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КРАТЕНКИ  

 

НФТ - нелегални финансиски текови  

НРА - Национална проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам  

ФАТФ - Оперативната Група за определување на дејствија за спречување перење пари и 

финансирање на тероризам  

ЕУ - Европска Унија 

ООН - Организација на Обединети Нации  

РМ - Република Македонија  

КЗМ - Кривичен Законик 

ЗКП - Закон за кривичната постапка 

ЗСППФТ - Закон за спречување на перење пари и финансирање на тероризам  

Moneyval Комитет - Комитет на експерти за евалуација на системите за псречување на 

перење пари и финансирање на тероризам при Советот на Европа  

УФР- Управа за финансико разузнавање  

НБРМ- Народна банка на Република Македонија  

КХВ- Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија  

ЦДХВ- Централиот депозитар за хартии од вредност  

Берза - Македонска берза  

УЈП - Управа за јавни приходи  

АСО - Агенција за супервизија на осигурување  

МАПАС - Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување  

МФ - Министерството за финансии  

МВР- Министерството за внатрешни работи  

ФИУ- Единица за финансиско разузнавање  

АУОИ – Агенција за управување со одземен имот  

ДНФБП- Нефинансиски дејности и професии  

СТР- Извештај за сомнителна трансакција  

ЦУ - Царинска Управа,  

УФП - Управа за финансиска полиција 

ОЈООКК - Основното јавно обвинителство за борба против организиран криминал и корупција 

(ОЈООКК) 

БЈБ - МВР, Биро за јавна безбедност 
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Цел на извештајот 

 

Цел на Глобалната програма за „Сузбивање на нелегалните финансиски текови„ 

на Германското друштво за интернационална соработка (ГИЗ) во рамки на која се 

изготвува оваа анализа, е да ги подобри условите за борба против илегалните 

финансиски текови (НФТ) во и надвор од земјите во развој, преку различни сектори, 

региони и национални граници. 

Во меѓународни рамки и во рамки на Европската Унија (ЕУ) се забележува силен 

напредок во поставување на стандарди применливи во овој сектор со цел подобро да 

се одговори на новите трендови и развој на типологиите во спроведување на 

дејствијата на ИФТ. Основен стандард за поставување на регулатива во оваа област 

се Препораките на Оперативната група против финансиските дејствија на перење на 

пари – ФАТФ (FATF – FinancialActionTaskForce)1, нивните интерпретативни белешки 

како и правната рамка на Европската Унија преточена во Директиви кои имаат 

директно влијание на националното законодавство.  

Цел на анализата е да им помогне на надлежните институции во Република 

Македонија (РМ) во нивните напори за хармонизирање на националната правна рамка 

со правото на ЕУ и неговите барања за регулирање на областа перење на пари, 

финансирање на тероризам и конфискација.  

Република Македонија досега има преземено бројни активности во насока на активно 

учество и придонес во глобалните напори за борба против перењето пари и 

финансирањето на тероризмот. Ратификувани се релевантните меѓународни 

инструменти, како што се: Конвенција на ООН против нелегалната трговија со 

наркотични дроги и психотропни супстанции (Виенска Конвенцијаод 1988), 

Конвенцијата за перење пари, откривање, заплена и конфискација на имотна корист 

прибавена со кривично дело (Варшавска конвенција), Конвенција на Обединетите 

нации против транснационалниот организиран криминал (Конвенцијата од Палермо од 

2000), Меѓународна Конвенција за спречување на финансирање на тероризмот (од 

1999), Европска Конвенција за спречувањена тероризмот (од 1997) како и 

Конвенцијата на ООН за борба против корупција (УНКАК) од 2003 година, 

ратификувана во 2007 година. 

 

Во домашното законодавство, во најголем дел се имплементирани одредбите од овие 

конвенции, како и Директивите на ЕУ кои ја регулираат материјата од оваа област. 

                                                           
1
 International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation. The FATF 

Recommendationshttp://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf 
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Директива на Советот на Европската Унија од 10 јуни, 1991 година за спречување на 

употребата на финансискиот систем за целта на перење пари (91/308/ЕЕЗ) и 

Директива 2001/97/ЕЗ на Европскиот Парламент и на Советот од 4 декември 2001 

година, со која се дополнува европската Директива 91/308 и 40-те препораки на ФАТФ 

за перење пари и 9 специјални препораки заспречување на финансирање на 

тероризам.  

 

На 20 мај 2015 година, Европскиот парламент и Советот на Европската унија ("ЕУ") ја 

објавија Директивата (ЕУ) 2015/849 ("Директива") за спречување на употребата на 

финансискиот систем за целите на перење пари или финансирање на тероризам 

(Директива за спречување на перење пари (ЕУ) 2015/849).2 Текстот на оваа Директива 

е од значење за процесите на интеграција во Европската Унија, а Република 

Македонија веќе пристапи кон нејзина интерполација во наоналното законодавство. 

На 26 јуни 2018 година Собранието на Република Македонија усвои нов Закон за 

спречивање на перење на пари и финансирање на тероризам објавен во Службен 

весник на РМ, број 120 од 29. 06. 2018 година. Овој закон се усогласува со ЕУ 

Директива 2015/849 на Европскиот Парламент и на Советот за спречување на 

употребата на финансискиот систем за целите на перење пари и финансирање на 

тероризам од 2015 година, за изменување и дополнување на Регулативата (ЕУ) бр. 

648/2012 на Европскиот Парламент и на Советот и за укинување на Директивата 

2005/60 / ЕЦ на Европскиот парламент и на Советот и на Директивата 2006/70 / ЕЦ на 

Комисијата со CELEX број 32015L0849. 

 

Имплементирањето на стандардите од ФАТФ и ЕУ не се само регулаторни туку тие 

претпоставуваат создавање на правна и институционална основа за ефикасна борба 

против најтешките кривични дела, организираниот криминал, финансискиот и 

економскиот криминал, недозволената трговија, корупцијата, перењето пари борбата 

ротив тероризмот и други, преку ефикасен и проактивен пристап од страна на 

државните органи, како за ефикасно откривање и гонење така и за ефикасно 

одземање на криминалните приноси.    

 

Во меѓународната практика финансиската истрага е воспоставена како редовна 

постапка во истрагите за сите видови криминал со кои сторителот/сторителите 

стекнал/е незаконска материјална добивка, а тоа е востановено и со Македонскиот 

                                                           
2

Directive (EU) 2015/849 of the European parliament and of the council of 20 May 2015 https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=EN Со ова се се направи измена и 
дополнување на Регулативата (ЕУ) бр. 648/2012 на Европскиот парламент и на Советот, се укина 
Директивата 2005/60 / ЕЗ на Европскиот парламент и Директивата 2006/70 / EC на Советот и на 
Комисијата. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=EN
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Закон за кривичната постапка3 (ЗКП). Сепак, статистичките показатели укажуваат на 

незначителна и речиси маргинална примена на мерката замрзнување, заплена и 

конфискација на имот стекнат со криминал. Ова изостанува како во случаите на 

трговија со дрога, така и во случаите на трговија со луѓе и другите видови на 

организиран криминал, во економскиот и финансиски криминал и корупцијата. Оваа 

состојба е присутна најмногу заради тоа што при спроведување на криминалистичките 

истраги не е воспоставена практиката за едновремено и паралелно водење и на 

финансиските истраги. Многу често се зборува за одвојување на криминалците од 

парите и други приноси стекнати со криминал и за тоа дека профитот од криминалот е 

во пораст и се користи за корупција и продолжување на криминалната активност, но 

многу малку се прави за зајакнување на финансиската истрага. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
Службен весник на РМ 150/10, Службен весник на РМ 100/12и Службен весник на РМ 142/16 
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Табела на исполнетост на препораките 

 

Препорака Степен на имплементираност 

 

Препорака 1  

Проценка на ризиците и примена на пристап заснован 

на ризик 

Препораката е имплементирана во целост 

Препорака 2 Националната соработка и координација Препораката е делумно имплементирана 

Препорака 3 Инкриминација на перење пари Препораката е имплементирана во висок степен 

Препорака 4 Конфискација и привремени мерки Препораката е делумно имплементирана 

Препорака 5 (SR II) Kриминализација на финансирање 

на тероризам 

Препораката е делумно имплементирана 

Препорака 6 (SR III) Наменски финансиски санкции 

поврзани со тероризам и финансирање на тероризам.  

Препораката е имплементирана во целост 

 

Препорака 7 Наменски финансиски санкции поврзани со 

пролиферација (SR III) 

Препораката е делумно имплементирана  

Препорака 8 Непрофитни организации (SR VIII) Препораката е делумно имплементирана 

Препорака 9. Закони за тајност на финансиските 

институции (П.4) 

Препораката е имплементирана во висок степен 

Препорака 10 Проверка на клиентите / Доверба во 

клиент (П 5) 

Препораката е имплементирана во целост 

Препорака 11. Евиденција (П 10) Препораката е имплементирана во целост 

Препорака 12. Политички изложени лица (П.6) Препораката е имплементирана во целост 

Препорака 13. Кореспондентно банкарство (П.7) Препораката е имплементирана во целост 

Препорака 14. Услуги за трансфер на пари или вредност 

(SR VI)  

Препораката е имплементирана во целост 

Препорака 15. Нови технологии (П.8) Препораката е имплементирана во целост 

Препорака 16. Електронски (Жичани) трансфери (SR VII) Препораката е имплементирана во целост 

Препорака 17. Доверба во трети лица (П. 9) Препораката е имплементирана во целост 

Препорака 18. Внатрешни контроли и странски филијали 

и подружници (П.15 и П.22) 

Препораката е имплементирана во целост 

Препорака 19 Земји со висок ризик (П. 21) Препораката не е имплементирана 

Препорака 20. Известување за сомнителни трансакции ( 

П.13 и SR IV) 

Препораката е имплементирана во целост 

Препорака 21. Оддавање и доверливост (П. 14) Препораката е имплементирана во целост 

Препорака 22. НФБП: Анализа на клиенти (П.12) Препораката е имплементирана во целост 

Препорака 23. НФБП: Други мерки (П.16)  Препораката е имплементирана во висок степен 

Препорака 24. Транспарентност и вистинска 

(корисничка)сопственост на правните лица (П.33) 

Препораката е имплементирана во целост 

Препорака 25. Транспарентност и вистинска 

(корисничка) сопственост на правните аранжмани (П. 34) 

Препораката е имплементирана во целост  

Препорака 26. Регулатива и супервизија на финансиски 

институции (П. 23) 

Препораката е имплементирана во целост  

Препорака 27. Овластувања на супервизорите (П.29) Препораката е имплементирана во целост 

Препорака 28. Регулирање и супервизија над НФБП (П. 

24)  

Препораката е делумно имплементирана 
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Препорака 29. Единици за финансиско разузнавање 

(П.26) 

Препораката е имплементирана во целост 

Препорака 30. Обврски на органите за спроведување на 

законот и истражните органи (П. 27) 

Препораката е делумно имплементирана 

Препорака 31. Овластувања за спроведување на 

законот и истражни органи (П.27) 

Препораката е имплементирана во целост 

Препорака 32. Готовински курири (SR IX) Препораката е делумно имплементирана 

Препорака 33. Статистика (П. 32) Препораката е делумно имплементирана 

Препорака 34. Насоки и повратни информации (П.25) Препораката е делумно имплементирана 

Препорака 35. Санкции (П. 17) Препораката е имплементирана во целост 

Препорака 36. Меѓународни инструменти (П.35 и SRI) Препораката е имплементирана во целост 

Препорака 36. Меѓународни инструменти (П.35 и SRI) Препораката е имплементирана во висок степен 

Препорака 37. Взаемна правна помош (П 36 и SR V) Препораката е делумно имплементирана 

Препорака 38. Взаемна правна помош: замрзнување и 

конфискација (П.38) 

Препораката не е имплементирана 

 

Препорака 39. Екстрадиција (П.39) Препораката е делумно имплементирана 

Препорака 40. Други форми на меѓународна соработка 

(П.40) 

Препораката е имплементирана во целост 

Оценките за имплементираноста на препораките се засновани на анализа на документите со кои се разполагаше при 

изготвување на компаративната анализа и не е заснована на индикатори на осноца на кои би можело да се оцени 

прецизно кој дел од препораките треба дополнително да се имплементираат. Оваа оценка е патоказ кој треба да им 

послужи на надлежните во институциите кои работат во сферите опфатени со поодделни препораки за детална 

анализа и дополнување на системот во делот каде се бележи недостаток.  
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Извршно резиме 

 

Република Македонија постигнала висок степен на имплементираност на 40 

Препораки на ФАТФ. Состојбаа е значително подобрена со донесувањто на новиот 

Закон за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам (ЗСППФТ) 

објавен во Службен весник на РМ, бр. 120 од 29.6.2018 година.  

