични дела се конфискуваат, 9 испитаници или 41% сметаат дека за ретко кои 

кривични дела се конфискуваат, 2 или 9% од испитаниците сметаат дека секогаш се 

конфискуваат. Само еден испитаник смета дека скоро за ниту едно кривично дело 

не се конфискуваат. Дека никогаш не се конфискуваат не смета ниту еден од 

испитаниците. Крајниот заклучок е дека мора да се оди на примена на 

конфискацијата на криминалните приноси, за да се удри по џебот на сторителите, 

затоа што тие затворот го очекуваат и не се плашат од затворска казна. 

 

Прашање бр.13: Дали службените лица се соочуваат со проблеми при 

откривање на криминалот со елементи на злоупотреба на службената 

положба и овластување? 

Табела бр.13 

Дали службените лица се соочуваат со проблеми при откривање на 

криминалот со елементи на злоупотреба на службената положба и 

овластување? 

                      Одговор Број на испитаници Процент 

Да                 14      63% 

Често                  7      32% 

Ретко                  1 5% 

Не                  0       0% 

Вкупно                 22     100% 

Графички приказ бр.13 

Дали службените лица се соочуваат со проблеми 

при откривање на криминалот со елементи на 

злоупотреба на службената положба и 

овластување?

32%

63%

0%5%
Да 

Често

Ретко

Не

 При утврдувањето на  
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ова прашање испитаниците укажаа на постоење на проблеми при откривањето на 

криминалот со елементи на злоупотреба на службената положба и овластување. 

Всушност 14 или 63% одговорија со да, односно дека службените лица се 

соочуваат со проблеми, додека 7 или 32% одговорија дека често се соочуваат 

службените лица со проблеми, а само еден испитаник одговорил дека ретко се 

соочуваат службените лица со проблеми, што значи дека што значи дека потребна е 

доволна стручност и компетентност за да се реши определен проблем со цел на крај 

да се оствари поефикасен резултат. 

 

Прашање бр.14: Ве молам наведете ги проблемите со кои се соочуваат Вашите 

колеги или Вие лично сте се соочиле при откривање на злоупотреба на 

службената положба. 

 

 Испитаниците покажаа интерес и дадоа одговор на ова прашање, при што се 

наведени значителни информации околу проблемите со кои службените лица се 

соочуваат при откривањето на злоупотребата на службената положба. Од анализата 

на дадените одговори, проблемите со кои се соочуваат нивните колеги или тие 

самите во глобала се следните: 

1. Несоработка помеѓу органите на прогон. 

2. Поткуп и пријателски врски со криминалците, инволвираност на 

криминалците во политичките структури.  

3. Вмешаност на политиката при што се бараат секакви начини за 

прикривање на случаите, тешкотии во прибирањето на релевантните докази. 

4. Селекција при преземање на мерки против лица кои ја злоупотребиле 

службената положба. 

5. Некоординираност и недоволна соработка на органите и институциите. 

6. Непознавање на прописи, неконспиративност, неспретност да се прифатат 

проблемите и решаваат. 

7. Партиска припадност на сторителите на кривични дела и нивно 

повикување на авторитети на други лица (од политичката структура) со цел 

прекинување на постапките. 
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8. Вмешаност на политиката во институциите, немање доволно материјално 

технички средства. 

9. Непознавање и непочитување на законските прописи. 

10. Отежнителни околности за собирање на доказен материјал. 

11. Поврзаност на голем број на луѓе што го отежнуваат процесот на 

откривање на криминалот. 

12. Притисок од политички центри на моќ врз старешини, се со цел, 

пренесување на незаконски наредби врз извршителите. 

13. Поврзаност на сторителите со политичките структури, мито и корупција, 

задоцнето реагирање на службените лица. 

