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Вовед 

Стопанскиот криминалитет, што е предмет на нашиот интерес во овој труд, како 

посебен тип на криминалитет се појавил во историјата на човештвото веројатно 

веднаш со појавата на трговијата како посебна дејност, меѓутоа својата експанзија во 

глобални размери ја започнува со индустриската револуција, развојот на банкарството 

и државните интервенции во реалниот стопански сектор. Со оглед на тоа што 

опстанокот на секоја заедница, општество или држава се темели на стопанството, во 

правото се развиваат концепти за заштитени правни добра во стопанството и за низа 

штетни дејствија против истите, кои се разликуваат од традиционалните облици на 

криминал, со што стопанскиот криминалитет се издвојува од другите видови на 

казнивите дела, па затоа истиот заслужува посебно внимание на криминолошката 

наука. 

 Со подемот на стопанството се зголемува потребата за детектирање, 

проучување и дефинирање на стопанскиот криминалитет како посебен феномен и 

загрозување на општествените вредности на специфичен начин преку извршување на 

т.н. стопански кривични дела. Потребата за темелно научно проучување на овој тип на 

криминалитет произлегува и од штетноста на последиците предизвикани со појавата на 

иститот бидејќи тие не се само од економска и од материјална природа, за напад на 

имотот на државата, на поединецот или на стопанскиот субјект, туку едновремено се 

напади на други субјекти што се во системот на казнената заштита, како што се 

животот и здравјето на луѓето, општествената средина, а во некои области доаѓа до 

загрозување на животот на луѓето на планетата.1 Предвид наведеното, правната теорија 

со изучувањето на специфичната етиологија и феноменологија на стопанскиот 

криминалитет, треба да даде придонес за градење на националното законодавство за 

ефикасна превенција, истражување, процесуирање и казнување на сторителите на 

кривичните дела, во согласност со општоприфатените меѓународни стандарди.  

1. Општествено значење на стопанскиот(економскиот) криминалитет 

 Не е неопходно посебно да се потенцира какво е значењето на економијата и 

стопанството за секое општество (држава), во смисла на развојот, создавањето на 

                                                           
1  Нанев.Л „Криминолошки аспекти на стопанскиот криминалитет“, Кавадарци: 2-ри Август С- Штип, 

2007, стр. 13-14 
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општественото богатство, стандардот на животот на граѓаните, квалитетот на животот, 

социјалната заштита, безбедноста и сигурноста на сите и со тоа перспективата и 

иднината на општеството. Од суштественото значење на стопанството во општеството 

призлегува и големината на општествената опасност од девијантните, незаконити, 

противправни однесувања во таа област, преку сторување на деликти со кои се 

повредуваат индивидуалните и општествените правни добра на стопанскиот живот 

заради стекнување на нелегалните богатства на штета на другите. Големината и 

распространетоста на стопанскиот криминал е огледало на степенот на 

криминализацијата на општеството во оваа сфера, односно економскиот криминалитет 

е најдобар, најсилен индикатор за поставеноста, функционирањето и состојбите во 

стопанскиот и економскиот систем на тоа општество.2  

 Практично овој тип на криминалитет се јавува во сите стопански области, 

индустријата, трговијата, банкарстото, секаде каде што се можни остварувања на 

нелегални добивки, што значи дека истиот се прилагодува на стопанските текови и е во 

постојана динамика. Криминалитетот се прилагодува на промените најчесто побрзо од 

законодавството, пред да бидат инкриминирани одредени дејствија како казниви дела, 

постојано е чекор пред законодавецот, рамо до рамо со најновите технологии, како на 

пример генетскиот инженеринг во прехрамбената индустрија и иновациите во 

инфораматичката технологија. Таа прилагодливост и динамика на стопанскиот 

криминалитет, заедно со поврзаноста со државните структури, е причина за неговата 

комплексност и сложеност, како и особено тешко превенирање, откривање, 

докажување и казнување од страна на органите на прогонот.  

Од аспект на сторителите овој криминалитет, како „темна страна на бизнисот“ тоа се 

најчесто добро ситуирани, високообразовани, интелигентни луѓе, кои добро ги 

познаваат економските текови, прописите, можните малверзации, манипулации при 

стапувањето во деловни односи, функционирањето на системите на котрола и ревизија 

и софистицираните начини на избегнување на даноците, меѓутоа со ниски морални 

квалитети, егоисти и среброљубци. Притоа не треба да се занемари и можната 

криминализација на сопствениците на малите и средните претпријатија кои се често 

потикнати од мотивите на брзо збогатување. Сторителите се поврзуваат со државните 

функционери, носители на важни одлуки за стопанството и економијата, барајки 

                                                           
2 Арнаудовски, Љупчо, „Криминологија“, 2-ри Август С – Штип, Скопје, 2007, стр.356 
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можности за корупција на истите и преку тоа обезбедување на заштита за своите 

криминални активности, при што успешната пенетрација во државните структури 

доведува до катастрофални последици за државата, уривање на принципот на владење 

на правото, кршење на човековите права и слободи, се запира и назадува развојот на 

демократијата во општеството. Можни се и влијанија на политичките партии преку 

финансирање на политичките изборни кампањи било да се работи за партии  од власта 

или опозицијата. Доколку таквите влијанија наидат на плодна почва и криминалитетот 

успее да се вгнезди во институциите на власта доаѓа до спрега со органите на 

котролата и прогонот, што обезбедува ширење на криминалитетот и политизација на 

истиот, со можност криминалот да се прифати како „стил на живеење“, како и 

криминализација на политиката, која ќе го прифати криминалитетот како метод на 

остварување на политичките цели и политичката борба.3 Особено негативни и штетни 

се влијанијата на репресивните органи, полицијата, обвинителството и судството 

(најчесто преку корупција, фиктивните стечаи и др), така што органите на прогон на 

криминалитетот стануваат негов заштитник и соучесник, што преставува тотален крах 

на приниципот на владеење на правото и крај на правната држава. 

Огромни се штетите (како материјални, така и нематеријални) што ги предизвикува 

стопанскиот криминалитет, како за секој поединец, така и за општеството во целина, 

при што со оглед на прикриеноста на истиот и големата „темна бројка“ на 

неоткриените кривични дела, станува збор за штети кои не можат со сигурност да се 

утврдат, на пример во случаи на кршење на правата на потрошувачите, со измами на 

големи групи на граѓани, кои  како жртви најчесто и не се свесни за претпената штета и 

висината на остварената нелегална корист од страна на измамницие.  

Една од видливите последици на постоењето на стопанскиот криминалитет е брзо и 

енормно богатење на една мала група на луѓе, кои не можат да реално да го докажат 

потеклото на богатството, ниту пак институциите на државата имаат воља и ефикасен 

механизам тоа да го испитаат, од една страна, и од друга страна осиромашување на 

голем дел од населението до таа мерка што живее на граница на егзистенционалниот 

минимум. Несанкционирањето на криминалното богатење на одредени поединци, кои 

напротив се прикажуваат како успешни стопанственици и јавни личности, доведува до 

                                                           
3 Арнаудовски, Љупчо, „Криминализација на политиката и политизација на криминалот“,  Безбедност, 

Скопје, бр.3/1997 стр.56 
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ерозија на мораните вредности во општеството, како што е чесна работа, заработка 

согласно вложениот капитал и труд, а се афирмираат стремежите за лесна инстант 

заработка, при што на тој начин криминалитетот се оправдува и станува критериум за 

снаодливост и успешност во одредени кругови со лабави морални вредности и 

прифатлив стил на живеење. Во нашата понова историја имаме повеќе примери на 

стекнување на богатства „преку ноќ“, како во периодот на социјализмот и создавање на 

„црвената буржоазија“, така и од осамостојувањето со проблематичната-криминална 

приватизација на општествената и државната сопственост на претпријатијата во 

деведесетите години на минатиот век, се до последните години кога на брзина се 

создадени нови богаташи со сметки во познатите „offshore“ дестинации и даночни 

оази, кои сега се јавуваат во форма на странски инвеститори во Република Македонија. 

За сите горенаведени тајкуни, инстант богаташи, сопственици на банки, фабрики, 

хотели, акции, јахти и недвижности за одмор на бреговите на елитните туристички 

дестинации, заедничко е тоа што останува енигма начинот на кој го стекнале 

богатството. Нашата јавност беше изненадена од веста дека девет државјани на 

Македонија поседуваат 164 милиони долари на 15 сметки во швајцарската филијала на 

ХСБЦ, од кои само едено лице има 54,6 милиони долари, за што обвинителството 

покрена истрага која е во тек. 