 

22 Препораки се имплементирани во целост 

12 Препораки се делумно имплементирани 

4 Препораки се иплементирани во висок степен 

2 Препораки не се имплементирани 

 

Со цел за натамошно јакнење на ефикасноста на системот за превенција и борба 

против перењето на пари и финансирање на тероризам особено треба да се зајакнат 

мерките за заплена и конфискација, меѓуинституционалната соработка и 

меѓународната соработка, како и ефективна примена на ситемот на санкции кој е 

содржан во националното законодавство. Во анализата не неколку стандарди 

утврдена е потребата од јакнење на капацитетите за водење финансиски истраги и 

конфискација, кои посебно се опфатени со Стратегијата на Република Македонија за 

јакнење на капацитетите за водење финансиски истраги и конфискација на имот 

(СФИКИ) 2018-2020.  

Со оглед на тоа дека Законот за спречување на перење на пари е нов неопходна е 

техничка помош за негова целосна примена, како и поддршка на имплементацијата на 

СФИКИ. 

При анализата на препораките, кај секоја од Препораките каде што е констатиран 

недостакок во имплементацијата презентирана е препорака за подобрување на 

состојбата. За поголема прегледност препораките се прикажани во ва извршно 

резиме, а дел од препораките кои се повторуваат се презентирани само еднаш.   

 

Препораки: 

1. Непходно е да се преземат засилени мерки и активности за имплементација на 

Стратегијата за ФИКИ како и за востановување на истражните центри во Јавното 

обвинителство и ефектуирање на националната разузнавачка база.  

2. Работната група за реформа на казненото законодавство во МП да ги разгледа 

можностите за дополнување на одредбата од членот 273 од КЗМ. 
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3. Работната група за реформа на казненото законодавство во МП да ги разгледа 

можностите за дополнување на одредбите за конфискација во КЗМ и во ЗКП, 

имајќи ги предвид и укажувањата од Манивал.  

4. Работната група за реформа на казненото законодавство во МП да ги разгледа 

можностите за дополнување на одредбата од членот 122 од КЗМ. 

5. Со новиот ЗСППФТ од 2018 година делумно е имплементиран заклучокот од 

Манивал во однос на потребата за воведување на посебни контроли на ризикот, но 

сеуште постои потребата за востановување на финансиска транспарентност и 

известување во пракса, со што би се востановила ефикасна имплементација на 

овој критериум .  

6.  Неопходно е на ниво на инситуции и во соработка со субјектите опфатени со овие 

мерки од АСППФТ да се обезбедат соодветни насоки и обука за вработените.  

7. Со оглед на тоа дека Законот за рестриктивни мерки е нов, неговата активна 

имплементација сеуште не започнала и неопходно е изготвување на процедури и 

обука за меѓународните стандарди од кои произлегуваат овие мерки, како и за 

добрите практики за нивна примена. Исто така потребно е дополнување во КЗМ и 

ЗКП.  

8. Со оглед на тоа дека одредбите од ЗСППФТ кои се однесуваат на 

идентификување на вистинскиот сопственик се нови, неопходна е техничка помош 

за обуки и изготвување на регулатива со цел да се обезбеди целосна 

имплементација на Законот, а со тоа и на Препораката.   

9. Со оглед на новите законски одредби кои ја уредуваат оваа сфера дополнително 

треба да се исполнат стандардите според кои давателите на услугите ќе се 

вклучуваат во програмите против перење на пари и финансирање на тероризам и 

ќе се контролира нивната усогласеност со тие програми. 

10. Во ЗСППФТ експлицитно да се воведе одредба кои би ја овластила РМ да 

применува мерки во однос на оние земји кои не ги применуваат или недоволно ги 

применуваат препораките на ФАТФ 

11. Да се обезбеди експлицитно наведување на дилерите со скапоцени камења во 

одредбите на ЗСППФТ, како и обука во која ќе бидат вклучени и овие субјекти. 

12. Да се преземат потребните регулаторни мерки за да се спречи професионално 

акредитирање на криминалците или нивните соработници, на пр. преку оценување 

на лица врз основа на "соодветен и правилен" тест.  

13. Зајакнување на активностите за имплементација на Стратегијата на Република 

Македонија за јакнење на капацитетите за водење финансиски истраги и 

конфискација на имот 2018-2020 
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14. Во ЗСППФТ експлицитно да се воведе можноста ЦУ да запре или да задржи 

готовина или физички преносливи средства за плаќање за кои се смета дека се 

поврзани со финансирање на тероризам, перење пари или предикативни 

прекршоци или кои се лажно декларирани или обелоденети. 

15. Зајакнување на ефективноста на системот на санкции преку нивна примена. 

16. Да се преземат активности за законско уредување на взаемната правна помош за 

замрзнување и конфискација, кога треба да се преземат по основа на барање од 

странска држава.  

17. УФР да разработи и да имплементира посебна програма за едукација и подигање 

на свеста кај сите субјекти на кои се однесуваат одредбите од Директивата за 

спречување на перење пари (ЕУ) 2015/849) вградени во ЗСППФТ.  
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ФАТФ – Група за финансиски акции 

 

На Економскиот самит на ОЕЦД одржан во Париз, во јули 1989 година формирана е 

Оперативната група против финансиските дејствија на перење на пари – ФАТФ (FATF 

– FinancialActionTaskForce) како меѓувладино тело на земјите членки на ОЕЦД. 

Мандатот на ФАТФ е да ги утврди стандардите и да промовира ефективно 

спроведување на законските, регулаторните и оперативните мерки за борба против 

перењето пари, финансирање на тероризам и финансирање на пролиферацијата и 

други поврзани закани за интегритетот на меѓународниот финансиски систем.  

Основа за постигнување на целите на ФАТФ претставуваа Препораките објавени во 

февруари 1990 година, познати како 40 Препораки на ФАТФ. 4  Оригиналните 

Четириесет препораки беа иницијатива за борба против злоупотребата на 

финансиските системи од страна на лицата кои го перенесуваат пари на дрога. Во 

1996 година Препораките се ревидирани за прв пат за да ги одразуваат трендовите и 

техниките за перење пари, како и да го прошират својот опсег и надвор од перењето 

пари од дрога. Во октомври 2001 година ФАТФ го прошири својот мандат на 

прашањето за финансирање на терористички акти и терористички организации и 

презеде чекор кон создавање на девет Специјални препораки за финансирање на 

тероризам. 40 Препораки по втор пат се ревидирани во 2003 година, и овие, заедно со 

Специјалните препораки, се прифатени од повеќе од 180 земји и се универзално 

признати како меѓународен стандард за перење пари и борба против финансирањето 

на тероризмот (AML / CFT). Препораките утврдуваат сеопфатна и конзистентна рамка 

на мерки што треба да ги спроведат земјите за борба против перење пари и 

финансирање на тероризам, како и финансирање на пролиферација на оружје за 

масовно уништување. Сепак, воспоставените стандарди прифаќаат дека земјите 

имаат разновидни законски, административни и институционални рамки и различни 

финансиски системи, и затоа сите не можат да преземат идентични мерки за 

спречување на овие закани. 

                                                           
4
Економска Декларација на G7 од 16 јули 1989, параграф 53. 
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Во ФАТФ членуваат 35 држави (јурисдикции) и две регионални организации. Девет 

регионални организации ја користат методологијата за проценка заснована на 

препораките на ФАТФ, меѓу кои е и Манивал Комитетот во Советот на Европа, каде 

што се спроведуваат евалуации за усогласеност на Македонија со Препораките на 

ФАТФ. На овој начин се постигнува висок степен на усогласеноста на пристапот и 

мерките против перењето пари и финансирање на тероризмот во Светот, а како 

основа за меѓународната соработка.  

Мерките утврдени во стандардите треба да ги спроведуваат сите членки на ФАТФ и на 

регионални организации кои ја користат таа методологија, а имплементираноста се 

оценува преку процеси на взаемна евалуација. ФАТФ исто така издава упатства, 

документи за најдобри практики и други совети за да им помогне на земјите со 

имплементација на стандардите. По завршувањето на третиот круг на меѓусебна 

евалуација, ФАТФ повторно ги ажурира препораките. Ревизиите се однесуваат на нови 

закани, појаснуваат и зајакнуваат многу од постоечките обврски задржувајќи ја 

ригорозноста и цврстината на Препораките. Но ревизиире значат и потреба државите 

постојано да ги усогласуваат националните законодавства и практики со најновите 

светски типологии и трендови. Стандардите на ФАТФ денес бараат земјите да ги 

идентификуваат, да ги оценат и да ги разберат ризиците од перење пари и 

финансирање на тероризам со кои се соочуваат, а потоа да усвојат соодветни мерки 

за ублажување на ризикот. Пристапот базиран на ризик овозможува, во рамките на 

барањата на ФАТФ, да се усвојат пофлексибилен сет на мерки, со цел поефикасно 

насочување на ресурсите и примена на превентивни мерки кои се усогласени со 

природата на ризикот.  

Борбата против финансирањето на тероризмот е многу значаен предизвик. 

Ефективниот систем на AML/CFT, општо земено, е важен за решавање на 

финансирањето на тероризам за што во Препораките се интегрирани повеќе мерки 

фокусирани на финансирање на тероризам.  

Пролиферацијата на оружје за масовно уништување е исто така значајна закана за 

безбедноста, поради што во 2008 година мандатот на ФАТФ е проширен со 

справување со финансирањето на пролиферацијата на оружје за масовно 

уништување, со цел да се обезбеди доследно и ефективно спроведување на насочени 

финансиски санкции кога тие се побарани од Советот за безбедност на Обединетите 

Нации.  

 

Опфат на Препораките 
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Препораките на ФАТФ, поставуваат меѓународен стандард кој земјите треба да го 

спроведат преку мерки прилагодени на нивните конкретни околности. 

Препораките на ФАТФ ги утврдуваат основните мерки што земјите треба да ги имаат 

за: да ги идентификуваат ризиците и да развијат политики и внатрешна координација; 

да се работи на перење пари, финансирање на тероризам и финансирање на 

пролиферација; примена на превентивни мерки за финансискиот сектор и другите 

определени сектори; воспоставување овластувања и одговорности за надлежните 

органи (на пр. Истражни, спроведување на законот и надзорните органи) и други 

институционални мерки; подобрување на транспарентноста и достапноста на корисни 

информации за сопственост на правни лица и други аранжмани и за подобрување на 

меѓународната соработка. 

 

Препораките се поделени во 7 групи. Подолу ќе бидат посебно презентирани 

препораките во секоја од групите. Едновремено ќе се презентира наодот од 

имплементираноста на препораките во националното законодавство. 

 

ПОЛИТИКИ ЗА АМЛ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ И КООРДИНАЦИЈА 

 

Препораки 1 и 2  

Препорака 1 Проценка на ризиците и примена на пристап базиран на ризик 

На основа на таква проценка, земјите треба да применуваат пристап базиран на ризик (РБА) за да 

обезбедат дека мерките за спречување или ублажување на перењето пари и финансирањето на 

тероризмот се сразмерни со идентификуваните ризици. Исто така, онаму каде што земјите ќе 

идентификуваат повисоки ризици, тие треба да обезбедат дека нивниот режим на AMЛ/ФТ 

соодветно одговорил на таквите ризици. Онаму каде што земјите ќе идентификуваат понисок ризик, 

тие ќе можат да одлучат да применат поедноставени мерки за некои од препораките на ФАТФ под 

одредени услови. Земјите треба да бараат финансиските институции и назначените нефинансиски 

бизниси и професии (НФБП) да идентификуваат, да проценат и да преземат ефикасни активности за 

ублажување на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам. 

 

Препораката е имплементирана во целост. 

 

Во 2016 година изготвен е Извештај од спроведена Национална проценка на ризикот,5 

според методологија на Светска Банка, која обезбедила и поддршка во собирање на 

информации. Ова е прв сеопфатен документ од ваков вид кој е користен како основа 

за донесување на Национална стратегија за борба против перење пари и 

                                                           
5
 Извештај од спроведена Национална проценка на ризикот, 2016 http://www.ufr.gov.mk/files/docs/НРА.pdf 
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финансирање на тероризам6 усвоена од Владата на РМ во во ноември 2017 како 

среднорочен стратешки документ. Стратегијата ја дефинира основната стратешка цел, 

ги рангира приоритетите и ги дефинира активностите кои треба да го унапредат 

системот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам во Република 

Македонија преку реализација на 13 посебни цели за периодот од 2017 година до 2020 

година. Мерките и активностите детално разработени во Акциониот план се развиени 

согласно наодите и заклучоците утвдени со Извештајот од спроведената Национална 

проценка на ризикот. 