 Земајќи ги во предвид сите овие одговори, доминантна е поврзаноста на 

сторителите со политичките структури, митото, корупцијата и пријателските врски 

со криминалците поради што постои селекција при преземање на мерки против 

лицата кои ја злоупотребиле службената положба. Сите овие факти говорат за 

суровата вистина дека докажувањето на криминалитетот со елементи на 

злоупотреба на службената положба и санкционирањето на сторителите се врши во 

периодите по смена на власта. Што значи дека кога определена политичка 

гарнитура е на власт, по правило се занимава со откривање на злоупотребите на 

нејзините претходници. Загрижувачки е и фактот на постоење на мито и корупција 

во институциите надлежни за откривање, гонење и пресудување на овој вид на 

криминалитет. 

 

Прашање бр.15: Кои се Вашите препораки и предлози за подобрување на 

превенцијата против злоупотребата на службената положба и овластување? 

 

Испитаниците ги искажаа и своите препораки и предлози за подобрување на 

превенцијата и борбата против злоупотребата на службената положба и 

овластување. Најчест предлог е предлогот кој упатува на поголема стручност и 

едукација на вработените во надлежните институции и зголемување на нивото 

на професионалност. Исто така укажуваат на пофлексибилен ЗКП и техничко 

опремување на МВР, УЈП и сл. Не може да се занемари и предлогот за подобрување 
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на соработката меѓу институциите и соработка со странските органи, примање 

на нивни препораки и совети. Во контекст на соработката, се наведува и 

соработката со граѓаните, како и соработка меѓу институциите и граѓаните. 

Што значи, се укажува на потребата да се зголеми мотивираноста кај граѓаните, 

кои треба да бидат активни учесници во превентивните активности, а не да бидат 

пасивни гледачи и да бидат изолирани од можноста да учествуваат во решавање на 

проблемите со криминалот. Исто така наведуваат и подобрување на казнените 

одредби за овој вид на кривични дела. Испитаниците сметаат дека за сузбивање на 

овој вид на кривични дела треба да се ангажираат поискусни овластени службени 

лица. Се споменува и примената на строги мерки кон лицата кои ја 

злоупотребуваат службената положба и неодложно санкционирање на 

сторителите. 
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    ЗАКЛУЧОК 

 

 Криминалитетот против службената должност е општествено негативна 

појава, која не е остаток од минатото, туку, за жал, е карактеристична и за нашето 

современо општество. Во овој магистерски труд е констатирано дека злоупотребата 

на службената положба се, всушност, противправните однесувања на носителите 

на службените овластувања, кои делата не ги вршат во интерес и за потребите на 

службата – туку со цел да прибават за себе или за друго физичко или правно лице 

противправна имотна корист постапуваат спротивно на законските прописи. Овој 

магистерски труд е насочен кон поцелосно сфаќање на оваа општествено негативна 

појава нагласувајќи ја потребата од спроведување на криминалистичко и 

финансиско истражување, како и примена на оперативно – тактички мерки и 

истражни дејствија за негово спречување и откривање на стекнатиот капитал и 

одземање на истиот, воедно потенцирајќи ја и улогата на превенцијата на 

криминалитетот против службената положба и овластување. Исто така ќе издвоиме 

и битни елементи од извршените анализи на анкетното истражување и на 

вработените на граѓаните на Република Македонија и на вработените во МВР на 

РМ, СВР – Ресен, СВР – Битола, СВР – Охрид и СВР – Кичево. 

 Целта на овој магистерски труд, пред се е добивање на податоци за 

извршените кривични дела со елементи на злоупотреба на службената положба и 

овластување, извршени на територијата на Република Македонија во периодот од 

2009 – 2013 година, утврдување на тоа кои кривични дела се позастапени и дали 

има инкриминации за кои немаме пријавено сторители во проучуваниот период. 

Воедно, да се согледа ангажманот, постојаната координација и подигање на свеста 

на поединците во редовите на полицијата, обвинителството, судот и другите 

институции, како и утврдување на обемот, динамиката и структурата на 

криминалот од овој вид, но и сознанија за тоа во кои професии се вршеле најмногу 

злоупотреби, висината на нанесената штета и сл. Исто така една од целите на овој 

труд е да се утврдат клучните фактори кои придонесуваат за злоупотреба на 

службената положба и овластување, утврдување на тоа дали се преземаат ефикасни 

и ефективни превентивни мерки од страна на надлежните институции. За тие цели 
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со употреба на методот на анкетирање, изготвен беше Анкетниот прашалник за 

граѓаните на Република Македонија и за вработените во Министерството за 

внатрешни работи. 