Една од карактеристиките на стопанскиот криминалитет во денешнината е негова 

транснациналност и интернацинализација. Ова поради тоа што во современиот 

глобален свет стопанствата на сите држави се поврзани, упатени едни на други и 

меѓусебно зависни. Во таа смисла стопанскиот криминал има глобален карактер и 

планетарни размери, како и огромен број на оштетени жртви, било да се тоа физички 

лица, стопански субјекти, па и цели држави. Познати се банкарски проневери и измами 

со светски последици, а неодамна е обелоденета афера со вградување на софтвер кај 

производител на позната марка на моторни возила за лажирање на податоците за 

емисија на штетните гасови и со тоа на голема измама на купувачите во целиот свет, 

како и кршење на прописите за заштита животната средина на штета на здравјето на 

сите граѓани, се заради остварување на нелегани финансиски добивки. Неоткриениот 

стопански криминалитет на сторителите им носи огромни незаконски профити, а 

истовремено се оштетуваат милиони луѓе, како директно, така и индирекно, преку 

штетите на државните буџети со делувањето на криминалците од овој криминалитет на 

неограничени простори. Сосема оправдано се заклучува дека интернационализација на 
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економскиот криминалитет ги отвора можностите за пласирење на криминално 

стекнатите пари на туѓи пазари што само по себе го создаде и новиот облик на 

криминалитет – перење пари, како начин на прикривање и легализација на криминално 

стекнатите пари. 4   Со оглед на тоа што за успешна борба против меѓународниот 

стопански криминалитет е неопходна соработка на државите во Конвецијата на 

Советот на Европа за перење пари, откривање, запленување и конфискација на 

имотната корист прибавена со кривично дело е предвидено дека „страните ќе 

соработуваат колку е можно пошироко едни со други, со цел за спроведување на 

истрагите и водење на постапките што се однесуваат на конфискацијата на 

инструментите и имотната корист.“5 

 Најопшто речено стопанскиот криминалитет предизвикува особено негативни 

последици што можат да се мерат со различни параметри: економски, социјално-

етички и сл. Во најширока смисла овој облик на криминалитет, што значи напад врз 

функционирањето на стопанското и финансиското работење, ја поткопува 

материјалната основа и моралот  на општеството.6 

2.Поим на стопанскиот(економскиот) криминалитет 

  Секое истражување на определен облик на криминалитет подразбира негово 

јасно дефинирање, што во криминологијата е секогаш сложен проблем, а тогаш кога 

треба да се пристапи кон дефинирањето на економскиот криминалитет, овие проблеми 

се мултиплицираат бидејќи се појавуваат три компоненти што имаат самостојно 

значење, но во самиот поим и дефиниција на овој криминалитет треба да се најдат во 

меѓусебен однос и на одредување на поимот и на објаснувањето на неговата 

феноменологија и во неговото спречување и сузбивање. Тоа се предметно-содржинска 

компонента-односите во кои се случува овој криминалитет со елементи на казниово и 

аморално, методолошки проблеми во однос на пристапот и објаснувањето на 

поведенијата што значат казниви дела во доменот на економските односи и конечно 

                                                           
4 Арнаудовски, „Криминологија“ стр. 359 
5 Convention on laundering, search, seizure and confiscation of the  proceeds from crime, Council of Europe, 

Strasbourg ,1990 art.7 
6 Марина Панта, Камбовски  Владо,  „казниви дела против стопанството и основи на казнените 

постапки“ НИО„СТУДЕНСКИ ЗБОР“ Скопје 1980 стр. 39 
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криминалната политика сфатена во општа смисла и прашањата што кај овој 

криминалитет добиваат посебно значење и начин на разрешување.7 

 Со оглед на сложеноста на проблемот може да се каже дека во досегашната 

правна теорија и законодавство не постои едниство во оределувањето на поимот на 

стопанскиот криминалитет, пред се затоа што тој поим е национално детерминиран, 

што е разбирливо, бидејќи постојат разлики во општествено-економските и во 

политичките системи во современиот свет.  

 Според Милутиновиќ најоправдано е она стојалиште кое при определувањето 

на структурата на стопанскиот криминалитет го става акцентот во прв ред на оние 

инкриминирани дејности кои ги извршуваат стопанските претпријатија во процесот на 

вршењето на својата стопанска активност како и службените лица по нивните 

овластувања и во нивно име. Со таквите активности практично се јавува нов вид на 

криминалитет со посебни белези од аспект на социолошкото стојалиште што може да 

има штетни економски, политички и други последици поради што општеството е 

должно да се заштити со кривични санкции.8  

Една од најпознатите дефиниции на оваа појава потекнува од Едвин Сатерленд кој го 

употребува терминот „кримилитет на белите јаки“(white collar crime). Тој ја дефинира 

оваа појава како „криминал кој се јавува во областа на стопанското работење, чии 

форми на исполнување најчесто во махинациите се во врска со купопродажбата на 

разни акции, лажна рекламна стока, лажно искажување на финансиската состојба на 

поедини корпорации, подмитување на деловните партнери, непосредни или посредни 

подмитувања на државните службеници, а во целта на осигурувањето поволни работни 

аранжмани, проневери, ненаменско трошење средства, даночни затајувања и сл.“9 По 

пет години Сатерленд дава нова дефиниција на „криминалитетот на белите јаки“ 

означувајки го како „криминал кој во рамките на своите професионални активности, го 

вршат лица со висок општествен углед.“10  

„Криминалитетот на белите јаки“ се јавува како термин апслутно во сите коментари на 

проблемот, но ни од далеку не може некритички да се прифати како конечна 

                                                           
7 Арнаудовски, „Криминологија“ стр. 381 
8 Милутиновиќ, Милан, „Криминологија“ Просвета Белград , 1969, стр. 177 
9 Sutherland, H.Edwin, „White-collar criminality“ American Sociological Review, vol.5,no.1, Indiana 

University, 1940. February, Стр. 1-12,  достапно на www.asanet.org/ 
10 Sutherland, H.Edwin, „is„White-collar crime“ crime? “ American Sociological Review, vol.10,no.2, Indiana 

University, 1945.  April, стр. 132-139 
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дефиниција, со самото тоа што се темели на типот на сторителите, како припадници на 

повисоките слоеви на општеството, за да потоа авторот на дефиницијата се обиде да ги 

наброи сите можни дејствија на извршување што секогаш преставува замка на 

евентуално нецелосно опфаќање на поимот.   

 Акад. Камбовски во неговата студија за организираниот криминал истакнува 

стојалиште дека „најшироката дефиниција на економскиот криминалитет е блиска на 

таа на поимот на „криминалот на белите јаки“: се работи за различни дејствија на 

повреда на законите во вршењето на активности на пазарот од страна на физички или 

правни лица, со кои се предизвикуваат штетни последици за системот на економските 

односи или за другите субјекти на пазарот во нивните деловни односи или во својство 

на потрошувачи на добра и на услуги. Во потесна смисла оваа дефиниција е 

концентрирана врз злоупотребите во или на компаниите кои имаат штетни последици 

за другите учесници или потрошувачите, што според една груба поделба опфаќа 

дејствија насочени против самата компанија од страна на нејзините менаџери или 

вработени или дејствија преземени во корист на компанијата.“11 Оваа дефиниција, би 

можело да се каже, ја дополнува предходната и истата е посеопфатна и поприфатлива. 

 Во САД толкувањето на економскиот криминалитет се темели и на 

дефиницијата дека „економскиот криминалитет го претставуваат ненасилни 

противзаконски дела, кои се карактеризираат со измама, прикривање, неисполнување 

на обврски, избегнување или забиколкување на законот, а се извршуваат со цел да се 

дојде до пари, имот или услуги, да се избегне плаќање или загуба на пари, имот или 

други услуги, да се обезбеди друга лична или деловна корист.“12 

 Во врска со ненасилниот карактер на стопанскиот криминалитет во теоријата 

има и спротивни мислења, иако  навидум во дијапазонот на кривичните дела од оваа 

област изостанува експлицитно насилството, не би требало догматски да се исклучи 

можноста во иднина овој тип на криминалитет да добие и насилен елемент, особено со 

вооченото поврзување со организираниот криминал.  