Во февруари 2018 година Владата ја усвои и Стратегијата на Република Македонија 

за јакнење на капацитетите за водење финансиски истраги и конфискација на имот 

2018-2020,7 (ФИКИ) како стратешки документ што ги дефинира активностите кои треба 

да ги унапредат капацитетите за водење на финансиски истраги и системот за 

конфискација во РМ. 

 

Препорака 2 Националната соработка и координација (П 328).  

Според ова земјите треба да имаат национални политики за AMЛ/ФТ, засновани на утврдените 

ризици, кои треба редовно да се разгледуваат и треба да назначат орган или да имаат координација 

или други механизми што се одговорни за таквите политики. 

 

Препораката е делумно имплементирана.  

 

Според Извештајот за национална проценка на ризик, 9  домашната соработка во 

областа на спречување на перење пари и финансирање на тероризам се одвива врз 

основа на законската рамка, како и врз основа на потпишаните Меморандуми и 

Протоколи за соработка кои се потпишани помеѓу Управата за јавни приходи (УЈП), 

Управата за финансиско разузнавање (УФР), Царинската Управа (ЦУ), Управата за 

финансиска полиција (УФП), Основното јавно обвинителство за борба против 

организиран криминал и корупција (ОЈООКК) и МВР-Биро за јавна безбедност (БЈБ). 

УФР има потпишано Меморандуми за соработка и со органите за надзор во насока на 

меѓусебна координација и соработка при вршење на надзор за примена на мерките и 

дејствијата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам од страна на 

субјектите.  

 

                                                           
6

Национална стратегија за борба против перење пари и финансирање на тероризам 
http://www.ufr.gov.mk/files/docs/NS.pdf 
7
Записник од Педесет и шестата седница на Владата на Република Македонија, Одржана на 27.2.2018 

година 
8
 Во заграда се ставени старите броеви на препораките, пред нивната измена во 2012 година 

9
 Извештај за спроведена национална проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам, 

Скопје, 2016 година 
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Советот за борба против перење пари и финансирање на тероризам (Советот) е тело 

за првпат основано од Владата на РМ во 2005 година за целите на подобрување на 

меѓуинституционалната соработка за спречување перење пари и финансирање 

тероризам. Постоечкиот Совет е формиран 08.11.2011 година, а составен е од 

претставници на: Министерство за внатрешни работи, Министерство за финансии, 

Министерство за правда, Основно јавно обвинителство за гонење на организиран 

криминал и корупција, Управа за финансиска полиција, Царинска Управа, Народна 

банка на Република Македонија, Управа за јавни приходи, Комисија за хартии од 

вредност, Агенција за супервизија на осигурување, Агенција за супервизија на 

капитално финансирано пензиско осигурување, Агенција за пошти, Адвокатска Комора 

и Нотарска Комора.  

Според Извештајот за проценка на ризикот10 иако домашната соработка во борбата 

против перење пари и финансирање на тероризам со формирањето на Советот е 

подигната на повисоко ниво, сепак работата и активностите на Советот треба да се 

интензивираат. Во таа смисла воведени се новини во ЗСППФТ и Според членот 125 

од новиот ЗСППФТ работата на Советот ја води директорот на Управата, а негови 

членови се раководни и одговорни лица од Министерството за внатрешни работи, 

Министерството за правда, Министерството за финансии, Основното јавно 

обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, Управата за 

финансиска полиција, Царинската управа, Управата за јавни приходи, Народната 

банка на Република Македонија, Комисијата за хартии од вредност, Агенцијата за 

супервизија на осигурување, Агенцијата за супервизија на капитално финансирано 

пензиско осигурување, Агенцијата за пошти, како и претставници на Адвокатската 

комора, Нотарската комора, Институтот на овластени ревизори и Институтот на 

сметководители и овластени сметководители. 

 

Советот за борба против перење пари и финансирање на тероризам врз основа на 

наодите од Извештајот за национална проценка на ризиците подготвува предлог 

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

акционен план на мерки и активности за намалување и управување со 

идентификуваните ризици и последици од перење пари и финансирање на тероризам 

и ја следи нејзината реализација и исполнетост на акциониот план. 

 

                                                           
10

 Извештај за спроведена национална проценка на ризикот од перење пари и финансирање на 
тероризам, Скопје, 2016 година, страна 27 
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Според Законот за кривичната постапка (ЗКП) 11 , јавниот обвинител ја раководи 

истрагата вклучувајќи ја и предистражната постапка, што значи дека јавниот 

обвинител одлучува за видот на меѓу институционалната соработка и активностите 

кои ќе бидат преземени. Со цел меѓусебно поврзување на органите, согласно членот 

45 од ЗКП за потребите на кривичната постапка за едно или повеќе јавни 

обвинителства се формираат истражни центри. Истражните центри сеуште не се 

формирани поради недостаток на технички капацитет, а тие треба да имаат услови за 

спроведување на финансиски истраги истите да бидат носители и координатори на 

финансиските истраги. Потребата од ефикасни истражни центри, координација и 

воедначен пристап во водење на финансиските истраги беше востановена и со 

анализата за Стратегијата на РМ за јакнење на капацитетите за финансиски истраги и 

конфискација на имот (ФИКИ). 12  Имплементацијста на Стратегијата не се одвива 

според утврдените рокови.  

 

Со одлука на Владата во рамките на МВР 13  воспоставен е Национален 

Координативен Центар за борба против организиран криминал (НКЦ), кој ќе обезбеди 

координирање и размена на податоци и информации меѓу службите за спроведување 

на законот (МВР, ЦУ, УФП, УЈП, УФР и ОЈООКК). Од страна на институциите одредени 

се преставници кои ќе партиципираат во НКЦ.  

Домашната соработка меѓу органите за спроведување на законот, исто така, е 

регулирана со интерни акти.14 

 

Во 2009 година е донесен Закон за национална криминалистичко-разузнавачка база 

на податоци15, со кој се предвидува воспоставување на Национална криминалистичко-

разузнавачка база на податоци во рамките на МВР, која ќе овозможи обработка 

издавање на користење податоци меѓу надлежните државни органи, како и размена 

сострански субјекти, со цел спречување и откривање кривични дела од областа на 

организираниот криминал. Процесот за воспоставувањето на Националната 

разузнавачка база започна во 2017 година.. 

                                                           
11

 Закон за кривичната постапка, Службен весник на РМ 150/10, Службен весник на РМ 100/12 и Службен 
весник на РМ 142/16 
 
12

 Стратегијата на Република Македонија за јакнење на капацитетите за водење финансиски истраги и 
конфискација на имот 2018-2020,

12
 (ФИКИ) 

13
Одлука за воспоставување на Национален кординативен центар за борба против сериозен и 

организиран криминал, Службен весник бр. 58/2014 
14

 „Упатството за начинот на спроведување на кривични истраги во полицијата при МВР“ кое вклучува 
посебен дел за „Спроведување на заедничка кривична истрага“, како и со Протоколот за соработка 
потпишан со Основното јавно обвинителство за борба против организар криминал и корупција бр. 680/13 
од 19.12.2013 година. 
15

Законот за Национална криминалистичко-разузнувачка база на податоци, Службен весник на РМ бр.120 
од 2009 година. 
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Во 2009 година, во рамките на Здружението на банкарство при Стопанската Комора на 

РМ основана е АМЛ Комисија, во која членуваат одговорните лица за спречување на 

перење пари од сите банки. УФР и АМЛ Комисијата одржуваат редовни квартални 

состаноци на кои се разгледува ефикасностана примената на регулативата во 

банкарскиот сектор, во насока на подобрувањена функционирањето на банките, и 

нивната соработка со УФР. Оваа соработка се покажа како многу успешна и корисна и 

за банките и за УФР. Со останатите субјекти соработката најчесто се одвива преку 

нивните здруженија, како што се Здружението на јавни обвинители, Здружението на 

судии и други. 

 

Во извештајот на Moneyval Комитетот констатирано е дека соработката меѓу УФР и 

агенциите за спроведување на законот и надзорните органи е на задоволително ниво. 

Протокот на информации во однос на барањата, се движи и во двете насоки, од УФР 

до агенциите за спроведување на законот и обратно.16 

 

Препорака: Непходно е да се преземат засилени мерки и активности за 

имплементација на Стратегијата за ФИКИ како и за востановување на 

истражните центри во Јавното обвинителство и ефектуирање на националната 

разузнавачка база.  

 

ПЕРЕЊЕ НА ПАРИ И КОНФИСКАЦИЈА 

 

Препораки 3 и 4 

Препорака 3 Инкриминација на перење пари (П 1 П 2).  

Земјите треба да го криминализираат перењето пари врз основа на Виенската конвенција и 

Конвенцијата од Палермо. Земјите треба да го применат кривичното дело перење пари на сите 

сериозни прекршоци, со цел вклучување на најширокиот спектар на предикативни прекршоци. 

 

Препораката е имплементирана во висок степен. 

 

Конкретно преземена активност за имплементирање на одредбите од меѓународни 

документи во националното законодавство во РМ, претставува криминализацијата на 

дејствието “перење пари” и воведување на посебно кривично дело17 предвидено со член 

                                                           
16

 Report on 4th assessment visit of "the former Yugoslav Republic of Macedonia" – 3 April 2014 
https://rm.coe.int/report-on-fourth-assessment-visit-anti-money-laundering-and-combating-/1680715adc 
17

 Првиот наслов на ова кривично дело од КЗМ 1996 година гласи: Перење пари и друга противправна 
иотна корист„ 
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273 од КЗМ. Со измената на законската одредба во 2004 година,18 насловот е изменет и 

гласи “Перење пари и други приноси од казниво дело.” Со измената прифатен е 

принципот за перење пари од секаков вид на криминал, перење на сопствени 

криминални приноси, небрежно извршување на дејствието, организиран облик на 

извршување, како и криминализација на неисполнување на обврската за пријавување. 

Предвидена е казнена одговорност за правно лице како и одземање на парите, 

незаконски стекнатиот имот, предметите или друг принос од казнивото дело, а ако 

одземањето не е можно од сторителот ќе се одземе друг имот што одговара на 

нивната вредност. 

 

Со новелата во 2009 година овој член беше изменет 19  така сега оваа одредба 

поблиску ги следи стандардите утврдени со конвенциите. Експлицитното вклучување 

на поседувањето и користењето на приносите од криминал меѓу физичките 

(материјалните) елементи на кривичното дело (член 273 став 2) го воспоставуваат 

перењето пари во согласност со барањата на Виенската и Палермо конвенциите. Од 

друга страна, самото стекнување имотна корист, кое претходно беше опфатено со 

како "или на друг начин се стекнува" ("на друг начин ќе прибави") е изоставено во 

процесот на измена така што во моментот не постои одредба со која стекнувањето на 

приносите од криминал само по себе ќе биде дејствие на кривичното. Тимот за 

оценување на Манивал во четвртата евалуација20 не добил никакво објаснување за 

причините и целите на овој амандман. 

 

Со оваа одредба инкриминирани се следниве активности: Пуштањето во оптек, 

примањето, преземањето, заменувањето или раситнувањето во банкарското, 

финансиското или друго стопанско работење или кој и да е друг начин на прикривање 

пари, за кој се знае дека се остварени со трговија со наркотични дроги, трговија со оружје 

или со друго казниво дејствие;21 Продавањето или друг вид промет со имот, предмети од 

вредност или други добра за кои знае дека се остварени со казниво дејствие или 

прикривањето на нивното потекло на некој друг начин; како и секое преземање на 

дејствијата од ставовите 1 и 2, во случаите кога лицето што сторило определеното 

дејствие е должно и можело да знае дека парите и другата имотна корист се остварени 

со казниво дејствие.  

 

                                                           
18

Службен весник на Р Македонија бр. 19/04 од 30. 03. 2004 година 
19

Законот за измени и дополнувања на Кривичниот законик ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.114 / 2009) 
20

Report on 4th assessment visit of "the former Yugoslav Republic of Macedonia" – 3 April 2014 
21

Со законот за измени и дополнувања на Кривичниот законик ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.80 / 2009) зборот „дејство„ е заменет со „дејствие„  
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Новелата од 2009 година воведе и дефиниција за поимот "пари" во чл. 122 точка 12 со 

цел да се покријат пари и во банкарски сметки; терминот "предмет"во чл. 122 точка 39 

од КЗ од тогаш вклучува предмети потполно или делумно искористени или 

неподвижни предмети кои требало да се користат или требало да се искористат или 

кои биле резултат на извршување на кривично дело; терминот "имот"во чл. 122 точка 

38 опфаќа пари или други инструменти за плаќање, хартии од вредност, депозити или 

друг имот од кој било вид, материјални или нематеријални, подвижни или неподвижни, 

други права врз предмети, побарувања, како и јавни документи и правни документи за 

сопственост во печатена форма или електронски формат, или инструменти што го 

докажуваат правото на сопственост или интерес во тој имот, а новата точка 16 го 

дефинира поимот "приноси од казниво дело." 