Врз основа на извршените теоретски и анкетни истражувања, последователната 

анализа на резултатите укажува на следните констатации: 

 

1. Врз основа на резултатите добиени од истражувањето, основната хипотеза во 

поглед на тоа дека Злоупотребата на службената положба и овластување како 

најизвршувано кривично дело од редот на финансиските кривични дела доживува 

експанзија во периодот на општествено – економската ситуација во Државата.  

 

2. Врз основа на статистичките податоци на пријавени, обвинети и осудени 

сторители на кривичните дела со елементи на злоупотреба на службената положба 

и овластување чл. 353; чл. 353 – а; чл 353 – б и чл. 353 – в од Кривичниот законик 

на Република Македонија за време на проучуваниот период 2009 – 2013 година, се 

покажа дека бројот на пријавени сторители во однос на осудени сторители е помал, 

факт кој говори за големиот број кривични пријави кои не завршиле со 

поднесување на обвинителен акт. Според добиените резултати најголема е 

застапеноста на кривичното дело злоупотреба на службената положба и 

овластување, на второ место е кривичното дело несовесно работење во службата, 

на трето повреда на чување на државната граница, и на четврто неизвршување 

наредба. 

 

3. Во практиката се повеќе се користи методот на ”case studies”, како начин за 

расветлување и докажување на случаите, бидејќи од една страна криминалците се 

доста вешти и вешто ги користат своите позиции и моќта, а од друга е фактот дека 

секој случај е посебен за себе и крие бројни криминални однесувања кои се 

меѓусебно поврзани.  

 

4. Битен елемент кој се однесува на сторителите на кривичните дела со елементи на 

злоупотреба на службената положба и овластување е тоа дека делото го 
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извршуваат додека се на позиција, на власт и на работно место од кое може да се 

изврши делото, па затоа овие кривични дела се откриваат после промена на власта. 

 

5. Од виктимолошки аспект на овој криминалитет најголема жртва според 

претрпената штета е Државата, нејзиниот буџет и секако граѓаните на Република 

Македонија. 

 

6. Потребно е да се потикнува соработката меѓу органите и институциите преку 

тимско настапување и решавање на секој поединечен случај во целина. Како и 

дополнителни обуки на лицата кои секојдневно и професионално се ангажирани во 

откривање, расветлување и докажување на криминалот со елементи на злоупотреба 

на службената положба. 

 

7. При расветлувањето и докажувањето на криминалитетот со елементи на 

злоупотреба на службената положба, посебно внимание треба да се посвети на 

примената на посебните истражни мерки, кои треба да се применуваат согласно 

Законот за кривична постапка, при што секое непочитување води кон нови 

злоупотреби направени од органите на прогон . 

 

8. Конфискацијата како мерка треба да се применува во сите случаи на незаконски 

стекнат имот од страна на физички и правни лица, вклучувајќи ги и најновите 

измени во законот со кои треба да се конфискува имотот и од роднини, доколку 

финансиската контрола открие дека се работи за имот стекнат од криминал или на 

нелегален начин или пак се работи за префрлување на имот врз основа на фиктивна 

документација за кој не е можно да се докаже потеклото. Во тој контекст, 

конфискацијата треба да им укаже а воедно и докаже на криминалците дека 

криминалот не се исплатува. 

 

9. Превенцијата против криминалот со елементи на злоупотреба на службената 

положба и овластување треба да биде плански и организирано спроведена, бидејќи 

овој криминал има свои специфичности и опстојува благодарение на фактичкиот 
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имунитет од гонење, со што одредена категорија на лица се ставени во 

недопирлива положба. 