 Како најсеопфатна криминолошка дефиниција на поимот стопански 

криминалитет Лазар Нанев ја предлага следната: „Стопанскиот криминалитет го 

                                                           
11 Камбоски, Владо, „Организиран криминал“ 2-ри Август С-Штип, Скопје, 2005, стр.79 
12 White collar crime: the problem and the federal  response. Subcommittee on crime of the Committee on the 

Judiciary House of  Representatives ninety-fifth congress second session, Washington  D.C- june 1978 str. 4 

достапно на www.ncjrs.gov 
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сочинуваат сите казнени однесувања (сторувања и несторувања) со кои се напаѓа 

стопански однос (процеси и активности), кои настануваат или непосредно 

произлегуваат односно се вршат во рамките на некој стопански однос или и во врска со 

тие односи, од страна на субјектите  на тие стопански односи, кои располагаат со 

овластувања спрема имотот на кој тие односи се засноваат, а на кои со однесување 

непосредно, му се нанесува штета на тој имот и се повредуваат или загрозуваат 

стопанските односи.“13 

 Понатаму авторот ја дава номенклатурата на кривичните дела кои според него 

припаѓаат на стопанскиот криминалитет и ја одразуваат кривичнотоправната 

дефиниција што тој ја предлага, и тоа следните дела: кривични дела против јавните 

финасии, платниот промет и стопанството од глава XXV од КЗ, кривични дела против 

службената должност од глава XXX од КЗ и некои кривични дела против имотот од 

глава XXIII од КЗ.14 

 Со оглед на тоа што дефинирањето на одреден тип на криминалитет треба да 

биде јасно и концизно, без амбиции во дефиницијата да се елаборира сложеноста на 

криминалитетот сметаме дека најблиску до тоа е дефиницијата на проф. Арнаудовски: 

„економскиот криминалитет го сочинуваат поведенија на физички и правни лица со 

кои се повредуваат правилата на однесување и работење во економските односи.“15 

Понатаму појаснува дека во криминолошка смисла горенаведените поведенија во 

економските односи значат работење спротивно на правните норми со кои се 

регулираат овие односи и повреда на довербата на меѓусебните односи на субјектите 

што го чинат економскот однос.16 

 

3. Феноменологија на стопанскиот(економскиот) криминалитет 

 Феноменологијата на крималитетот претставува подрачје на криминологијата 

како наука што се занимава со појавните облици, конкретните и општите 

манифестации на криминалитетот и деликвенцијата во општествената реалност со 

обемот, динамиката и структурата и структуралните промени, со распространетотста 

                                                           
13 Нанев, „Криминолошки аспекти на стопанскиот криминалитет“ стр. 83 
14 Ibid стр. 84-85 
15 Арнаудовски „Криминологија“ стр 389 
16 Ibid  
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на криманлитетот и деликвенцијата и нивните карактеристики што се израз на времето 

и просторот, со квалитативните и квантитативните карактеристики што произлегуваат 

од неговиот карактер на индивдуална и општествена појава, со штетните последици и 

жртвата и сето тоа како потреба да се стекнат сознанија за објаснување на нивната 

етиологија.17 

 Од аспект на стопанскиот криминалитет феноменологијата ги изучува неговите 

појавни облици, структура, обем и динамика, што претставува сложена задача поради 

неговата особеност и специфичност. Една од карактеристиките на овој криминалитет, 

што го отежнува неговото феноменолошко изучување е прикриеноста, односно  

„темната бројка“  која тука се смета за изразито висока. Оттука откриениот стопански 

криминалитет не е одраз на фактички постојниот таков криминалитет. Одреден број 

стопански кривични дела и нивните сторители остануваат непознати за откривачкиот 

механизам. Токму заради значителната застапеност на „темната бројка“ за него не 

треба да се извлекуваат заклучоци исклучиво врз карактеристиките на откриениот 

криминалитет, бидејќи криминалната политика ќе се постави на погрешна основа.18 

 При феноменолошката анализа на стопанскиот криминалитет се користат 

податоците за кривичните дела од глава XXV(кривични дела против јавните финасии, 

платниот промет и стопанството) и од глава XXX(кривични дела против службената 

должност) од КЗРМ, зашто во битијата на тие дела се содржани елементите кои го 

дефинираат стопанскиот криминалитет. 

3.1 Појавни облици 

 Меѓу појавните форми на стопанскиот криминалитет според својата зачестеност 

и штетност се издвојуваат: разни малверзации во надворешно-трговските и 

банкарските дејности со кршење на прописите за деловноста, девизниот и кредитно-

монетарниот систем на земјата, недозволена трговија со поголеми количества на 

акцизни стоки(нафта, кафе, цигари, алкохол и сл.), злоупотребите на службената 

положба, фалсификување на службена исправа, даночно затајување, проневера, 

финансиски измами, предизвикување на стечај, како облик на стопански криминал, 

како последица на стопански криминал и како облик на прикривање на стопански 

                                                           
17 Ibid стр.244 
18  Ангеловски, Методија, „Современа феноменологија на стопанскиот криминалитет со посебен осврт 

на криминалистичката дијагноза и прогноза“, Македонска ревија за казнено право и криминологија бр.1, 

Здружение за кривично право и криминологија на Македонија, Скопје, 1994, стр. 80-81 
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криминал , субвенциони измами и кредитни измами, изигрување на прописитие од 

даночниот систем, злоупотреба на системот на извозни субвенции во трговијата со 

животни продукти, повреди во конкуренцијата, измама, изигрување на довербата, 

поткуп, лихварство, фалсификување пари, договарање незаконски провизии и 

избегнување на нивно пријавување и сл.19 

3.2 Обем и динамика на стопанскиот(економскиот) криминалитет 

 
Табела 1: Пријавени полнолетни лица според групите на кривични дела од областа на 

стопанскиот криминалитет 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Вкупно   23 814   23 514   23 305   26 409   30 404   30 004   31 284   31 860   34 436   37 164 

Кривични 

дела против 
јавните 

финансии, 

платниот 
промет и 

стопанството 

580 599 569 596 543 620 472 493 510 310 

Процент 2,44% 2,55% 2,44% 2,26% 1,79% 2,07% 1,51% 1,55% 1,48% 0,83% 

Кривични 

дела против 

службената 
должност 

957 773 930   1 112   1 061   1 067 825 843 927 566 

Процент 4,02% 3,29% 3,99% 4,21% 3,49% 3,56% 2,64% 2,65% 2,69% 1,52% 

Вкупно 

глава XXV и 

XXX од КЗ 

  1 537   1 372   1 499   1 708   1 604   1 687   1 297   1 336   1 437 876 

Процент 6,45% 5,83% 6,43% 6,47% 5,28% 5,62% 4,15% 4,19% 4,17% 2,36%  

Извор: Државен завод за статистика 

Од табелата 1 може да се забележи дека стопанскиот криминалитет во периодот од 

2005 до 2010 година е во стагнација со мали вариации од година во година, а од  2010 

до 2014 година е во опаѓање при зголемување на вкупнот обем на криминалитетот. 

Евидентно е значителното опаѓање на стопанаскиот криминалитет во 2014 година 

односно од 4,17% во 2013 на 2,36% во 2014. Се поставува прашање дали тоа 

намалување е резултат на реалното намалување на бројот на сторените кривични дела 

од оваа област или пак намалената ефикасност на органите на прогнот? Во 

анализираниот период учеството на стопанскиот криминалитет во вкупниот изнесува 

во просек 5,1%. 

                                                           
19 Сулејманов, Зоран „Македонска Криминологија“, Графохартија, Скопје 2000 стр. 487-488 
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 Според достапните податоци, бројот на пријавените кривични дела од главите 

XXV и XXX од КЗ, во периодот од 2005 до 2014 година, се намалил близу 50%. 

3.3 Пријавени полнолетни лица според кривичното дело 

 Во однос на структурата на стопанскиот криминалитет во анализираниот 

период од 2007 до 2014 година (табела 2), од групата на кривични дела против јавните 

финансии, платниот промет и стопанството од глава XXV од КЗ , произлегува дека на 

прво место, со најголем број пријавени сторители е кривичното дело даночно 

затајување, со учество од 39,68% во вкупниот број пријавени кривични дела од оваа 

глава, а 14,26% од вкупно пријавени од областа на стопанскиот криминалитет. На 

второ место е кривичното дело перење пари со учетво од 21,67% во вкупниот број 

пријавени кривични дела од глава XXV од КЗ. 