 

Исто така воведена е можноста доколку постојат какви било фактички или правни 

пречки за утврдување на предикативно кривично дело или гонење на сторителот, 

постоењето на таквото кривично дело да се утврди врз основа на вистински околности 

и постоење на основано сомневање дека средствата се добиени преку такво кривично 

дело (став 10). 

 

Предвидени санкции. Предвидената казна затвор се движи во границата од една до 

десет години, а за кривично дело извршено од член на група, банда или друго 

здружение што се занимава со перење пари и друга имотна корист, предвидена е 

казна затвор најмалку пет (5) години. 

 

Субјективно битие – умисла небрежност. Субјективното битие на одредбата од член 

273 се состои во умислата. Сторителот треба да знае дека парите се прибавени со 

казниво дело (ст.1) и да биде свесен дека имотот, односно предметите и добрата, се 

прибавени со казниво дело (ст.2). Одредбата од ставот 3 од овој член ја опфаќа 

небрежноста во извршувањето на казненото дејствие, односно според конкретните 

околности на случајот, службена и друга положба или професија и слично, едно лице 

е должно и можело да знае дека парите и другата имотна корист се прибавени со 

казниво дело.  

 

Претходно (предикативно) казниво дело. Една од основните карактеристики на 

инкриминацијата од Членот 273 од КЗМ, е тоа што нелегално стекнатите пари, имотот 

или другите добра можат да потекнуваат од какво било казниво дејство. 
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Прашањето дали треба да постои пресуда за претходно извршено казниво дело за да се 

поведе постапка за перење пари, е едно од најчесто елаборираните и, се чини, 

најпроблематичните прашања во меѓународната практика. Дилемите произлегуваат од 

фактот дека за да се утврди постоење на дејствие на перење пари, треба да се 

задоволат неколку претходни барања:  

 Приносите кои се објект на казненото дело да имаат криминално потекло; 

 Да се обезбедат доволно докази за поведување кривична постапка и за донесување 

судска пресуда; 

 Да се овозможи конфискација на криминалните приноси. 

Иако овде, се чини, не постои дилема, поради фактот дека Кривичниот законик е 

дециден во однос на тоа дека перењето пари се казнува независно од казнувањето на 

сторителот на претходното дело, дилемата се појавува веднаш доколку се додаде “и 

од можноста за негово гонење” (поради застареност итн).  

 

Со оглед на тоа дека криминализацијата на перењето пари претставува зафаќање на 

последната фаза од претходните криминални активности, како и на нивниот материјален 

резултат, се смета дека делото постои и независно од тоа дали сторителот ќе одговара 

или не за таквото претходно дело. Се казнува самото вклучување во промет на 

незаконски стекнатиот капитал. што посредно значи дека претходната криминална 

активност не е адактирана се дотогаш додека сторителот ја има кај себе така стекнатата 

корист и додека не се обиде да ја пушти во оптек, продажба или во промет. Ова тврдење 

е целосно поткрепено со одредбите вградени во меѓународните документи кои го 

издвојуваат дејствието на перење пари, односно на перачите на пари, од самиот чин на 

извршување на казнивото дело од коешто потекнуваат криминалните приноси.  

 

Според последната евалуација на Moneyval казненото законодавство е во голем дел 

усогласено со меѓународните стандарди за криминализација на перење на пари. 

Единствено Стекнувањето на криминални приноси не е криминализирано и треба да 

се усогласи.  

 

Во одредбата од член 273, исто така, не се експлицитно наброени и намерата за 

извршување, поттикнувањето и помагањето при извршувањето на казнените дејствија 

воспоставени во согласност со овој член. Во однос на овие елементи на 

инкриминацијата, кои се однесуваат на соучесништвото и соизвршителството во 

извршувањето на казненото дело, може да се оцени дека истите се опфатени со 

општите одредби од членовите 19, 23 и 24 од Кривичниот законик, во услови на нивно 
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пошироко толкување кое ќе ги опфати и дејствијата од став 1 и 2, за кои е пропишана 

казна затвор од една до десет години, а не само одредбата од став 4.  

 

Препорака: Работната група за реформа на казненото законодавство во МП да ги 

разгледа можностите за дополнување на одредбата од членот 273 од КЗМ. 

 

Препорака 4 Конфискација и привремени мерки (П 3)  

Земјите треба да усвојат мерки слични на оние утврдени во Виенската конвенција, Конвенцијата од 

Палермо и Конвенцијата за финансирање на тероризам, вклучувајќи и законски мерки, за да им 

овозможат на нивните надлежни органи да ги замрзнат, запленат и конфискуваат, без да ги нарушат 

правата на добронамерни трети страни: (а) перење на имот, (б) приноси од средства или 

инструменти употребени во или наменети за употреба во перење пари или предикативни прекршоци, 

(в) имот што е приход од, или се користи во, или наменет или наменет за употреба во финансирање 

на тероризам, терористички акти или терористички организации, или (г) сопственост со соодветна 

вредност. Таквите мерки треба да вклучуваат овластување за: (а) идентификување, следење и 

евалуација на имотот што е предмет на конфискација; (б) извршување на привремени мерки, како 

што се замрзнување и запленување, за да се спречи какво било постапување, пренесување или 

отуѓување на таквиот имот; (в) да преземе чекори со кои ќе се спречат дејствија што ја нарушуваат 

способноста на земјата за замрзнување, запленување или закрепнување и г) преземање на соодветни 

истражни мерки. 

 

Препораката е делумно имплементирана. 

 

Со Кривичниот законик е утврдена мерката конфискација на имот и имотна корист, а 

основот за конфискацијата се состои во тоа дека никој не може да ја задржи непосредната 

и посредната имотна корист стекната со кривично дело (Глава 7, член 97 до член 100). 

Имотната корист ќе се конфискува со судска одлука, а одлука за конфискација судот може 

да донесе и кога од фактички и правни пречки не е можно водење на кривичната постапка 

против сторителот на кривичното дело. Ова во суштина претставува цивилна 

конфискација за која не постои соодветна постапка определена со закон. Со КЗМ е 

утврдена и можноста за враќање на одземен имот на друга држава под услови 

определени со ратификуван меѓународен договор. За група на кривични дела определена 

со членот 98-а од КЗМ предвидена е проширена конфискација, како и конфискација од 

трети лица, а предвидено е и пленување од правно лице доколку со стореното кривично 

дело е прибавена имотна корист за правното лице. Во согласност со одредбата за 

„проширена конфискација“ од членот 98-а од КЗМ, необјаснетите средства кои не се 

директно поврзани со предикативниот прекршок можат да се конфискуваат во 

определени околности, дадени прекршоци и да бидат стекнати во рок од 5 години пред 

осудата.  
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Според членот 98-а 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. 

 

Според Македонското законодавство, за да може да се одземеме стекнатата корист, 

на сторителот на казненото дело мора најпрво да му се докаже дека го сторил делото 

кое му се става на товар, но исто така треба да се докаже дека со стореното казнено 

дело се стекнал со имотна корист која треба да се одземе. Ова влијае и на текот на 

постапките за обезбедување на имот заради конфискација кои не овозможуваат 

примена на претходните мерки за обезбедување пред утврдување на основаноста на 

сомнението за сторено кривично дело. Постапката за одземање на предмети и 

конфискација на имот и имотна корист прибавена со кривично дело е уредена со ЗКП, 

членовите од 529 до 541 како и со други одредби (член 287 од ЗКП) кои се однесуваат на 

постапката за прибирање на потребни известувања. Според Општите одредби за 

конфискација на имот и имотна корист (Членот 230), имотот и имотната корист 

прибавени со извршувањето на кривичното дело се утврдуваат во кривична постапка, 

а Јавниот обвинител е должен во текот на постапката да собира докази и да ги 

извидува околностите што се од важност за утврдување на имотот и имотната корист и 

да предлага мерки за привремено одземање на имот или предмети заради 

обезбедување од членот 202 став (1) на овој закон.  

 

Според Општите одредби за конфискација на имот и имотна корист (членот 230), имотот 

и имотната корист прибавени со извршувањето на кривичното дело се утврдуваат 
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во кривична постапка, а Јавниот обвинител е должен во текот на постапката да 

собира докази и да ги извидува околностите што се од важност за утврдување на 

имотот и имотната корист и да предлага мерки за привремено одземање на имот или 

предмети заради обезбедување од членот 202 став (1) на овој закон. За оваа цел можад 

да се применат и специјални истражни мерки кога за тоа се исполнети законските услови.  

 

Постапката за конфискација на имот и имотна корист прибавена со кривично дело, 

предвидува лицето врз кое е пренесена имотна корист, како и претставникот на 

правното лице да се повикаат заради испитување во претходната постапка и на 

главната расправа. Лицето врз кое е пренесена имотната корист, ако не е повикано како 

сведок како и претставникот на правното лице се испитуваат на главна расправа по 

обвинетиот.  

1. Јавниот обвинител во прибирањето на потребните докази за утврдување на 

висината на износот на имотот и имотната корист прибавени со кривично дело, може 

да побара потребни известувања од други државни органи, финансиски институции и 

други правни лица и граѓани кои се должни без одлагање истите да ги достават. Кога 

постои сомневање дека имотот се наоѓа во странство, судот е должен да распише 

меѓународна потерница или објава (Член 532).  

2. Во постапката за проширена конфискација вграден е и принципот 

„префрлување на обврската за докажување„ така што во членот 533 од ЗКП 

законодавецот предвидел дека Судот ќе изрече мерка проширена конфискација под 

услови пропишани во Кривичниот законик, ако обвинетиот во рок од една година од 

денот на започнување на главната расправа не може да докаже дека имотот или 

имотната корист се законски стекнати.  

3. Под услови пропишани во Кривичниот законик, Судот ќе изрече мерка 

проширена конфискација и кон трето лице, ако во рок од две години од денот на 

започнување на посебната постапка за конфискација не докаже дека за имотот или 

имотната корист дал противнадомест што одговара на нивната вредност. Постапката за 

изрекување мерка проширена конфискација се води по предлог на јавниот обвинител. 

Против решението за проширена конфискација лицето има право на жалба до 

непосредно повисокиот суд во рок од осум дена.  

4. Согласно одредбите од членот 533 на ЗКП , одредувањето на привремени 

мерки за обезбедување настапува откако се исполнети условите за конфискација или 

проширена конфискација. Дури тогаш, по предлог на Јавниот обвинител судот ќе 

нареди привремени мерки за обезбедување кои се утврдени со членот 194 од ЗКП.  

Ваквата законска поставеност на процедурата за конфискација е многу несоодветна и 

неопходна е нејзина целосна ревизија, со цел да се создаде законска можност мерките за 
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обезбедување да можат да бидат изречени веднаш кога ќе се создадат услови за 

почнување на кривичната постапка.  

 

Исто така, со членот 287 од ЗКП од Законот за кривична постапка во кој е предвидена 

обврска за доставување на барани податоци до јавниот обвинител, јавниот обвинител 

од државните органи, органите на единиците на локалната самоуправа, организации, 

правни и физички лица што вршат јавни оластувања или други правни лица може да бара 

контрола во работењето на правно и физичко лице и привремено одземање, до 

донесување на правосилна пресуда, на пари, хартии од вредност, предмети и 

документи кои можат да послужат како доказ, да бара вршење на даночна контрола и 

да му бидат доставени податоци кои можат да послужат како доказ за сторено кривично 

дело или имот стекнат со извршување на кривично дело, извршување на 

инспекциска контрола и да бара известувања за податоци кои се во врска со необични 

и сомнителни парични трансакции. Членот 287 ст.3 и ст.4 во кој е предвидена обврска 

за доставување на бараните податоци до јавниот обвинител. Рокот за постапување од 

30 дена е предолг кога се во прашање финансиските истраги и во таа смисла 

потребна е измена на законското решение.  

 

Законот ја предвидел и содржината на одлуката со која е изречена конфискација на 

имот и имотна корист (член 356). Конфискација на имотна корист судот може да 

изрече во пресудата со која обвинетиот се огласува за виновен, во решението за 

судска опомена или во решението за примена на воспитна мерка, како и решението со 

кое се изрекува мерката на безбедност. Во изреката на пресудата или на решението 

судот ќе наведе кој имот или предмет, односно паричен износ се конфискува. Во 

практиката се забележува несоодветна примена на оваа законска одредба, а судските 

одлуки не содржат прецизни податоци за имотот што треба да се конфискува или 

замрзне. 