 

10. Во анкетата на тема: ,,Злоупотреба на службена положба и овластување” беа 

опфатени 152 граѓани. Од анализата на резултатите е утврдено дека свеста на 

граѓаните е на високо ниво и истите се свесни за ризиците на оваа општествено 

негативна појава и за тоа кој може да се јави во улога на сторител. Граѓаните на 

Република Македонија знаат да ги препознаат последиците и да посочат дека е 

потребно постојано усовршување на кадрите и подобрување на активностите во 

насока на превентивното делување, со што укажуваат слаба доверба во 

институциите. Во прилог бр. 1 наведена е Анкетата наменета за граѓаните на РМ. 

 

11. Водејќи се од втората анкета на тема: ,,Злоупотреба на службена положба и 

овластување” во која беа опфатени 22 вработени во МВР на РМ, во кој беа 

анкетирани вработени во отсекот за Економски криминал. Утврдено е дека 

најглавната причина за злоупотреба на службената положба и овластување е 

стекнување за себе или за друг некаква корист или нанесување штета на друг. Исто 

така потребни се дополнителни обуки, не само за вработените во секторот за 

Економски криминал, туку обука на сите лица независно од работното место кое го 

обавуваат при МВР. Како и ангажирање на поискусни овластени службени лица за 

сузбивање на овој вид кривични дела. Во прилог бр. 2 може да се погледне целосно 

Анкетата наменета за вработените во МВР на РМ при СВР – Ресен, СВР – Битола, 

СВР – Охрид и СВР – Кичево. 

 

 Земајќи го во предвид фактот дека криминалитетот против службената 

положба и овластување е општествено негативна појава, во Република Македонија 

донесени се бројни правни акти и прописи со кои се регулираат активностите и 

постапките во врска со овој глобален проблем. Исто така се оди на преземање на 

неопходните мерки за откривање и спречување на овој сериозен тип на криминални 

делувања, како и имплементирање на меѓународни закони, регулативи и упатства 

за превенција и борба против сторителите на криминалот од овој вид. 
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1. ПРИЛОГ БР.1 – Електронско анкетно истражување на граѓаните на Република 

Македонија на тема: ,,Злоупотреба на службена положба и овластување” 

 

ЗЛОУПОТРЕБА НА СЛУЖБЕНА ПОЛОЖБА И ОВЛАСТУВАЊЕ 

АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК 

Пол: 

 машки 

 женски 

Воздраст: 

 20-30 години 

 31-41 години 

 42-52 години 

 над 52 години 

Образование: 

 Средно образование 

 Вишо/Високо образование 

 Магистер на науки 

 Доктор на науки 

Дали знаете што е тоа криминал против службената должност? 

 Злоупотреба на службената положба и овластување 

 Проневера и измама во службета 

 Противзаконита наплата и исплата 

 Примање и давање поткуп 

 Друго 

Според Вас, што претставува злоупотреба на службената положба и овластување? 

 Искористување на службената положба или овластување од страна на службено 

или одговорно лице со пречекорување на службените овластувања 

 Неизвршување на службената должност или овластување 

 Кога службеното лице ја користи власта што по закон не му припаѓа нему 

 Службеното или одговорното лице постапува спротивно на обврските според 

кои треба да постапува законито и правилно 

Дали знаете кој може да се јави во улога на сторител на кривичното дело злоупотреба 

на службена положба и овластување? 

 Исклучиво правно лице 
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 Службено или одговорно лице 

 Обичните граѓани 

 Ниту едно од наведените 

Дали во Р. Македонија постои криминал со елементи на злоупотреба на службена 

положба и овластување и дали истиот се открива? 

 Постои и се открива 

 Постои, но има селективност во откривањето 

 Постои, ама не се открива 

 Непостои 

Според Вас, кои лица највеќе ја злоупотребуваат својата службена положба и 

овластување? 

 Министри 

 Обвинители 

 Адвокати 

 Судии 

 Полицајци 

 Нотари 

 Доктори 

 Професори 

 Директори 

 Обичните работници 

 Вештаци 

Колку од Вашето место на живеење е актуелен криминалот против службената 

должност? 