Од групата на кривични дела против службената должност глава XXX од КЗ во 

наведениот период најмногу пријавувано кривично дела е злоупотреба на службената 

положба и овластување со учество од 86,07% од вкупно пријавените кривични дела од 

оваа глава, а 55,14% од вкупно пријавени од областа на стопанскиот криминалитет. 

 Врз основа на презентираните податоци на прв поглед се забележува дека во 

целиот период бројот на пријавените кривични дела од главата XXX од КЗ е поголем 

од бројот на пријавени кривични дела од глава XXV од КЗ.(графикон 2) 
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Табела 2: Пријавени полнолетни лица според кривичното дело од областа на стопанскиот 

криминалитет 

Група кривични 
дела 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Кривични дела 
против јавните 
финансии, 
платниот 
промет и 
стопанството                     

569 596 543 620 472 493 510 310 

Фалсификување 
на пари 

134 101 124 149 128 104 87 64 

Издавање чек 
без покритие и 
злоупотреба на 
кредитна 
картичка 

40 32 12 10 8 11 16 /  

Недозволена 
трговија 

6 10 4 2  / 3 2 /  

Царинска 
измама 

67 43 37 44 35 28 19 14 

Криумчарење 23 94 43 34 26 52 84 36 

Даночно 
затајување 

207 230 207 264 189 209 219 107 

Фалсификување 
или 
уништување на 
деловни книги 

41 40 40 20 18 13 26 /  

Злоупотреба на 
овластување во 
стопанството 

4 3 6 3 3 3 3 /  

Останато 47 43 70 94 65 70 54 89 

Кривични дела 
против 
службената 
должност                                                  

930 1112 1061 1067 825 843 927 566 

Несовесно 
работење во 
службата 

13 23 27 56 37 34 57 20 

Злоупотреба на 
службената 
положба и  
овластување 

819 988 940 916 692 724 774 457 

Проневера во 
службата 

17 16 14 16 12 22 16 21 

Измама во 
службата 

5 8 4 3 6 4 8 /  

Послужување 
во службата 

4 4 1 8 2  / 3 /  

Примање 
поткуп 

13 16 29 21 14 9 13 11 

Давање поткуп 15 6 19 4 9 4 5 11 
Противзаконито 
посредување 

2 2 4 2  / 5 8 /  

Фалсификување 
службена 
исправа 

38 44 18 35 46 32 39 22 

Останато 4 5 5 6 7 9  4 24 
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3.4 Вкупен број на поднесени кривични пријави и видот на одлуките по нејзиното 

поднесување 

 Табела 3: Вкупен број на поднесени кривични пријави од областа на стопанскиот 

криминалитет и вид на одлука по нејзиното поднесување од глава XXV и XXX од КЗ 

    
Вкупно                                                  Отфрлена пријава  

Прекината 
истрага  

Запрена 
истрага 

Обвинение 
Непознат 
сторител  

Год. 

  

сè              
непос
редно 

преку 
МВР 

непосре
дно 

преку 
МВР 

неп
оср
едн
о 

преку 
МВР 

непос
редно 

преку 
МВР 

непос
редно 

преку 
МВР 

Неп
оср
едн
о 

преку 
МВР 

2010 Вкупно 30004 3267 26737 1697 1883 9 153 116 535 1442 9548 3 14680 

  
Вкупно 
од СК 

1687 765 922 549 168 4 8 29 102 183 559 / 89 

2011 Вкупно 31284 3539 27745 1732 1995 8 106 120 615 1628 8423 51 16606 

  

Вкупно 
од СК 

1297 626 671 450 141 2 6 33 64 133 369 8 91 

2012 Вкупно 31860 4245 27615 2009 2376 3 100 118 523 2114 8237 1 16379 

  

Вкупно 
од СК 

1336 617 719 427 162 / 2 32 70 158 389 / 96 

2013 Вкупно 34436 3838 30598 1913 2388 9 80 118 430 1798 8276 / 19424 

  

Вкупно 
од СК 

1437 708 729 475 147 2 6 48 71 183 440 / 65 

2014 Вкупно 37164 5512 31652 2832 3077 1 25 46 285 2628 7219 5 21046 

  

Вкупно 
од СК 

876 366 510 253 115 / 2 18 33 92 294 3 66 

Извор: Државен завод за статистика 

Во периодот од 2010 до 2014 забележителен е голем број отфрлени пријави  со учество 

од околку 40% од вкупниот број поднесени пријави од стопанскиот криминалитет, што 
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укажува на фактот дека пријавите не биле поткрепени со веродостојни докази. Исто 

така, од вкупниот број поднесени пријави од стопанскиот криминалитет, во околку 

40% е поднесено обвинение од јавниот обвинител. 

 

Табела 4: Обвинети полнолетни лица според кривичното дело, видот на одлуката и полот   

 
  Вкупно 

 Прогла-
сени за 
виновни 

Не се прогласени за виновни                                     

Година  

  

обвинети 
лица 

 жени 
запрена 
постапка 

ослобо-
дени од 
обвине-
ние  

обвине-
нието е 
одбиено  

мерки за 
безбед-
ност 

2010 Вкупно 11239 957 9169 1163 375 511 21 

  

Вкупно 
од СК 525 82 345 81 47 52 / 

2011 Вкупно 12219 1037 9810 1311 487 590 21 

  

Вкупно 
од СК 673 144 373 134 104 62 / 

2012 Вкупно 11311 949 9042 1311 406 531 21 

  

Вкупно 
од СК 602 118 362 129 56 55 / 

2013 Вкупно 12297 1105 9539 1674 423 602 59 

  

Вкупно 
од СК 583 126 392 106 41 44 / 

2014 Вкупно 13699 1372 11683 995 397 597 27 

  

Вкупно 
од СК 751 120 520 71 51 108 1 

Извор: Државен завод за статистика 

  

 

Од вкупно обвинетите лица за стопански криминалитет од 2010 до 2014 година, 63% се 

прогласени за виновни. Притоа се забележува дека во 2014 година, кога се пријавени 

најмал број на сторители од овој криминалитет има значителна бројка на обвинети 

лици и голем број од нив прогласени за виновни, што значи дека биле поднесени 

поиздржани кривични пријави и поднесени поквалитетни обвиненија. Во однос на 

полот на сторителите статистиката покажува дека стопанскиот криминалитет е 

претежно криминалитет на машки лица, односно се потврдува тезата дека 

криминалитетот е „машка работа“.  
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3.5 Осудени лица и видот на одлуката 

Табела 5: Осудени лица за стопански криминалитет-кривични санкции, изречена конфискација 
на имот и одземање предмети  за кривични дела од глава XXV и глава XXX од КЗ. 

Извор: Државен завод за статистика 

 Статстичките податоци покажуваат дека за периодот од 2010 до 2014 година 

вкупно се осудени 49.243 лица. Од тие за стопански криминалитет се осудени 1992 

лица, односно 4,05%. Видно е дека по однос на изречените санкции кај стопанскиот 

криминалитет, казните и алтернативните мерки учествуваат рамномерно. Кај 

изречените казни доминира казната затвор од 39-54%, зависно од годината. Паричната 

казна како главна се изрекува од 20-33%, а како споредна казна од 19-27%, зависно од 

годината. Со оглед на тоа што делата од овој тип на криминалитет се вршат од 

користољубие, сметаме дека паричната казна треба да биде почесто застапена, а треба 

да се намали бројот на изречени условни осуди кои ги мотивираат сторителите на 

економски казниви дела на поголема масовност.  Кај алтернативните мерки се изрекува 

само условната осуда. Кај посебните казнено правни мерки конфискација на имот и 

одземање на предмети се забележува нивно зголемено изрекување, од 3 до 17% кај 

конфискацијата, односно од 15 до 26% кај одземањето на предмети. Ваквиот тренд на 

судската пракса е позитивен бидејќи мотивот на сторителите на овој криминалитет е 

стекнување на имотна корист, па конфискацијата на имотот потешко го погаѓа 

сторителот од самата казна, а истовремено делува превентивно. 
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2010 9169 345 158 68 53 31 / / 6 187 179 7 11 52 