 

Заверен препис на пресудата, односно на решението му се доставува и на лицето врз кое 

е пренесена имотната корист, како и на претставникот на правното лице, ако судот 

изрекол конфискација на имотот и имотната корист од тоа лице, односно од правното 

лице.  

Законот предвидел и посебна постапка за конфискација на имот и имотна корист и 

одземање на предмети (Член 540) кога постојат фактички или правни пречки за водење 

на кривична постапка против сторител на кривично дело. Во оваа постапка на предлог 

на јавниот обвинител, ќе се изведат потребните докази, а судот со решение ќе изрече 

мерка конфискација на имот и имотна корист и одземање на предмети ако се докаже 
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дека се работи за имот или имотна корист стекнати со кривично дело или за предмети 

кои се употребени или настанале со извршување на кривично дело или треба да се 

одземат според одредбите на Кривичниот законик. Против решението, лицето од кое 

се конфискува имотот или имотната корист или се одземаат предмети има право на 

жалба до непосредно повисокиот суд.  

 

Конфискацијата на имот и имотна корист се извршува во рок од 30 дена по 

правосилноста на пресудата а налогот за извршување го издава судот што ја донел 

првостепената пресуда. Извршувањето се спроведува над имотот и имотната корист 

определени со судската одлука, а ако тоа делумно или целосно не е можно, 

извршувањето се спроведува од преостанатиот имот на лицето на кое му е изречена 

таквата мерка. Ова претставува проблем во практиката, затоа судските одлуки најчесто не 

содржат точни насоки за тоа од кој имот треба да се извршува, така што утврдувањето на 

имотот од кој треба да се извршува мерката конфискација најчесто започнува по 

донесената судска одлука. Приговор на извршноста не е дозволен, а присилното 

извршување ќе се запре само ако лицето доброволно го врати имотот или ја плати 

висината на имотната корист на сметката на судот. Банките и другите финансиски 

институции каде што е сметката врз која се извршува оваа мерка, се должни да ја 

извршат без никакво одлагање и да спречат евентуално пренесување или финансиски 

трансакции.  

 

Законот утврдил дека правните дела склучени по извршувањето на кривичното дело, а 

со намера да се намали вредноста на имотот што е предмет на конфискација, се 

неважечки. Ова исто така треба да се утврдува во посебна постапка која може да 

вклучува и трети лица, па постапката заснована на други закони треба да се спроведе 

така што ќе се докаже намерата како услов за ништовност на правните дела. Ова 

претставува уште едно оптоварување за институциите кои ја спроведуваат постапката за 

конфискација.  

Приговор е дозволен само по налогот со кој се определува извршување над 

останатиот имот. Приговорот се поднесува во рок од осум дена до непосредно 

повисокиот суд, кој одлуката ја донесува во рок од осум дена. 

 

АУОИ постапува согласно со „Законот за управување со конфискуван имот, имотна 

корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка 2009“22 изменет во 

2013 и има одговорност за управување со предметите кои се привремено задржани 

                                                           
22

Закон за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и 
прекршочна постапка Службен весник на РМ, бр. 98 од 04.08.2008 година 
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или предмети на привремена заплена, вклучувајќи приноси, кои може да подложат на 

конфискација или одземање по успешна пресуда (осуда). 

Членот 48 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка 2009 и дозволува на Агенцијата да го 

продава привремено одземениот имот (со одобрение од Судот) доколку постои 

веројатност за амортизација или високи трошоци за одржување. Средствата треба да 

се стават во посебна сметка на Агенцијата се до конечната пресуда. Со цел 

овозможување на поефикасна примена на мерката конфискација изготвен е 

Поедноставен водич за обвинители за Кривична конфискација на имотна корист во 

Македонија. 23  Водичот предлага привремени мерки за заштита на имотот или 

предметите кои се кривични приноси или поради извршување на мерката 

конфискацијата. 

Според евалуацијата на Мoneyval неопходни се дополнителни анализи на правната 

рамка за конфискација. Овие препораки сеуште не се имплементирани. „Севкупната 

задолжителна и безусловна конфискација на предмети кои се користат или се 

наменети за употреба во кривични дела треба да се ревидираат. Особено е 

неопходно да се разјасни дека специфичните, задолжителни правила за 

конфискација во чл. 273 (13) не се однесува на предметите на кривичното деко (со 

оглед на тоа што го покрива "корпусот" на делото, односно имотот што бил 

испран), што треба експлицитно да се предвиди, или пак конфискацијата останува 

условена и дискрециона. Истото важи и за Членот 394-а што ги опфаќа само 

инструментите наменети за употреба во кривичното дело финансирање на 

терризам, но не и оние кои всушност биле користени за оваа намена. „Треба да се 

воведе вредносна конфискација на предметите или наменетите предмети воопшто.  

 

Препорака: Работната група за реформа на казненото законодавство во МП да ги 

разгледа можностите за дополнување на одредбите за конфискација во КЗМ и во 

ЗКП, имајќи ги предвид и укажувањата од Moneyval.  

 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЛИФЕРАЦИЈА 

 

Препорака 5 Kриминализација на финансирање на тероризам (SR II).  

Земјите треба да го криминализираат финансирањето на тероризмот врз основа на Конвенцијата за 

финансирање на тероризам и да го криминализираат не само финансирањето на терористичките 

дејства, туку и финансирањето на терористичките организации и индивидуалните терористи дури 

и во отсуство на врска со конкретен терористички акт или акти.  

                                                           
23

Во рамки на ИПА проектот за зајакнување на националните капацитети за борб против организираниот 
криминал и корупцијата Project Reference Number: EuropeAid/137402/IH/SER/MK 
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Препораката е делумно имплементирана. 

 

Во 2004 Собранието на Република Македонија ја ратификувше Конвенцијата за 

сузбивање на финансирањето на тероризмот24 (во натамошниот текст "Конвенција на 

ФТ"), а во март 2009 година, Собранието на Република Македонија ја ратификуваше 

Конвенцијата на Советот на Европа за перење, претрес, заплена и конфискација на 

приноси од криминал и за финансирање на тероризам25 (ЦЕТС бр. 198). 

Од 2008 година Кривичниот законик на Република Македонија содржи посебни казнени 

одредби за Тероризам, член 394 б како и инкриминација Финансирање на тероризам 

член 394 – в како посебни кривичи дела.26 Во ставот 8 од член 394-в е предвидено 

одземање на средствата што ќе бидат употребени за извршувањето на кривичните 

дела од став. 1 на членот 394 – в. Во исто време, казнената одредба терористичка 

организација во чл. 394- а27 е изменета на начин што се однесува на помагање на 

организацијата "на кој било друг начин ". 

Со измената на членот 349 –в став 2 од 2009 година28 се инкриминира и дејствието на 

повикување кое создава опасност од извршување на дејствијата од став 1, а 

санкцијата за финансирањето на создавање на група или банда се зголемува на 

најмалку осум години. Со Новелата од 2009 година воведени се три нови става (7) (8) 

и (9) во членот 349-в со кои се инкриминира кога: Службено лице, одговорно лице во 

банка или друга финансиска институција, или лице кое врши работи од јавен интерес, 

кое според закон е овластено за преземање на мерки и дејствија за спречување на 

финансирање на тероризам, што свесно ќе пропушти да ги преземе со закон 

предвидените мерки и со тоа ќе овозможи извршување на делото од ставот (1) на овој 

член, ќе се казни со затвор најмалку четири години; службено лице што неовластено 

ќе открие на клиент или на неповикано лице податоци што се однесуваат на 

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

дејствија за финансирање на тероризмот (8) и небрежното сторување на ова кривично 

дело.  

Со новелата на КЗ во 2013 година во членот 349-в став 12 востановена е мерката 

конфискација. 
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 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism Adopted by the General Assembly 
of the United Nations in resolution 54/109 of 9 December 1999 
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 Council of Europe Convention on Laundering, search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime 
and on the Financing of Terrorism (CETS No 198 
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 Закон за измени и дополнувања на Кривичниот законик ("Службен весник на Република Македонија" 
број 7/2008) 
27

 Закон за измени и дополнувања на Кривичниот законик Службен весник на РМ, бр. 114 од 14.09.2009 
година 
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Според Евалуацијата на Moneyval 29  текстот на ставот (12), заедно со широката 

дефиниција за "имотот" од членот 122 на КЗ доволно ги покрива инструментите 

наменети за употреба во финансирање на тероризам, како предмет на задолжителна 

и безусловна конфискација. Меѓутоа, инструментите кои се користеле при 

извршување на финансирање на тероризам, остануваат надвор од опфатот на став 

(12) и можат да бидат конфискувани само во согласност со општите правила од 

чл.100-а од КЗ на условна и дискрециона основа.  

 

Во македонското законодавство постојат повеќе различни дефиниции за поимот „имот„ 

кои не се меѓусебно усогласени. Најновите дефиниции се вградени во законте од оваа 

сфера кои стапиле во сила или се донесени во 2018 година, како што се Законот за 

рестриктивни мерки30 и ЗСППФТ.  

Така во ЗСППФТ31 Членот 2 став  6 „Принос од казниво дело“, е секој имот или корист 

прибавена или добиена, непосредно или посредно, со извршување на казниво дело. 

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

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

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

Во став 8 . „Имот“ е пари или други инструменти за плаќање, хартии од вредност, 

депозити, друга сопственост од секаков вид и тоа материјална или нематеријална, 

движна или недвижна, без оглед на начинот на стекнување, како и други права врз 

предметите, побарувања, правни документи во каков било облик, вклучувајќи и во 

пишан или електронски облик, со кои се докажува сопственост над имотот или 

интерес/удел во таквиот имот; во став 14 „Пари“ се готовина, жирални пари или 

електронски пари; 15. „Готовина“ се книжни и ковани пари кои врз основа на закон се 

во оптек во Република Македонија или во странска држава; 16. „Електронски пари“ се 

електронски пари согласно со закон; а став 17. „Физички преносливи средства за 

плаќање” се патнички чекови, чекови, меници, парични упатници и други физички 

преносливи средства за плаќање кои се исплаќаат на доносител или се преносливи 

без ограничување. 

Во Законот за рестриктивни мерки 32 Член 5 став  5) „Имот“ се пари, фондови или 

други финансиски средства или економски ресурси, вклучително но не само 
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 Report on 4th assessment visit of "the former Yugoslav Republic of Macedonia" – 3 April 2014, 
https://rm.coe.int/report-on-fourth-assessment-visit-anti-money-laundering-and-combating-/1680715adc 
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 Закон за рестриктивни мерки, Службен весник на РМ, бр. 190/17 од 25.12.2017 се применува од 
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 Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам, Сл. весник на РМ, бр. 120 од 
29.6.2018 година 
32

 Закон за рестриктивни мерки Службен весник на РМ, бр. 190/17 од 25.12.2017 се применува од 
01.01.2018 
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инструменти за плаќање, хартии од вредност, депозити, друга сопственост од секаков 

вид и тоа материјална или нематеријална, движна или недвижна, други права врз 

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

актива во пишан или електронски облик или инструменти со кои се докажува правото 

на сопственост или интерес во таквиот имот; 

Во Кривичниот Законик на РМ33 Член 122 став 38  Под имот се подразбира пари или 

други инструменти за плаќање, хартии од вредност, депозити, друга сопственост од 

секаков вид и тоа материјална или нематеријална, движна или недвижна, други права 

врз предметите, побарувања, како и јавни исправи и легални документи за 

сопственост и актива во пишан или во електронски облик или инструменти со кои се 

докажува правото на сопственост или интерес во таквиот имот. 

 

Препорака: Работната група за реформа на казненото законодавство во МП да ги 
разгледа можностите за дополнување на одредбата од членот 122 од КЗМ. 

 

 

 

 
Препорака 6 Наменски финансиски санкции поврзани со тероризам и 
финансирање на тероризам (SR III).  
 

Земјите треба да спроведат насочени режими за финансиски санкции за да се усогласат со 

резолуциите на Советот за безбедност на Обединетите нации во врска со спречувањето и 

сузбивањето на тероризмот и финансирањето на тероризмот. Резолуциите бараат од земјите да 

ги замрзнат без одлагање средствата или други средства и да обезбедат дека нема средства или 

други средства да бидат ставени на располагање, директно или индиректно, на или во корист на кое 

било лице или субјект, или (i) назначено од, или под надлежност на Советот за безбедност на 

Обединетите нации според Глава VII од Повелбата на Обединетите нации, вклучително и во 

согласност со резолуцијата 1267 (1999) и нејзината следбеничка резолуција; или (ii) назначени од таа 

земја во согласност со резолуцијата 1373 (2001). 

 

Препораката е имплементирана во целост. 