 Многу 

 Релативно многу 

 Малку 

 Не е актуелен 

Дали сте се посомневале дека некој што го познавате врши злоупотреба на 

службената положба? 

 Да, има многу 

 Не, не познавам такви 

 Има, ама поврзани се со органите на прогон 
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Според Вас, која е најглавната причина за злоупотреба на службената должност? 

 Сиромаштијата 

 Желбата за моќ, престиж 

 Стекнување за себе или за друг некаква корист или нанесување штета на друг 

 Напредување во службата  

Дали знаете кои се последиците од злоупотреба на службената должност? 

 Богатење на криминалците 

 Се поголема стапка на економско – финансиски криминал 

 Остварување на одредена противправна имотна корист за сторителот или 

нанесување штета на граѓаните, правните лица или државата 

 Штета на средствата на Буџетот на Р. Македонија 

 Стекнување на одредена корист, најчесто материјална, или повреда на некое 

право на граѓаните или правните субјекти 

Според Вас, кој од облиците на злоупотреба на службената положба е најзастапен во 

Р. Македонија? 

 Злоупотреба на службена положба и овластување 

 Повреда на чување на државна граница 

 Неизвршување наредба 

 Несовесно работење во службата 

 Сите четири 

Дали би пријавиле криминал против службената должност на надлежните органи, 

доколку се сомневате дека се случува во вашата околина? 

 Да 

 Не 

 Незнам 

Според Вас, која институција е најодговорна за големиот број случаи на злоупотреба 

на службената должност во Република Македонија кои не се откриени или се 

откриени, но не завршиле со правосилна судска пресуда? 

 Полицијата 

 Обвинителството 

 Судот 

 Вештаците 

 Инспекциските служби 
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Според Вас, дали надлежните органи располагаат со доволно стручен и 

професионален кадар за откривање и докажување на криминалот против службената 

должност? 

 Да, обучени се 

 Треба постојано да се усовршуваат 

 Стручни се, но постои голема корумпираност 

 Не 

Дали сметате дека законската регулатива во Република Македонија која се однесува 

за злоупотреба на службената должност е доволна за нејзино спречување и 

докажување? 

 Да, доволна е 

 Да, доволна е, но потребни се измени 

 Не е доволна, потребни се поголеми измени 

 Незнам 

Злоупотребата на службената положба е криминал, а сторителите криминалци кои 

треба да одговараат пред законот, според Вас дали казните треба да бидат затворски 

или парични? 

 Парични 

 Затворски 

 Затворски и да се конфискуваат противправно стекнатите приноси и имот 
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2. ПРИЛОГ БР.2 – Анкетно истражување на вработените во МВР на РМ (СВР-

РЕСЕН, СВР-БИТОЛА, СВР-ОХРИД И СВР-КИЧЕВО), на тема: ,,Злоупотреба на 

службената положба и овластување” 

 

ЗЛОУПОТРЕБА НА СЛУЖБЕНА ПОЛОЖБА И ОВЛАСТУВАЊЕ 

АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК (ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ- СВР РЕСЕН, СВР БИТОЛА, СВР ОХРИД И СВР КИЧЕВО) 

Пол: 

 машки 

 женски 

Воздраст: 

 20-30 години 

 31-41 години 

 42-52 години 

 над 52 години 

Образование: 

 Средно образование 

 Вишо/Високо образование 

 Магистер на науки 

 Доктор на науки 

Работно место: 

 

Работно искуство: 

 Работен стаж до 10 години 

 Работен стаж од 10 до 20 години 

 Работен стаж над 20 години 

Од областа на економскиот криминалитет како најизвршувано кривично дело според 

истражувањата во РМ е ,,Злоупотреба на службената положба и овластување” по чл. 

353 од КЗ на РМ. 

 Да 

 Не 

 Незнам 
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Според Вашата практика кој е најчест облик на извршување на ова кривично дело? 