    3,76% 45,80% 43,04% 33,54% 19,62% / / 3,80% 54,20% 95,72% 3,74% 3,19% 15,07% 

2011 9810 373 173 82 51 39 / / 1 200 193 7 27 72 

    3,80% 46,38% 47,40% 29,48% 22,54% / / 0,58% 53,62% 96,50% 3,50% 7,24% 19,30% 

2012 9042 362 194 77 63 53 / / 1 168 167 1 17 66 

    4,00% 53,59% 39,69% 32,47% 27,32% / / 0,52% 46,41% 99,40% 0,60% 4,70% 18,23% 

2013 9539 392 192 97 56 39 / / / 200 200 / 39 85 

    4,11% 48,98% 50,52% 29,17% 20,31% / / / 51,02% 100,00% / 9,95% 21,68% 

2014 11683 520 255 140 53 49 9 1 3 265 264 1 93 138 

    4,45% 49,04% 54,90% 20,78% 19,22% 3,53% 0,39% 1,18% 50,96% 99,62% 0,38% 17,88% 26,54% 
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3.6 Национална структура 

 

Табела 6: Национална структура на пријавени лица од областа на стопанскиот криминалитет за 

кривични дела од глава XXV и XXX од КЗ 

Извор: Државен завод за статистика 

 

 

 Националната структура на сторителите на стопанскиот криминалитет одговара 

на структурата на популацијата на Р. Македонија. Најбројни се Македонците со 

просечно учество со 75% , а потоа следуваат Албанците со учество од 14%, а на 

останатите отпаѓа мала бројка. 

 

 

 

75%

14%

1%

1%

-1%

1%
1%

2%

5%

Графикон бр. 3 Национална структура на пријавени лица од областа 
на стопанскиот криминалитет во периодот 2010-2014 год. во РМ

Македонци Албанци Турци Роми Власи Срби Бошњаци останати непоз-нато

Година Вкупно 

 Припадност кон етничка заедница 

Маке-
донци 

Албанци Турци Роми Власи Срби Бошњаци останати 
непоз-
нато 

         2010 1602 1306 193 18 16 4 22 4 26 13 

    81,52% 12,05% 1,12% 1,00% 0,25% 1,37% 0,25% 1,62% 0,81% 

2011 1198 946 156 16 11 / 15 6 26 22 

    78,96% 13,02% 1,34% 0,92% / 1,25% 0,50% 2,17% 1,84% 

2012 1240 920 170 24 11 1 12 2 26 74 

    74,19% 13,71% 1,94% 0,89% 0,08% 0,97% 0,16% 2,10% 5,97% 

2013 1372 986 206 26 8 1 11 4 25 101 

    71,87% 15,01% 1,90% 0,58% 0,07% 0,80% 0,29% 1,82% 7,36% 

2014 807 565 119 9 10 / 6 4 14 80 

    70,01% 14,75% 1,12% 1,24% / 0,74% 0,50% 1,73% 9,91% 
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3.7  Структура на занимања на осудените лица 

Табела 7: Осудени лица за стопански криминалитет според занимањето за периодот 2010-2014 

година 

Извор: Државен завод за статистика 

Според занимањето на сторителите на стопанскиот криминалитет најчесто застапени 

се државни службеници и директори со просечно учество 21,51%  од вкупниот број 

осудени лица во периодот од 2010 до 2014 година, со што се потврдува тезата дека 

поголем дел од извршителите на овој криминалитет се лица со повисоко образование и 

припадници на повисоките општествени слоеви, кои се и носители на одлуки во 

стопанството и економијата. На тоа се надоврзува и учеството на стручњаците и 

научниците со 12,85%.  Големо е присуството на невработените лица со учество од 

17,65% во анализираниот период, што е доказ за криминалитетот на „сивата 

економија“, а невработените се јавуваат и како соучесници. 

 

4. Етиологија на стопанскиот(економски) криминалитет 

Кога говориме за етиологијата на определена појава, мислиме на оние 

причини кои што доведуваат до нејзиното настанување. Во едно екстенивно 

криминолошко-конфорно толкување би можеле истите овие причини  да ги 

именуваме како криминогени фактори. Најчесто тие фактори се поврзани со 

личноста на сторителот, личноста и ставот на жртвата кон определен 
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2010 345 73 44 18 15 9 4 10 4 4 / 11 72 11 4 66 

    21,16% 12,75% 5,22% 4,35% 2,61% 1,16% 2,90% 1,16% 1,16% / 3,19% 20,87% 3,19% 1,16% 19,13% 

2011 373 84 50 35 14 13 7 12 4 3 / 26 71 7 4 43 

    22,52% 13,40% 9,38% 3,75% 3,49% 1,88% 3,22% 1,07% 0,80% / 6,97% 19,03% 1,88% 1,07% 11,53% 

2012 362 72 40 36 18 11 7 18 6 / 1 12 77 8 2 54 

    19,89% 11,05% 9,94% 4,97% 3,04% 1,93% 4,97% 1,66% / 0,28% 3,31% 21,27% 2,21% 0,55% 14,92% 

2013 392 97 36 21 18 11 6 11 8 2 / 8 61 14 8 91 

    24,74% 9,18% 5,36% 4,59% 2,81% 1,53% 2,81% 2,04% 0,51% / 2,04% 15,56% 3,57% 2,04% 23,21% 

2014 520 100 93 33 50 18 3 10 5 3 1 14 60 21 3 106 

  
19,23% 17,88% 6,35% 9,62% 3,46% 0,58% 1,92% 0,96% 0,58% 0,19% 2,69% 11,54% 4,04% 0,58% 20,38% 
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криминалитет, и општата општествено-економска како и политичка констелација 

на меѓучовечки односи во определен простор и време. Меѓутоа специфичноста на 

економскиот криминалитет е и во тоа што не е возможно да се направи јасна 

дистинкција помеѓу феноменологијата и етиологија на оваа појава. Условно кажано 

најчесто не постои точно определена тракеторија помеѓу причините за појавата на 

економскиот кримиалитет и облиците низ кој тој се манифестира. Истите тие 

појави „ тие се јавуваат како причини и како последици на настанувањето на овој 

криминалитет и од тие причини ваквата систематика има само значење на 

олеснување на методолошкиот пристап кон нивното изучување и препознавање на 

причините, условите, односите што добиваат  значење на криминогени фактори.“20 

4. 1 Личноста на сторителот како фактор 

Најчесто личноста на човекот има доминантно влијание врз неговото 

криминогено однесување, заради причина на економичност, во рамките на овој 

труд авторот нема да се впушта во разгледување на корените на ова однесување, 

односно дали тоа е вродено или стекнато. Кога говориме за економскиот 

криминалитет, јасно е акцентот се става на економските мотиви при извршувањето 

на овој вид криминалитет. Најилустративно за тоа говори познатиот германски 

филозоф Фридрих Вилхелм Ниче, кога вели: „Секаде каде што сретнав живо 

суштество сретнав и волја за моќ, дури и во волјата на слугата  видов волја да виде 

господар.“ 21 Во денешното потрошувачко општество, на доминантно егоистички 

стремежи кај поединците, честопати се става знак на равенство помеѓу моќта и 

материјалното богатство. На ниво на ноторност е издигнато значењето на моќта, 

како способност за наметнување на својата волја кај другите, додека материјалното 

богатство се смета како основен предуслов за моќта, но воедно и моќта претставува 

средство за напластување на богатството поготово општества кои што се во процес 

на перманентна транзиција и изразит степен на банкрот на општествените 

вредности. Токму затоа профитната ориентација на личноста делува како 

катализатор на криминогеното однесување на поединците. Во случајот се работи за 

профитерско-експлоататорски мотиви за зголемување на профитот и заработката, 

напластување на своето богатство и други мотиви за богатење. 22  Меѓутоа кога 

говориме за личноста на сторителот не смееме да направиме превид во однос на 

неговите способности, квалификации и углед кои ги ужива во определена средина. 

Најчесто станува збор за личности кои што се почитувани, и нивното однесување 

во ниту еден момент не остава ниту најмал простор за стигматизација, во било 

каков негативен контекст. Ова се сторители кои што водејки се од својата волја за 

моќ, и економско влијание, суптилно се интегрираат во високите кругови на 

                                                           
20 Арнаудовски, Љупчо, Криминологија, 2-ри Август, Штип, 2007 година, страна 400 

21 Ниче Фридрих Вилхелм, Волја за моќ, Ѓурѓа, Скопје 2008, странца 85 

 

22 Milutinovic, Milan, Kriminologija VI Izdanje, Savremena Administracija, Beograd, 1988, strana 259 
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општеството, и преку злоупотреба на своите, контакти, можности, и влијание, се 

вклучуваат во трката за „правење пари“ притоа однесувајки како угледни личности. 