 

Законот за рестриктивни мерки е усвоен од Собранието на Реублика Македонија на 

22.12.2017 година и објавен во службен весник бр. 190/2017. Овој закон не е новина, 
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 Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 37/96). Закон за изменување и 
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19/04, 81/05, 60/06, 73/06, 7 /08 , 139/08 , 114/09 година, 51/11, 135/11, 185/2011, 142/2012, 166/2012, 
55/2013. Со Одлука на Уставниот суд на РМ У.бр.220/2000 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“ број 48/01 е укинат ставот 3 од член 184.   Дел од ставот 2 на член 101 е укинат со Одлука на 
Уставниот суд на РМ, У.бр.210/2001 објавена во „Службен весник на Република Македонија " број 16/2002 
година.  Со Одлука на Уставниот суд на РМ, У.бр.206/2003 објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“ број 40/2004 укинат е член 423 од законот. Со Одлука У.бр.228/2005 објавена во „Службен 
весник на Република Македонија“ број 50/2006 е поништен член 38-д од Законот.   
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првиот Закон за меѓународни рестриктивни мерки е донесен во 2007 година, 34  а 

вториот во март 2011 година.  

 

Со новиот Закон за рестриктивни мерки се уредуваат постапката за воведување, 

изменување и престанување на важење на рестриктивните мерки, спроведувањето, 

координацијата, евиденцијата, надзорот и други прашања кои се однесуваат на 

рестриктивните мерки (член 2). 

 

Рестриктивни мерки во смисла на овој закон се мерките кои имаат за цел одржување 

на меѓународниот мир, безбедноста, почитувањето на човековите права и основните 

слободи и развојот на демократијата и владеењето на правото кои се воведуваат, 

изменуваат или престануваат врз основа на: а) правно обврзувачки резолуции на 

Советот за безбедност на Обединетите нации; б) правни акти на Европската Унија; в) 

правни акти на други меѓународни организации во кои членува Република Македонија 

во согласност со меѓународното право; г) барање од надлежен орган на друга држава 

за воведување, изменување или престанување на важење на финансиски мерки 

против тероризам и/или пролиферација или д) други акти согласно со овој закон. 

 

Препорака 7 Наменски финансиски санкции поврзани со пролиферација (SR III) 

Земјите треба да спроведат насочени финансиски санкции за да се усогласат со резолуциите на 

Советот за безбедност на Обединетите нации во врска со спречувањето, сузбивањето и 

нарушувањето на ширењето на оружјето за масовно уништување и неговото финансирање. Овие 

резолуции бараат од земјите да ги замрзнат без одлагање средствата или други средства и да 

обезбедат дека нема средства и други средства да бидат ставени на располагање, директно или 

индиректно, во или во корист на секое лице или ентитет назначено од или под надлежност на 

Советот за безбедност на Обединетите нации според Глава VII од Повелбата на Обединетите 

нации. 

 

Препораката е делумно имплементирана. 

 

Пролиферацијата на оружје за масовно уништување е исто така значајна загриженост 

за безбедноста, а во 2008 година мандатот на ФАТФ беше проширен и вклучуваше 

справување со финансирањето на пролиферацијата на оружје за масовно 

уништување. За борба против оваа закана, ФАТФ усвои нова Препорака (Препорака 7) 

со цел да се обезбеди доследна и ефективна имплементација на насочени 

финансиски санкции по барање на Советот за безбедност на ООН.  
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Во членот 2 од Законот за Закон за рестриктивни мерки35, рестриктивни мерки во 

смисла на овој закон се мерките кои имаат за цел одржување на меѓународниот мир, 

безбедноста, почитувањето на човековите права и основните слободи и развојот на 

демократијата и владеењето на правото кои се воведуваат, изменуваат или 

престануваат врз основа на: а) правно обврзувачки резолуции на Советот за 

безбедност на Обединетите нации; б) правни акти на Европската Унија; в) правни акти 

на други меѓународни организации во кои членува Република Македонија во 

согласност со меѓународното право. 

 

Овие мерки се спрoведуваат на барање од надлежен орган на друга држава за 

воведување, изменување или престанување на важење на финансиски мерки против 

тероризам и/или пролиферација (член 2 став 1 алинеа г). 

 

Освен во Законот за рестриктивни мерки пролиферацијата не е опфатена со другите 

закони кои ги уредуваат прашањата за смрзнување и конфиркација на имот. КЗМ во 

Членот 394 –а „Терористичка организација„ забранува создавање група, банда или 

друга злосторничка организација за извршување на кривични дела на производство, 

поседување или трговија со нуклеарно оружје, биолошки, хемиски оружја и други 

видови на оружја и опасни материи; а со членот 394-б пропишал дека производство, 

поседување, транспорт, трговија, набавка или примена со нуклеарно оружје, 

биолошки, хемиски оружја и други видови на оружја и опасни материи, како и 

истражувања во насока на развој на биолошко и хемиско оружје се акти на тероризам 

за кое (9) Недвижностите искористени и предметите и средствата наменети за 

подготвување и извршување на делата ќе се одземат. Исто така одредбите од членот 

407 -б Злоупотреба на хемиско или биолошко оружје. Предвидената санкција е под 

нивото за да може да се применат специјални истражни мерки, а иако одредбата 

инкриминира дејствија на производство, набавка и купување, не е предвидено 

одземање на средствата наменети или искористени за таква намена. (1) Тој што ќе 

изработи или усоврши, произведе, набави, складира, продава или купува, или 

посредува во купување или продавање; поседува, пренесува или превезува хемиско 

или биолошко оружје или било какво борбено средство забрането со правилата на 

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

 

Препорака: Со оглед на тоа што Законот за рестриктивни мерки е нов, неговата 

активна имплементација сеуште не започнала, неопходно е изготвување на 
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процедури и обука за меѓународните стандарди од кои произлегуваат овие 

мерки, како и за добрите практики за нивна примена. Исто така потребно е 

дополнување на КЗМ и ЗКП.  

 

Препорака 8 Непрофитни организации (SR VIII) 

Земјите треба да ја разгледаат адекватноста на законите и прописите кои се однесуваат на 

непрофитните организации за кои земјата смета дека се ранливи на злоупотреба на финансирањето 

на тероризам. Земјите треба да применуваат фокусирани и пропорционални мерки, во согласност со 

пристапот заснован на ризик, на такви непрофитни организации за да ги заштитат од злоупотреба 

на финансирање на тероризам, вклучувајќи:(а) од страна на терористички организации кои 

претставуваат легитимни субјекти;(б) со искористување на легитимни субјекти како канали за 

финансирање на тероризам, вклучително и заради избегнување на мерки за замрзнување на средства; 

и(в) со прикривање или прикривање на тајно пренасочување на средствата наменети за легитимни 

цели на терористички организации. 

 

Препораката е делумно имплементирана. 

 

Според Законот за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам36, 

член 2. т. 36 „Непрофитни организации“ се правни лица, правни аранжмани или 

организации кои примарно се вклучени во прибирање или прераспределба на 

средства за добротворни, религиозни, културни, образовни или социјални цели или 

друг вид на добротворни активности. Согласно членот 38 став (2) Субјектите се 

должни да посветат посебно внимание на деловните односи и трансакциите со 

непрофитни организации. (3) Во врска со трансакциите, субјектот во рамки на 

засилената анализа на клиентот е должен да ги преземе особено следниве мерки: 1. 

прибира и провери дополнителни податоци за: а) деловната активност на клиентот и 

б) природата на деловниот однос со клиентот; 2. прибира и провери податоци за целта 

на најавената или извршената трансакција; 3. ажурира податоци од идентификацијата 

на клиентот и вистинскиот сопственик и 4. прибира и провери податоци за изворот на 

средства за трансакцијата. (4) Во врска со трансакциите од ставовите (1) и (2) на овој 

член субјектот е должен резултатите од анализата од ставот (3) на овој член, да ги 

чува во писмена форма и да ги направи достапни на барање на органите на надзор од 

членот 146 од овој закон, а доколку по спроведената анализа субјектот утврди дека 

постојат основи за сомневање на перење пари или финансирање на тероризам, е 

должен да достави извештај до Управата согласно со членот 54 од овој закон. 
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Во ЗСППФТ од 2018 година невладините организации не се субјекти кои треба да ги 

спроведуваат мерките утврдени со Законот, но покрај другите надлежности во Членот 

64 е утврдена надлежноста за Управата за финансиско разузнавање да спроведува 

активности насочени кон подигање на свеста на невладиниот сектор за ризиците од 

нивна можна злоупотреба за целите на финансирање на тероризам. На овој начин 

обезбедена е можност за следење на прогресот во спроведување на оваа надлежност 

на УФР.   

 

Препорака: Со новиот ЗСППФТ од 2018 година делумно е имплементиран 

заклучокот на Монивал во однос на потребата за воведување на посебни 

контроли на ризикот, но сеуште постои и потребата за востановување на 

финансиска транспарентност и известување во пракса, со што би се 

востановила ефикасна имплементација на овој критериум . 

 

ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ 

 

Препорака 9. Закони за тајност на финансиските институции (П.4) 

Земјите треба да обезбедат дека законите за тајност на финансиските институции не го 

попречуваат спроведувањето на препораките на ФАТФ 

 

Препораката е имплементирана во висок степен. 

 

Новиот ЗСППФТ во целост одговори на барањата вградени во овој критериум, а со тоа 

и на забелешките од евалуацијата на Манива според кои „Финансиските институции не 

се посебно овластени да споделуваат информации за спроведувањето на 

Препораката 737.„ Како и дека за за да биде целосно имплементрана потребно е во 

Законот за банки и во Законот за спречување перење пари и финансирање на 

тероризам да се доуреди прашањето за споделување на информации за 

кореспондентно банкарство согласно Препораката 13.  

 

ЗСППФТ во членот 34 „Кореспондентен однос„ предвидува засилена анализа кога се 

воспоставуваат кореспондентски односи. Финансиската институција е должна да ги 

преземе следните мерки на засилена анализа: а) да прибере доволнo податоци за 

кореспондентната финансиска институција за потполно да ја утврди нејзината дејност 

и од јавно достапни информации да ја определи нејзината репутација, како и 

квалитетот на супервизијата, вклучително и дали била предмет на истрага за перење 
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пари или финансирање на тероризам или друга мерка на надзор; б) да побара 

информации и врз база на истите да го оцени системот на заштита од перење пари и 

финансирање на тероризам на кореспондентната финансиска институција; в) да 

обезбеди одобрение од високото раководство за воспоставување на нов 

кореспондентски однос; г) прецизно да ги пропишат меѓусебните права и обврски во 

областа на спречување на перење пари и финансирање на тероризам и д) да утврди 

дали кореспондентната финансиска институција ја врши анализата на клиентот од овој 

закон на лицата коишто имаат директен пристап до нејзините кореспондентски сметки 

кај финансиските институции во РМ, најмалку во обем и на начин определен Законот, 

како и да утврдат дали кореспондентската финансиска институција е спремна да ги 

обезбеди податоците за идентификување и потврдување на идентитетот на клиентот 

на странската банка или друга финансиска институција и неговиот вистински 

сопственик и да ги достави на банката или друга финансиска институција по нејзино 

барање. 

Исто така со членот 49 „Се забранува финансиските институции да воспоставуваат 

или да го продолжат деловниот однос со Shell bank (банките школки) и да започнат 

или продолжат кореспондентски деловен однос со банка за која знаат дека дозволува 

отворање и работење со сметки на Shell bank (банките школки)“. 

 

За неспроведување на засилена анализа како и за продолжување на кореспондентен 

деловен однос со shell bank (банки школки) и да започнат или продолжат 

кореспондентски деловен однос со банка за која знаат дека дозволува отворање и 

работење со сметки на банки школки спротивно на членот 49 став (1) од овој закон, 

предвидена е глоба од 80.000 евра за правното лице, односно за трговец поединец.  

 

Препорака: Неопходно е на ниво на инситуции и во соработка со субјектите 

опфатени со овие мерки од АСППФТ да се обезбедат соодветни насоки и обука 

за вработените.  

 

ПРОВЕРКА НА КЛИЕНТИ И ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА 

 

Препорака 10 Проверка на клиентите / Доверба во клиент (П 5) 

На финансиските институции треба да им биде забрането да чуваат анонимни сметки или сметки 

на очигледно фиктивни имиња. 

Од финансиските институции треба да се бара да преземат мерки за анализа на клиенти (АК) кога: 

(i) воспоставува деловни односи; 

(ii) извршува повремени трансакции: (i) над применливиот праг (USD / EUR 15,000); или (ii) електронски 

трансфери во услови опфатени со интерпретативната белешка кон Препораката 16; 
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(iii) постои сомневање за перење пари или финансирање на тероризам; или 

(iv) финансиската институција има сомнежи за веродостојноста или соодветноста на претходно 

добиените податоци за идентификација на клиентите. 