 Со пречекорување на овластувањата 

 Со искористување на службената положба 

 Со неизвршување 

Во која област е најизвршувано ова кривично дело? 

 Јавните набавки 

 Непочитување на законските прописи 

 Пречекорување на службените овластувања 

 Друго 

Според Вас, кои се првичните индиции кои укажуваат на фактот дека се работи за 

кривичното дело “Злоупотреба на службената положба и овластување”? 

 Нагло збогатување кое се манифестира со градење на прекрасни куќи и вили, 

луксузни патувања, купување на луксузни автомобили, чести заминувања во 

странство и сл 

 Сметките на високи парични суми во банки 

 Сомнително однесување и оддавање на пороци (коцка, дрога, алкохол) 

 Отворање на приватни агенции и претпријатија 

 Приватни сефови во банки каде се чуваат поголеми количества на злато, 

скапоцени камења и други вредни предмети 

 Менување на начинот на живеење, дружење со други луѓе, со кои до тогаш не 

биле во контакт, излегување на сосема поинакви места од дотогашните и сл. 

Според Вас, која е најглавната причина за злоупотреба на службената положба и 

овластување? 

 Недоволно високи плати во јавниот сектор 

 Сиромаштијата 

 Желбата за моќ, престиж 

 Стекнување за себе или за друг некаква корист или нанесување штета на друг 

 Напредување во службата 

 Мала веројатност за откривање и казна 

Според Вас, кои лица највеќе ја злоупотребуваат својата службена положба и 

овластување? 

 Министри 

 Обвинители 

 Адвокати 
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 Судии 

 Полицајци 

 Нотари 

 Доктори 

 Професори 

 Директори 

 Обичните работници 

 Вештаци 

Според Вашите информации кој е износот на финансиската корист која се прибавува 

со извршување на криминалот со елементи на злоупотреба на службената положба и 

овластување? 

 Мала имотна корист 

 Голема имотна корист 

 Значителна имотна корист 

Дали во Република Македонија има институционален капацитет за справување на 

криминалот од овој вид. 

 Постои стручен кадар во доволна мера 

 Немаме доволно стручен кадар 

 Потребна е континуирана едукација на органите на прогон и судството 

 Помош и совети од странство 

 Соработка на органите и институциите 

Со кои институции постои соработка во контекст превенција и сузбивање на 

злоупотреба на службената положба и овластување? 

 

Доколку би биле во ситуација да помогнете во расветлување на криминал со 

злоупотреба на службената положба и овластувањата, дали тоа би го направиле? 

 Во рамките на Вашата стручност 

 Со наредба на претпоставен 

 Со одреден паричен надоместок 

 Доброволно и тајно 

Според Вас, која е најдобра мерка за санкционирање – осудување на сторителите на 

криминалот со елементи на злоупотреба на службената положба и овластување? 

 Губење на работното место 

 Разрешување од функција 
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 Затворска казна 

 Парична казна 

 Затворска казна и конфискација на криминалните приноси 

Според Вашите информации колку често се конфискуваат криминалните приноси? 

 Секогаш се конфискуваат 

 За одредени кривични дела се конфискуваат 

 За ретко кои кривични дела се конфискуваат 

 Скоро за ниту едно кривично дело не се конфискуваат 

 Никогаш не се конфискуваат 

Дали службените лица се соочуваат со проблеми при откривање на криминалот со 

елементи на злоупотреба на службената положба и овластување? 

 Да 

 Често 

 Ретко 

 Не 

Ве молам наведете ги проблемите со кои се соочуваат Вашите колеги или Вие лично 

сте се соочиле при откривање на злоупотреба на службената положба? 

 

Кои се Вашите препораки и предлози за подобрување на превенцијата против 

злоупотребата на службената положба и овластување? 
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52. Закон за кривична постапка (пречистен текст), Службен весник на Република 

Македонија, бр.15/05 и 150/2010. 

53. Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер, Службен весник 

на Република Македонија, бр.13/06 од 01.02.2006 година. 