Отаму и честопати имаме неоправдано изендначување помеѓу криминалитетот на 

белите јаки и стопанскиот криминалитет. Велам неоправдано затоа што 

стопанскиот криминалитет несомнено претставува поширока по обем и поголема 

по содржина појава од криминалитетот на белите јаки, затоа во рамките на ова 

авторско излагање криминалитет на белите јаки би се користел единствено за 

објаснување на својсвтата на сторителите на стопанските казниви дела.  

4. 2 „Отсуството на директна жртва“ како причина за појавата на 

стопански криминалитет 

Перфидноста со која што се однесуваат стопанските престапници, води кон 

тоа на еден прикриен, изразито таен начин, се одвиваат сите нивни дејствија. 

Специфичност на овој вид криминалитет претставува отсуството на директна 

жртва,  што „долива гориво на храброста“ на сторители за продолжување со својата 

„трговска дејност“. Поготово во македонското општество каде што идејата за 

надиндивидуално добро е запоставена во периодот на транзицијата (кој што 

објектвино гледано трае предолго), настанува летаргична состојба во однос на 

„добрата кои не се однесуваат на нас самите“. Во услови кога определана појава не 

се однесува директно на нашата заштитена сфера (што кај овој криминалитет не е 

така) се намалува и фокусот на поединецот врз отркивањето и пријавувањето на 

криминалитетот. Би требало жртвата да ја игра улога  на boni viri (чесен граѓанин) 

која што би го  пријавила криминалот со што би ја исполнила својата граѓанска, 

морлана и правна должност, додека во одност на нејзиното имотно-правно 

побарување не би смеело да има поместување од линијата на целосна диспозиција 

на жртвата. „Ова е особено дотолку тешко да се постигне, дотолку што кај многу 

стопански кривични дела недостасува конкретна жртва. Се чини дека тука 

кулминира она што и инаку општо земено, му удира печат на модерниот 

криминалитет, а тоа е урбанизацијата, технолошкиот развој, манливата видливост 

на односите и искористувањето на можностите, а посебно натрупувањето 

овластувања на моќ.“23 Економскиот криминалитет како неконвенционален облик 

на девијантно однесување, како што е општо познато се карактеризира со огромни 

штети, од што логично може да не наведе на заклучокот дека како сторители се 

јавуваат само „големи риби“. „Отсуството на директна жртва“ истовремено ја 

генерира и високата темна бројка на стопански криминалитет, (заедно со 

останатите причини, фактички имунитет, злоупотреба на положбата, својствата на 

сторитетлот итн.). Но за да се направи една кратка паралела помеѓу имотниот 

криминал и стопанскиот криминал, би се послужиле со еден краток пример кој што 

на соодветен начин би укажал на придонесот на жртвите кај сторувањето на 

стопански казниви дела. Доколку Х сторител би украл нешто во вредност од ХУ 

парични единици, тој директно на оштетил жртвата за тој износ. Во оваа ситуација 

                                                           
23 Кајзер, Гинтер, Криминологија, Александрија, Скопје, 2007 год, страна 379 
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позната е жртвата која најчесто ќе ја бара правдата, ќе го пријави сторителот, за 

кого постои голема веројатност да биде казнет. Генералната превенција како една 

од целите на казнувањето на современото казнено право, благодарение на 

активниот придонес на жртвата, ќе делува превентивно кон другите да се воздржат 

од превземање на казниви дејствија и вршење на кривични (казнени) дела. Меѓутоа 

доколку истиот тој Х сторитител, затаи данок од големи размери, поради 

отсуството на директна жртва, тешко дека би бил откриен, и казнет. Без разлика 

што како жртви на ова дело се јавуваат сите граѓани на една држава, бидејки од 

буџетот (кој што доминантно се полни со даноци) со помош на државните расходи, 

би биле можеле да се вложат средства во здравстово, образованието или културата, 

чии што корисници се сите граѓани, најчесесто сиромашните а државата на тој 

начин ја остварува својата уставна прокламација за социјална држава, или 

популарно наречена welfare state(држава на благосотојба). „Со тоа практично се 

влошува економската и општествената положба на долните слоеви, бидејки борбата 

за богатење се води преку нивниот грб. Тој дел од оштеството е постојано изложен 

на деградирање, живеејки во услови преполни со понижување, неизвесност и 

несигурност“24 Отуството на активноста на жртвите во помагањето на органите на 

прогонот, води кон тоа да се намали бројот на пријавени, и казнени сторители што 

кај нив делува мотивациски во поглед на продолжување со својата криминална 

кариера и криминогено однесување.  

 

4.  3 Општествено – политичките фактори на 

стопанскиот(економски) криминалитет 

Ниту една појава не егизистира самата за себе, без интеракција со 

останатите, и одвивајки се во изолирани услови. Се што се случува, се случува во 

бивствуањето на дадена општствено-економска формација. Така и оваа појава која 

што е предметен интерес на овој труд, се појавува или барем интензивира во  

услови кои тоа го дозволуваат. Согласни сме дека мотивите се економски, што 

значи желба за „трупање“ на богатство, а услови за тоа се појавуваат во моментот 

кој дозволува да се појават социјално-економски разлики помеѓу граѓаните на едно 

општество. Затоа обемот на стопански криминалитет е право-пропорционален со 

социјалната мобилност во дадена средина. Со речник адекватен за ова општество, 

тоа би претставувал моментот на почеток на транзицијата и кризата на целокупниот 

вредносен апарат на македонското општество. Почетокот на приватизацијата и 

појавата на политичкиот плурализам само го ставаат фокусот на криминалците врз 

општествено-политичките елити, како мети врз кои се вршат влијанија кои што се 

на линијата помеѓу дозволеното и забранетото, како би отсуствувала соодветна 

репресија кон овој криминал, што со едно логичко толкување не води до 

заклучокот дека отсуството на репресија од страна на надлежните не претставува 

                                                           
24 Milutinovic, Milan, Kriminologija VI Izdanje, Savremena Administracija, Beograd, 1988,260 strana 
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ништо друго освен причина на страна на сторителите за вршење на криминал. 

Водејки се од максимата дека дозволено е се што не е забрането (основно начело на 

законитост во казненото право),  ние не можеме во такви констелации за говориме 

за конвенционален тип на стопански престапник. „ Криминалецот на бели јаки не е 

ниту политички деликвент, ниту бунтовник, туку поединец што ги користел 

слабостите на општеството заради остварувањето што поголем профит и 

општествено влијание.“ 25  Ако фрлиме краток поглед наназад во минатото ќе 

видиме дека овие општествени услови не се изолирани на територијата на 

државните граници на нашата татковина. Економските блокади во почетокот на 

90тите и санкциите кон СФРЈ, зачинети со зголемена доза на толерантност од 

страна на надлежните, беше директна причина за масовната појава на контра-банда 

или тривијално наречена шверц, која што претставува увоз и извоз на определени 

добра без плаќање на соодветни давачки. Но денес во услови на слободна трговија 

и отвореност за тргување со целокупниот европски пазар оваа оваа појава е 

маргинализирана, со што фокусот  се става врз политичкото влијание, односно 

компромитирањето на определени политички елити, како би отсуствувала 

соодветна реакција во однос на конторлата на стопанскиот криминал.  Од тука не 

треба да не зачудува фактот што како главни финансиери на политичките кампањи 

денес честопати се јавуваат определени правни субјекти со сомнителна позадина. 

Ваквата компромитираност на политичките елити, нивнота безусловна желба за 

доаѓање и останување на власт (што е нивна легитимна цел) е директен криминоген 

фактор.  