Принципот дека финансиските институции треба да спроведуваат АК треба да биде утврден со 

закон. Секоја земја може да определи начин на спроведување на АК обврски, било преку закон или на 

друг начин. 

Мерките за АК што треба да се преземат се следните: 

(а) Идентификување на клиентот и потврдување на идентитетот на купувачот користејќи сигурни, 

независни изворни документи, податоци или информации. 

(б) Идентификување на вистинскиот сопственик и преземање разумни мерки за да се потврди 

идентитетот на крајниот сопственик, така што финансиската институција е уверена дека знае кој 

е вистинскиот сопственик. За правни лица и аранжмани, ова треба да ги вклучува финансиските 

институции кои ја разбираат сопственичката и контролната структура на клиентот. 

(в) разбирање и, како што е соодветно, добивање информации за целта и планираната природа на 

деловниот однос. 

(г) Спроведување тековна длабинска анализа на деловниот однос и контрола на трансакциите 

преземени во текот на тој однос за да се осигури дека трансакциите што се спроведуваат се во 

согласност со знаењето на институцијата за клиентот, нивниот бизнис и профилот на ризичност, 

вклучувајќи, каде што е потребно, изворот на средства. Од финансиските институции треба да се 

бара да ги применуваат сите мерки на АК под (а) до (г) погоре, но треба да го одредат степенот на 

таквите мерки користејќи пристап базиран на ризик АР во согласност со интерпретативните 

белешки кон оваа Препорака и Препорака 1. 

Од финансиски институции треба да се бара да го потврдат идентитетот на клиентот и 

вистинскиот корисник пред или во текот на воспоставувањето на деловниот однос или водење на 

трансакции за повремени клиенти. Земјите можат да им дозволат на финансиските институции да ја 

завршат верификацијата штом ќе биде разумно изводливо, по утврдувањето на односот, каде што 

ризиците за перење пари и финансирањето на тероризмот се ефективно управувани и кога тоа е од 

суштинско значење да не го прекинуваат нормалното однесување на бизнисот. 

Кога финансиската институција не е во можност да ги почитува важечките услови од ставовите (а) 

до (г) погоре (предмет на соодветна модификација на степенот на мерките за пристап базиран на 

ризик), треба да се бара да не ја отвораат сметката, започнат деловни односи или ја извршат 

трансакцијата; или треба да се бара да го прекинат деловниот однос; и треба да земе во предвид 

поднесување на извештај за сомнителна трансакцја во однос на клиентот. 

Овие барања треба да важат за сите нови клиенти, иако финансиските институции исто така 

треба да ја применуваат оваа Препорака на постојните клиенти врз основа на основаноста и ризикот 

и треба да спроведат соодветна анализа за постоечките деловни односи во соодветно време. 

 

Препораката е имплементирана во целост.  

 

Новиот ЗСППФТ 38  исто како и претходниот забранува банките да отвораат и 

одржуваат анонимни сметки (Член 50), а содржи и обврска за спроведување на 

                                                           
38

 Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам Службен весник на РМ, бр. 120 од 
29.6.2018 година 
 



36 
 

процедура за анализа на клиентот (Член 12) а) кога се воспоставува деловен однос; б) 

кога се извршуваат една или неколку поврзани трансакции во износ од 15.000 евра во 

денарска противвредност или повеќе; в) кога се извршува повремена трансакција која 

претставува пренос на парични средства во вредност поголема од 1.000 евра во 

денарска противвредност според средниот курс на НБРМ; г) кај игри на среќа во случај 

на уплата и исплата на добивка, како и при купување или исплаќање на чипови во 

износ од 1.000 евра или повеќе во денарска противвредност според средниот курс на 

НБРМ, без оглед дали трансакцијата се извршува како една трансакција или неколку 

трансакции кои се меѓусебно очигледно поврзани и кои вкупно достигнуваат вредност 

од 1.000 евра или повеќе во денарска противвредност според средниот курс на 

Народната банка на Република Македонија; д) кога постои сомневање за вистинитоста 

или адекватноста на претходно добиените податоци за идентитетот на клиентот или 

вистинскиот сопственик и ѓ) кога постои сомневање за перење пари или финансирање 

на тероризам, без оглед на каков било исклучок или износ на средства. 

 

Анализата на клиентот е уредена во Членот 14 од Законот и вклучува: а) 

идентификација на клиентот и потврдување на неговиот идентитет со користење на 

документи, податоци и информации од сигурни и независни извори; б) идентификација 

на ополномоштувачот и потврдување на неговиот идентитет со користење на 

документи, податоци и информации од сигурни и независни извори; в) идентификација 

на вистинскиот сопственик и преземање на соодветни мерки за потврдување на 

неговиот идентитет, со користење на документи, податоци и информации од сигурни и 

независни извори со цел субјектот да е уверен дека знае кој е вистинскиот сопственик; 

г) обезбедување на информации за целта и намерата на деловниот однос и д) 

постојано следење на деловниот однос и на трансакциите кои се остваруваат во рамки 

на воспоставениот деловен однос со цел да се осигура дека овие трансакции се 

конзистентни со профилот на ризик и бизнисот на клиентот, а во случај кога е 

потребно и утврдување на изворите на средства, при што документите и податоците 

со кои субјектот располага мора да бидат ажурирани. (2) Кога клиентот е правно лице 

или правен аранжман, субјектот е должен да преземе мерки со цел да ја утврди 

природата на неговата деловна активност и сопственичката и контролната структура. 

(3) Субјектите ја применуваат секоја мерка од анализата на клиентот, а нејзиниот обем 

зависи од проценката на ризикот на клиентот. Субјектите се должни да им ги направат 

достапни на органите на надзор документите за проценка на ризикот на клиентот, за 

да потврдат дека утврдениот ризик од перење пари и финансирање на тероризам е 

соодветен и дека обемот на преземените мерки е во согласност со ризикот на 

клиентот. Субјектите се должни мерките за анализа на клиентот да ги применат и на 
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постојните клиенти и деловниот однос со истите врз основа на проценка на ризикот, на 

определен временски период согласно со изготвената проценка на ризикот, земајќи ја 

предвид претходно спроведената анализа на клиентот и промената на околностите 

кои се од значење за примена на одредбите од овој закон. 

 

Новиот Закон за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам содржи 

одредби за идентификување на вистинскиот сопственик (Член 18)   

 

Препорака: Со оглед на тоа дека одредбите од ЗСППФТ кои се однесуваат на 
идентификување на вистинскиот сопственик се нови, неопходна е техничка 
помош за обуки и изготвување на регулатива со цел да се обезбеди целосна 
имплементација на Законот, а со тоа и на Препораката.   
 

Препорака 11. Евиденција (П 10) 

Од финансиските институции треба да се бара да ги сочуваат, најмалку пет години, сите неопходни 

евиденции за трансакции, домашни и меѓународни, за да можат да се одговорат на барањата за 

информации од надлежните органи. Таквите записи мора да бидат доволни за да овозможат 

реконструкција на поединечни трансакции (вклучувајќи ги и износите и видовите на вклучени валути, 

доколку ги има), со цел да се обезбедат, доколку е потребно, докази за гонење на криминални 

активности. 

Од финансиски институции треба да се бара да ги чуваат сите записи добиени преку АК (на пр. Копии 

или евиденција на официјални документи за идентификација како пасоши, лични карти, возачки 

дозволи или слични документи), досие за одредена сметка и деловната кореспонденција, вклучувајќи ги 

и резултатите од секоја анализа (направена истраги за утврдување на позадината и целта на 

сложени, невообичаени и големи трансакции), најмалку пет години по завршувањето на деловниот 

однос или по датумот на повремената трансакција. 

 

Препораката е имплементирана во целост 

 

Финансиските институции треба да се обврзат со закон да водат евиденција за 

трансакции и информации добиени преку мерките на АК. 

Информациите за АК и евиденцијата за трансакција треба да им бидат достапни на 

домашните надлежни органи, во предвидена постапка. 

 

Законот за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам во целост го 

уредува прашањето на евиденција и чување на податоци. Со нвиот ЗСППФТ рокот на 

обврската за чување на податоците е подигнат од пет на десет години.  

 

Според членот 51 „Чување на податоци„ (1) Субјектите се должни копиите од 

документите со кои го утврдуваат и верификуваат идентитетот на клиентот, 

ополномоштувачот и вистинскиот сопственик, за спроведените процедури за анализа 
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на клиентот или вистинскиот сопственик и за реализираните трансакции или 

трансакциите во обид, клиентското досие и деловната кореспонденција, да ги чуваат 

десет години во електронска или хартиена форма по извршената трансакција, сметано 

од последната трансакција. (2) Субјектите се должни да чуваат копии во електронска 

или хартиена форма од извршената анализа согласно со членот 38 од овој закон 

десет години. (3) Субјектите се должни податоците, да ги чуваат, на начинот на кој ги 

доставиле до Управата, десет години од денот на доставувањето. По истекот на овој 

рок, субјектите се должни да ги избришат личните податоци на клиентот. (4) 

Финансиските институции се должни да ги чуваат податоците за плаќачот и примачот 

на безготовинскиот пренос на парични средства од членот 43 од овој закон, десет 

години од извршениот трансфер. (5) Регистарот од членовите 44 и 47 од овој закон 

задолжително се чува десет години од последниот заведен податок. (6) Субјектите се 

должни да чуваат копии од документацијата од членот 58 од овој закон десет години. 

(7) Во случај на престанок на постоењето на субјектот, обврската за чување на 

податоците во рокот определен во ставот (1) на овој член се пренесува врз правните 

наследници на субјектот. (8) Ако нема правни наследници на правното лице, 

обврската за чување на податоците од ставот (1) на овој член се пренесува врз 

неговите основачи. (9) Субјектите се должни документите од ставот (1) на овој член да 

ги стават на располагање по барање на органите на надзор од членот 146 од овој 

закон. (10) По барање на Управата субјектите се должни да ги чуваат податоците од 

ставот (1) на овој член подолго од десет години. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ПОСЕБНИ КОРИСНИЦИ И АКТИВНОСТИ 

 

Препорака 12. Политички изложени лица (П.6)  

Во врска со странски политички изложени лица (ПЕП) (како клиент или корисник), покрај 

извршувањето на нормални мерки за грижа за клиентите, треба да се побара финансиските 

институции: 

(а) да имаат соодветни системи за управување со ризикот за да одредат дали корисникот или 

вистинскиот корисник е политички изложено лице; 

(б) да добие одобрение од висок раководител за воспоставување (или продолжување, за постојните 

клиенти) на такви деловни односи; 

в) преземат разумни мерки за утврдување на изворот на богатството и изворот на средствата; и 

(г) да спроведат зголемено континуирано следење на деловниот однос. 

Од финансиски институции треба да се бара да преземат разумни мерки за да утврдат дали 

клиентот или вистинскиот корисник е домашно ПЕП или лице кое е на кое му била доверена 

истакната функција од страна на меѓународна организација. Во случај на деловен однос со повисок 

ризик со таквите лица, од финансиските институции треба да се бара да ги применуваат мерките 

од ставовите (б), (в) и (г). 
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Барањата за сите видови ПЕП исто така треба да важат и за членовите на семејството или 

блиските соработници на таквите ПЕП. 

 

Препораката е имплементирана во целост 

 

Со новиот ЗСППФТ надминати се слабостите кои беа присутни во претходниот закон 

во однос на опфатот на дефиницијата на Политички експонирани лица. Законот и 

понатаму не го користи овој термин туку се користи терминот „Носите на јавна 

функција„. Со новата одредба опфатени се и Македонските државјани кои живеат во 

странство, Македонските и странските носители на јавни функции. Со оглед на тоа 

дека за првпат ќе се изготвува ажурирана листа на носители на јавни функции 

државјани на РМ, а според законот листата треба да ја изготвува Државната комисија 

за спречување на корупцијата (ДКСК), неоходно е претходно уредување на законските 

надлежности на ДКСК и ефектуирање на овие законски одредби.  

 

Во членот 2 „Дефиниции„ т. 22. ЗСППФТ содржи дефиниција за „Носители на јавни 

функции”: се физички лица на кои им е или им била доверена јавна функција во 

Република Македонија или во друга држава, како: а) претседатели на држави и влади, 

министри и заменици или помошници министри; б) избрани претставници во 

законодавната власт; в) судии на врховни или уставни судови или други носители на 

високи правосудни функции против чија одлука, освен во исклучителни случаи, не 

може да се користат правни лекови; г) членови на органи на управување на 

супервизорски и регулаторни тела и агенции, државна ревизорска институција и 

членови на одбор на централна банка; д) амбасадори; ѓ) офицери од висок ранг во 

вооружените сили (чинови повисоки од полковник); е) избрани и именувани лица 

согласно со закон и членовите на органите на управување и надзор на правни лица 

основани од државата; ж) лица со функции во политички партии (членови на 

извршните органи на политичките партии); з) лица на кои им е или им била доверена 

истакната функција во меѓународна организација, како директори, заменици 

директори, членови на управни и надзорни одбори или други еквивалентни функции и 

ѕ) градоначалници и претседатели на совети на општини.  