54. Закон за финансиска полиција, Службен весник на Република Македонија, 

бр.12 од 22.01.2014 година. 

55. Службен весник на РМ, бр. 80/90. 

56. Службен весник на РМ, бр. 19/04. 

57. Службени весници на РМ, бр. 05/03 и 58/06. 

 

Интернет страници: 

1. www.mvr.gov.mk 

2. www.pravda.gov.mk 

3. http://www.pravda.gov.mk/documents/Precisten 

4. http://www.prafak.ni.ac.rs/files/zbornik/63-2012/Dragan-Jovasevic-Sluzbena-krivicna-

dela.pdf. 

5. Примерот бр. 1 е преземен од: http://kurir.mk/makedonija/crna-hronika/148720-

Krivicni-prijavi-za-zloupotreba-na-sluzbena-polozba-vo-Berovo-i-Kumanovo 

6. Податоци преземени од веб сајтот на Министерството за внатрешни работи,  

http://www.mvr.gov.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=395 

7. Податоци преземени од веб сајтот на Државен завод за статистика, 

http://www.stat.gov.mk/PublikaciiPoOblast.aspx?id=43&rbrObl=6 

8. Примерот бр.2 е преземен од:  

http://star.dnevnik.com.mk/default.aspx?pbroj=1627&stID=3134 
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http://www.pravda.gov.mk/
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http://www.mvr.gov.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=395
http://www.stat.gov.mk/PublikaciiPoOblast.aspx?id=43&rbrObl=6
http://star.dnevnik.com.mk/default.aspx?pbroj=1627&stID=3134
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9. Примерот бр.3 е преземен од: http://daily.mk/vesti/sankcionirani-chetvorica-

policajci-od-ohrid-i-struga-2 

10. Примерот бр.4 е преземен од: http://www.moris.com.mk/2014/кривични-пријави-

за-охриѓани-поради-н/ 

11. Примерот бр. 5 е преземен од: http://a1on.mk/wordpress/archives/170480 

12. Примерот бр. 6 е преземен од: https://10bez10.com/vesti/hronika/3164-krivichna-

prijava-za-firma-shto-prodavala-drva-vo-neraboten-den 

13. Примерот бр.7 е преземен од:        

http://www.mvr.gov.mk/ShowAnnouncements.aspx?ItemID=13545&mid=1846&tabId=

209&tabindex=0 

14. Примерот бр. 8 е преземен од: http://kajgana.com/pokrenata-finansiska-istraga-

protiv-janez-jansha 

15. Примерот бр. 9 е преземен од: http://kajgana.com/krivichni-prijavi-za-

rakovodstvoto-na-agroplod-poradi-prodazhba-na-drzhaven-imot-vo-saraevo 

16. http://scholar.ugd.edu.mk/tvitlarov/files/merkite_konfiskacija_i_prosirena_konfiskacija.doc 

17. Примерот бр. 10 е преземен од:  

http://www.pravda.gov.mk/documents/konfiskacija_nova_0209010_2.ppt 

18.http://www.lawoffice-vujacic.com/newsletter/practice-recent-experience/124-

odgovornost-pravnih-lica-za-krivična-djela 

19.http://www.jpacademy.gov.mk/upload/Prezentacii%202014/IPA%201%204-

5.12.2014.pdf 

20. http://www.idividi.com.mk/vesti/makedonija/695902/index.htm 

21. http://daily.mk/makedonija/konfiskacijata-nedovolno-primenuvana-merka 

22.http://scholar.ugd.edu.mk/tvitlarov/files/krivichni_dela_protiv_sluzhbenata_dolzhnost_vo_pra

ktikata 

23. https://scholar.ugd.edu.mk/tvitlarov/files/merkite_konfiskacija_i_prosirena_konfiskacija.doc 

24.http://www.fb.uklo.edu.mk/fs;jsessionid=1576aa6b2b82a3d3a66cf4aa7acc?file=papers/Korup

cija%202014.pdf 

25. http://www.fb.uklo.edu.mk/fs?file=papers/Elektronskiizvor.pdf 
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