4. 4 Казнено правната догматика како криминоген фактор 

Кога се говори за казнено правна догматика се мисли на уреденоста на 

казнено правниот систем во една држава. Иако целта на казненото право како 

ultima ratio последен степен на заштита на човековите слободи и права,  е 

превенција преку репресија, определни негови институти како да го даваат токму 

обратниот ефект. Конкретно мислам на институтот продолжено кривично дело, 

регулиран во член 45 од Кривичниот Законик на Република Македонија. Одредбата 

од член 45 став 1 интегрално гласи: „На сторителот кој со умисла ќе изврши две 

или повеќе временски поврзани дејствија што пртставуваат повеќекратно 

остварување на едно исто дело, искористувајки ист траен однос, исти прилики, или 

други слични околности судот ќе му изрече единствена казна во границите на 

казната пропишана за тоа дело.“. Ако фрлиме поглед од близу на овој 

криминалитет ќе видиме дека тој како да претставува идеален облик на овој 

институт. Имено најчесто користен „метод“ при вршење на овие деликти, 

претставува злоупотребата на правните лица, поточно трговските друштва за лично 

богатење  од страна на одговорните лица.  Тоа не претставува ништо друго туку 

второ име за „искористување на ист траен однос, исти прилики или други слични 

околности“. Знаејки дека ќе бидат казнети како да извршиле едно  дело, 

                                                           
25 Мајнхам.Х Comparative Criminology, Лондон, 1966, стр 469 
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сторителите на овие деликти се индиректно мотивирани и од страна на самиот 

законодавец  за продолжување со својата активност до моментот кога ќе бидат 

фатени.  Вреди да се напомене дека поради големиот размер на последиците на 

овие дела, најчесто ќе се работи за квалификуван облик на делото, со што 

практично криминалниот настан ќе се супсимира под ставот 3 од членот 45 од 

Кривилниот Законик на РМ. 

 

5. Превенција на стопанскиот(економски) криминалитет. 

Говорејки за превенција на определен вид криминалитет, мислиме на серија од 

мерки кои што е неопходно да бидат превземени како би можел истиот да се 

контролира во определени рамки, кои што делуваат фер и прифатливо од гледна точка 

на мнозинството.  На надлежните на располагање им стојат повеќе можности, иако 

најчесто тоа претставува донесување на определени акти кои што значат промена во 

правниот систем на определена држава. Имајки предвид дека се работи за енорнмно 

поле во кое се одвиваат криминалните активности, мислејки на економскиот систем кој 

што претставува „институционална рамка во која се одвиваат стопанските процеси и 

воедно е општествена организација на стопанстово која ги вклучува меѓусебно 

поврзаните елементи: видовите на сопственост, типовите на односи, збир на 

институции, начините и методите на управување“26, јасно е дека модификување би 

требало да претрпат сите елементи од економскиот систем. „ Оптималниот 

превентивен модел, кои треба да го уважува сите специфичности во одредена држава, 

(во нашиот регион: реформа на економскиот систем, процес на приватизација, 

развиеност на компаниите и корпоративното управување, состојбата на криминалот 

итн), може да се воспостави барање на уважување на следниве постулати: 

дерегулација, слобода на пазарот и претприемништвото, јакнење на независните 

пазарни институции, со јавни овластувања(регулаторни тела, антимонополска управа, 

тела за контрола на трговијата со хартии од вредност, за спречување на нелојална 

конкуренција.)27. 

За поздравување е реформата на даночнот систем на Република Македонија, 

почнувајки од донесувањето на Законот за Данокот на додадена вредност (сл. Весник 

44/1999) со соодветните измени до воведувањето на рамниот данок во 2006 година.  

Додека основната карактеристика на ДДВ-то како сефазен данок на промет е 

намалувањето на можноста за даночна евазија, рамниот данок со даночна стапка од 

10% комбинирана со високите парични казни  за неговото не плаќање како и каматата 

за доцнењето, директо ги стимулира даночните обврзници  навремено да си ги 

сервисираат обврските кон државата.  Меѓутоа останува констатацијата дека државата 

треба и понатаму да поработи кон изнаоѓање на соодветен trade-off  помеѓу личниот 

                                                           
26 Тодорова Софија, Узунов Ванчо, Култура, Скопје 2009, стр. 21 

27 Тупанчески Никола, Економско казнено право, Скопје 2015, стр. 30 
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доход и профитот, кога се работи за трговски друштва во кои што не е одвоена 

сопственоста од управувањето (најчесто мали и средни претпријатија), бидејки 

профитот е условно кажано поевтин од личниот доход  бидејки за вториот обврзниците 

се обврзани да плаќаат и придонеси за социјално, здравствено и пензиско осигурување. 

Што не доведува до апсурдна состојба да најбогатите личности во македонското 

општество, имаат најниски лични примања, притоа живеејки елитистички 

искористувајки го профитот на своите претрпријатија кои што се во нивна 100% 

сопственост.  

Во однос на превенцијата на стопанскиот криминалитет заслужува поздравување 

одредбата од новиот Закон за Кривична постапка (Сл. Весник 150/2010) кој што во 

членот 210 предвидува дека: „Ако постои основано сомнение дека одредено лице на 

своите банкарски сметки прима, држи или на друг начин располага со приходи 

остварени со кривично дело, а тој приход е важен за истражната постапка на тоа 

кривично дело или според законот подлегнува под присилно одземање, на 

образложено барање од јавниот обвинител кој може да издаде решение со кое на 

банката или другите финансиски институции ќе им нареди да му достават на јавниот 

обвинител документација и податоци за банкарските сметки и други финансиски 

трансакции и работи на тоа лице, како и за лицата за кои основано се верува дека се 

вклучени во тие финансиски трансакции или работи на осомничениот, ако таквите 

податоци би можеле да бидат доказ во кривичната постапка.“ Со што на мала врата се 

внесува ставот за исклучувае на банкарската тајна во однос на стопанскиот 

кримиалитет.  

Имајки предвид дека искористувањето на монополската положба е еден од најчестите 

modus operandi на стопанските кривични дела, значаен чекор напред кон неговата 

превенција е формирањето и функционирањето на Комисијата за заштита на 

конкуренција која што е е одговорна за спроведување на Законот за заштита на 

конкуренцијата, донесен на 11 Јануари 2005 година (,,Службен Весник на РМ,, бр. 

04/05). Основни надлежности на Комисијата за заштита на конкуренцијата се да ја 

контролира примената на одредбите и прописите донесени врз основа на Законот за 

заштита на конкуренцијата, да ги следи и анализира состојбите на пазарот до степен 

потребен за развој на слободна и ефикасна конкуренција, да води постапки и да 

донесува одлуки согласно одредбите од Законот. 

Комисијата е самостоен државен орган со својство на правно лице, независна во своето 

работење и во донесувањето на одлуките во рамките на надлежностите определени со 

Законот.  Комисијата исто таа има овластување за изрекување на прекршочни санкции 

од енормни износи, кои  што делуваат и те како превентивно во однос на поведението 

на субјектите на пазарот.  

 5. 1  Казнено правна превенција и репресија на стопанскиот(економски) 

криминалитет. 

Превентивните мерки кои што значат условно кажано „упад“ во другите 

области на правото, не можат никако да го дадат својот максимум во превенцијата на 
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криминалитетот притоа не сметајки на помошта на казненото право кое што делумно 

како акцесроно-комплементарно делумно како самостојно средство ја предводи 

битката со криминалитетот. Затоа „тежиштето на борбата против тешкиот стопански 

криминалитет и сега како и порано останува врз казненото право“ 28 . Во науката 

честопати се говори дека „ Тоа е криминал кој бара неконвенционален“29. 

Македонското казнено право,  претставува модерен систем кој што со помош на 

политичка волја за оживотворување на примената на македонското казнено 

законодавство би можел да даде значителни резултати во однос на превенцијата и 

репресијата на овој вид криминалитет.  

Сериозен напредок во оваа сфера претставува донесувањето на новелата на 

македонскиот кривичен законик од 2004 година (сл. Весник 19/2004) со која што во 

членот 28-а е предвидена казнено правната одговорност и на правните лица, која што 

значи напуштање на анахроното сфаќање во оваа област изразено преку максимата 

societas delinquere non potest, и нејзино преобликување во максимата societas delinquere 

potest. Имено знаејки дека може да се изрече парична казна до вредност од речиси 

половина милион евра, а за дела сторени од користољубие и до речиси 5 милиони евра,  

(КЗ член 96-а), секоја здраво-разумна личност сериозно би се запрашала за своето 

понатамошно однесување, имено доколку на ова се додаде и конфискацијата на 

криминалните приноси, станува јасно дека овие измени делуваат крајно превентивно.  

Карактеристика на македонското казнено материјално право и кривичниот законик на 

РМ поточно неговиот посебен дел е широкиот спектар на предвидени законски битија 

од доменот на стопанскиот криминалитет. Имено пред да се впуштиме во казуистичко 

набројување на кривичите дела од оваа области, се јавува насушна потребата од 

претходно дефинирање на економското казнено дело, за потребите на овој труд 

авторите се приклонуваат кон дефиницијата на Професорот Никола Тупанчески, од 

Правниот факултет Јустинијан Први, која гласи „Економското казнено дело како 

поведение, со кое се повредува економскиот систем, неговите елементи институции и 

правила како и општите економски интереси на општеството кои по правило не значат 

повреда на поединечни имотни или други интереси!“ 30  Притоа како типични 

репрезенти на овие дела се кривичните дела против јавните финансии, платниот 

промет и стопанството од главата XXV и членовите 268-287 од Кривичиот Законик на 

РМ.  

Иако овие кривични дела се изразит пример на економки казнени дела, и во правната 

доктринација се настојува да се направи јасна дистинкција помеѓу економските и 

имотните деликти, тоа сепак не значи дека во рамките на главата против имотот од 

главата XXII од КЗ на РМ не егистираат и определени дела кои што припаѓаат во 

                                                           
28 Кајзер, Гинтер, Криминологија, Алексадрија, Скопје 1996, стр. 401 

29 Тупанчески, Никола, Економско казнено право, Скопје 2015, стр. 8 

30 Тупанчески, Никола, Економско казнено право, Скопје 2015, стр.70 
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доменот на економскиот криминал, пред се се мисли на делата поврзани со стечајот 

(чл. 254-257), потоа измата на купувачи, како и компјутерскиот криминалитет. Вреди 

да се напомене дека како економски криминалитет се сметаат и некои дела од главата 

која што ги регулира казнени дела против службената должност (глава XXX од КЗ на 

РМ), потоа некои дела од против правниот сообраќај (глава XXXII од КЗ на РМ). 

Во рамките на главата VII Од КЗ на РМ насловен како „Конфискација на имот и 

имотна корист и одземање на предмети“ енормно достигнувње е постигнато со 

стипулирањето на одредбата од член 98-а која што е насловена како „Проширена 

конфискација“ која интегрално гласи: (1) Од сторителот на кривично дело сторено во 

рамките на злосторничко здружение со кое се остварува имотна корист и за кое е 

пропишана казна затвор од најмалку четири години, како и кривично дело во врска со 

тероризмот од членовите 313, 394-а, 394-б, 394-в и 419 на овој законик за кое е 

пропишана казна затвор од пет години или потешка казна или е поврзано со 

кривичното дело перење пари за кое е пропишана казна затвор од најмалку четири 

години, ќе се конфискува имотот стекнат во временски период пред осудата што судот 

го определува според околностите на случајот, но не подолг од пет години пред 

сторувањето на делото, кога врз основа на сите околности судот основано е уверен 

дека имотот ги надминува законските приходи на сторителот и потекнува од такво 

дело. (2) Имотот од ставот (1) на овој член ќе се конфискува и од трети лица за кои е 

остварен со извршување на кривичното дело. (3) Имотот од ставот (1) на овој член се 

конфискува и од членови на семејството на сторителот на кои е пренесен кога е 

очигледно дека не дале противнадоместок што одговара на неговата вредност или од 

трети лица ако не докажат дека за предметот или имотот дале противнадоместок што 

одговара на нивната вредност.31 Имено накратко основната апликативна вредност на 

овој институт е тоа што го префрла товарот на докажување врз обвинетиот во рамките 

на кривичната постапка, доколку се смета дека имотот е стекнат како резулатат на 

криминален потфат за кој што е предвидена казна затвор над 4 години. Вреден за 

поменување е фактот што овој институт е внесен во македонското законодавство како 

резултат на ратификацијата на Палермо Конвенцијата од 2001 година.32 

Мислење на авторите на овој труд е дека во рамките на борбата против економскиот 

криминалитет неопходно е да претрпи промени и македонскиот правосуден систем кој 

што е доминантно уреден со Законот за Судовите (Сл. Весни 58/2006) и Законот за 

Јавното Обвинителство (Сл. Весник 150/2007) во насока на формирање на посебни 

оддели надлежни за пресудување односно гонење на стопанските кривични(казнени) 

дела. Бидејки како што вели Кајзер „за пресудување на стопанските деликти потребни 

се посебни познавања на стопанскиот живот.“33Познавања кои што нашит актери на 

                                                           
31 Тупанчески, Никола, Кривичен законик интегрален дел, Предговор, кратки објаснувања и регистар на 

поими, второ издание, Скопје 2015 год, стр. 92 

32 Un Against Transnational Organized Crime – Palermo Convention (2001) 

33 Кајзер, Гинтер, Криминологија, Александрија, Скопје 1996, стр. 383 
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правосудната сцена, очигледно ги немаат докрај специјализирано бидејки имаат 

предвидена омнибус надлежност за широк спекатар на дела, со исклучок на оние од 

Одделението за Организира криминал при основниот Суд Скопје I Скопје, и 

обвинителите од Јавното Обвинителство за гонење на организиран криминал.  

 

6. Заклучок 

 

Се што има да се каже некој веќе тоа го рекол, сметам дека вреди да се говори 

само доколку толкувањето е оригинално и претставува еден издиференциран поглед на 

работите. Деталното анализирање на проблематиката на стопанскиот криминал би 

можел да ни укаже од непоравливите штетни последици кои што тој ги носи за едно 

општество. Обрнувајки внимание на пројавните облици, причините кои што го 

генерираат, како и мерките на превенција на овој вид криминалитет, авторите на 

трудот се обидоа да дадат еден интегрален поглед врз оваа криминолошка и казнено 

правна проблематика.  Сметаме дека најдобар рецепт за превенција на одредена појава 

е детерминирање на причините кои што доведуваат до нејзино појавување, и ставање 

акцент на нивно неутрализирање. Затоа надлежните органи треба да го стават фокусот 

на општествените односи, сузбивање на корупцијата, јакнење на контролата врз 

правните субјекти (вклучувајки ги и политичките партии, поготово нивното 

финансирање) , воспоставување фер услови за пазарен напредок, и комплетно 

реформирање на економскиот систем. Сметаме дека промени треба да доживее и 

македонското казнено законодавство, чиј што кривичен законик по над 30 измени, е 

зрел за комплетно нов законик во кој што нема да има место за институтот 

„Продолжено кривично дело“.  Промени треба да постојат и во доменот на легалните 

дефиниции кои (сега за сега) се уредени со членот 122 од КЗ на РМ, каде што 

експлицитно би се дефинирал поимот на економско казнено дело. Имајки предвид дека 

најчесто се оперира со таканаречени бланкетни битија на кривичните дела, односно 

битија кои не упатуваат на друг закон, треба да се направи хармонизација помеѓу 

посебите области во правото, односно нивните закони (нпр. Законите кои што ги 

уредуваат даноците). Соодветни имзени  би претрпеле и одредени lex specialis како нпр 

Законот за спречување на перење пари и финансирање терориразам (Сл. Весник 

130/2014), и Законот за спречување на корупција (Сл. Весник 28/2002) со неговите 

измени со кои што авторите на овој труд не се занимаа во подробности поради 

објектвивната просторна, и временска лимитираност. Се надеваме дека Република 

Македонија ќе продолжи со досегашната политика на пристапување и ратификување 

на значајни меѓународни документи (конвенции, протоколи итн) на ООН, СЕ итн, со 

тоа што ќе стави изразит акцент на нивната примена во практиката како и нивната 

компитабилност со домашниот правен поредок, поле кое што претставуа крајна фаза на 

ратификацијата на меѓународните документи, на кое што Република Македонија 

редовно потфрла. Сметаме исто така треба да се работи на организационо и 

персонално зајакнување на органите надлежни за прогонот на овој вид криминалитет, 
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како се намалила енормната „темна бројка“ на стопански криминалитет. За крај имајки 

предвид дека стопанскиот(економски) кримиалитет претставува динамична реалност 

со брзо растечка тенденција од осамостојувањето до денес сметаме дека резулатите од 

истражувањето на овој труд би биле од корист при изучувањето на оваа материја за 

која што постои висок интерес. Се разбира тука не смее да се застане со истражување и 

проучување на оваа материја како би се дошло до сознанија кои што би продуирале 

нови политики и мерки на превенција и репресија на овој вид криминалитет, доколку 

се надеваме на општество во кое што стопанскиот криминалитет доколку не може да се 

сузбуе (што е објективно рамислување) би можел барем да се држи во бројки кои што 

би биле фер, гледани од аспект на мнозинството.  
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