 

За носители на јавна функција од точка а) до ѕ) се сметаат лицата најмалку две години 

по престанокот на извршување на јавната функција, а врз основа на претходно 

спроведена проценка на ризик од страна на субјектите. Поимот „носители на јавни 

функции“ вклучува и: 1) членови на семејството на носителот на јавна функција и тоа: 

- брачен другар или лице со кое носителот на јавна функција е во вонбрачна 
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заедница, - деца и нивни брачни другари или лица со кои децата на носителот на јавна 

функција се во вонбрачна заедница или - родители на носителот на јавна функција. 2) 

лице кое се смета за близок соработник на носителот на јавна функција е физичко 

лице: - за кое е познато дека има заедничка правна или вистинска сопственост врз 

правно лице, има склучено договори или воспоставено други блиски деловни врски со 

носителот на јавна функција или - кое е единствен вистински сопственик на правно 

лице или правен аранжман за кое е познато дека се основани во корист на носителот 

на јавна функција, 

 

Членот 36 од ЗСППФТ „Клиент - носител на јавна функција„ предвидува дека (1) Освен 

во случаите од членот 33 (Засилена анализа), кога субјектот врши трансакции или 

воспоставува деловен однос со клиент - носител на јавна функција е должен да ги 

преземе следниве мерки на засилена анализа: а) да утврди дали клиент - носител на 

јавна функција и/или вистинскиот сопственик е носител на јавна функција или да 

обезбеди негова изјава; б) да обезбеди одобрение од високото раководство за 

воспоставување деловен однос со клиент - носител на јавна функција и/или 

вистинскиот сопственик, како и да обезбеди согласност за продолжување на 

деловниот однос со постоечки клиент - носител на јавна функција и/или вистинскиот 

сопственик кој станал носител на јавна функција; в) да преземе соодветни мерки за да 

го утврди изворот на средствата и изворот на имот на клиент - носител на јавна 

функција и/или вистинскиот сопственик којшто е носител на јавна функција и г) да 

врши засилено следење на деловниот однос. (2) Субјектот е должен да преземе мерки 

со кои ќе утврди дали корисникот и/или вистинскиот сопственик на корисникот на 

животно осигурување и други осигурувања поврзани со вложување е носител на јавна 

функција. (3) Во случаите од ставот (2) на овој член, субјектот е должен да го извести 

високото раководство пред исплатата на премијата од полисата на осигурување и 

детално да го разгледа и утврди целокупниот деловен однос со клиентот. (4) 

Комисијата за спречување на корупција треба да изготви и води ажурирана листа на 

овие лица државјани на Република Македонија. 

 

Препорака 13. Кореспондентно банкарство (П.7)  

Во врска со прекуграничното кореспондентно банкарство и други слични односи, треба да се побара 

финансиските институции, покрај извршувањето на нормални мерки за анализа на клиентот, да: 

(а) да соберат доволно информации за институцијата за целосно да ја разберат природата на 

деловната активност на институцијата и од јавно достапни информации да го утврдат угледот на 

институцијата и квалитетот на надзорот, вклучувајќи дали е предмет на истрага или регулаторна 

акција за перење пари или финансирање на тероризам; 
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(б) да ги процени механизмите за контрола на перење на пари и финансирање на тероризам 

наинституцијата; 

(в) да добие одобрение од повисокото раководство пред да воспостави нови кореспондентни односи; 

(г) јасно ги разбираат соодветните одговорности на секоја институција; и 

(д) во однос на "сметката која треба да се плати", да се увери дека кореспондентната банка 

спроведува анализа клиентите кои имаат директен пристап до сметките на дописничката банка и 

дека е во состојба да достави релевантни информации за АК на барање на дописникот банка. 

На финансиските институции треба да им биде забрането да влегуваат или да продолжат да вршат 

кореспондентен банкарски однос со школка банки. Од финансиските институции треба да се бара да 

се уверат дека одговорните институции не дозволуваат нивните сметки да ги користат банките 

школка. 

Препораката е имплементирана во целост. 

 

ЗСППФТ во членот 34 „Кореспондентен однос„ предвидува засилена анализа кога се 

воспоставуваат кореспондентски односи. Финансиската институција е должна да ги 

преземе следните мерки на засилена анализа: а) да прибере доволнo податоци за 

кореспондентната финансиска институција за потполно да ја утврди нејзината дејност 

и од јавно достапни информации да ја определи нејзината репутација, како и 

квалитетот на супервизијата, вклучително и дали била предмет на истрага за перење 

пари или финансирање на тероризам или друга мерка на надзор; б) да побара 

информации и врз база на истите да го оцени системот на заштита од перење пари и 

финансирање на тероризам на кореспондентната финансиска институција; в) да 

обезбеди одобрение од високото раководство за воспоставување на нов 

кореспондентски однос; г) прецизно да ги пропишат меѓусебните права и обврски во 

областа на спречување на перење пари и финансирање на тероризам и д) да утврди 

дали кореспондентната финансиска институција ја врши анализата на клиентот од овој 

закон на лицата коишто имаат директен пристап до нејзините кореспондентски сметки 

кај финансиските институции во РМ, најмалку во обем и на начин определен Законот, 

како и да утврдат дали кореспондентската финансиска институција е спремна да ги 

обезбеди податоците за идентификување и потврдување на идентитетот на клиентот 

на странската банка или друга финансиска институција и неговиот вистински 

сопственик и да ги достави на банката или друга финансиска институција по нејзино 

барање. 

 

Исто така со членот 49 „Се забранува финансиските институции да воспоставуваат 

или да го продолжат деловниот однос со Shell bank (банките школки) и да започнат 

или продолжат кореспондентски деловен однос со банка за која знаат дека дозволува 

отворање и работење со сметки на Shell bank (банките школки)„. 
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За неспроведување на засилена анализа како и за продолжување на кореспондентен 

деловен однос со shell bank (банки школки) и да започнат или продолжат 

кореспондентски деловен однос со банка за која знаат дека дозволува отворање и 

работење со сметки на банки школки спротивно на членот 49 став (1) од овој закон, 

предвидена е глоба од 80.000 евра за правното лице, односно за трговец поединец.  

 

Препорака 14. Услуги за трансфер на пари или вредност (SR VI)  

Земјите треба да преземат мерки за да обезбедат дека физичките или правните лица кои 

обезбедуваат услуги за трансфер на пари или услуги (УТП) се лиценцирани или регистрирани, а се 

предмет на ефективни системи за следење и обезбедување усогласеност со релевантните мерки во 

препораките на ФАТФ. Земјите треба да преземат активности за да ги идентификуваат физичките 

или правните лица кои вршат УТП без дозвола или регистрација и да применуваат соодветни 

санкции. Секое физичко или правно лице кое работи како агент, исто така, треба да биде 

лиценцирано или регистрирано од страна на надлежен орган, или давателот на УТП треба да води 

тековна листа на агенти достапна на надлежните органи во земјите во кои функционира давателот 

на УТП и неговите агенти. Земјите треба да преземат мерки за да осигураат дека давателите на 

УТП кои ги користат агентите ги вклучуваат во нивните програми против перење на пари и 

финансирање на тероризам и ја контролираат нивната усогласеност со тие програми.  

 

Препораката е имплементирана во висок степен. 

 

Платежни услуги можат да вршат и правни лица кои не се банки или штедилници, а се 

сметаат за Финансиски институции. Согласно Членот 146 од Законот (1) Надзорот над 

примената на мерките и дејствијата утврдени со овој закон на офие финансиски 

институции го врши Народната банка на Република Македонија која врши надзор врз 

банките, штедилниците, менувачниците и давателите на услуги на парични дознаки 

(брз трансфер на пари) и други финансиски институции кои даваат платежни услуги. 

Според ЗСППФТ - платежни услуги (платен промет во земјата и странство, вклучувајќи 

уплата и исплата на готовина на сметка преку која се вршат платежни трансакции, 

активности поврзани со отворање, водење/одржување и затворање на сметката, 

извршување на платежни трансакции, издавање на платни инструменти/или 

прифаќање на платежни трансакции, парични дознаки (брз трансфер на пари), услуги 

за иницирање на плаќања), - издавање на платежни гаранции, авали и други форми на 

обезбедување, - тргување со инструменти на пазарот на пари, - тргување со девизни 

средства, што вклучува и тргување со благородни метали, - тргување со хартии од 

вредност, - тргување со финансиски деривати, - управување со средства и портфолио 

на хартии од вредност за клиенти и/или инвестициско советување на клиенти, - 

давање на услуги на чување на имот на инвестициски и пензиски фондови, - 

купопродажба, гарантирање или пласман на емисија на хартии од вредност, - чување 
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на хартии од вредност за клиенти, - советување на правни лица во врска со 

структурата на капиталот, деловната стратегија или други поврзани прашања или 

давање услуги поврзани со спојување или припојување на правни лица, - посредување 

во склучување договори за кредити и заеми и - обработка и анализа на информации 

за кредитна способност на правни лица, 

 

Во членот 48 од ЗСППФТ „Забрани„ (1) Се забранува плаќање со готовина на стоки и 

услуги во износ од 2.000 евра или повеќе во денарска противвредност во вид на една 

или повеќе очигледно поврзани трансакции, што не е извршено преку банка, 

штедилница или преку сметка во друга институција која дава платежни услуги. (2) 

Субјектите што со закон се овластени за регистрација на хартии од вредност, друг 

имот или правни работи, или за пријавување или вршење на пренос на пари, хартии 

од вредност или друг имот, можат да извршат таква регистрација или пренос само ако 

клиентот поднесе доказ дека преносот на парите над износот од ставот (1) на овој 

член е извршен преку банка, штедилница или преку сметка во друга институција која 

дава платежни услуги. 

 

Препорака: Со оглед на новите законски одредби кои ја уредуваат оваа сфера 
дополнително треба да се исполнат стандардите според кои давателите на 
услугите ќе се вклучуваат во програмите против перење на пари и финансирање 
на тероризам и ќе се контролира нивната усогласеност со тие програми. 
 

Препорака 15. Нови технологии (П.8) 

Земјите и финансиските институции треба да ги идентификуваат и проценат ризиците од перење 

пари или финансирање на тероризам кои можат да произлезат во врска со (а) развојот на нови 

производи и нови деловни практики, вклучувајќи ги и новите механизми за испорака и (б) употребата 

на нови или развојни технологии за нови и постоечки производи. Во случај на финансиски институции, 

ваквата проценка на ризикот треба да се изврши пред да се започне со новите производи, деловните 

практики или употребата на нови или развојни технологии. Тие треба да преземат соодветни мерки 

да го менаџираат и надминат ризикот.  

 

Препораката е имплементирана во целост 

 

Според членот 10 (1) Субјектите се должни да изготват проценка на ризикот од 

перење пари и финансирање на тероризам со цел да ги идентификуваат, проценат, 

разберат и намалат ризиците од перење пари и финансирање на тероризам, земајќи 

ги предвид факторите на ризик кои се однесуваат на: а) клиентот; б) државите или 

географските подрачја; в) производите, услугите или трансакциите и г) каналите на 

дистрибуција.  
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Ставот 6 пропишува обврска за субјектот, пред да направи значителни промени во 

своите деловни активности и процеси кои можат да влијаат на мерките кои се 

преземаат со цел спречување на перење пари и финансирање на тероризам, како и 

при воведување на нов производ, услуга, активност или канал на дистрибуција, како и 

при воведување на нови технологии, да спроведе проценка на ризикот со цел 

утврдување и проценка на тоа како промените влијаат на изложеноста на ризикот од 

перење пари и финансирање на тероризам и е должен да преземе соодветни мерки за 

намалување и за ефикасно управување со ризикот.  

 

(7) Органите на надзор од членот 146 од овој закон се должни да изготват упатство за 

вршење на проценка на ризикот за субјектите за кои вршат надзор 

 

Со новиот ЗСППФТ имплементирани се и барањата од Директивата (чл. 13 (6)) кои се 

пошироки од ФАТФ бидејќи Директивата се фокусира на производи или трансакции, 

без оглед на употребата на технологијата. Со цел да се усогласат со Директивата, 

властите треба да воведат услов финансиските институции да посветат посебно 

внимание на заканите за перење пари кои можат да произлезат од производи или 

трансакции кои би можеле да дадат анонимност.  

 

Членот 162 од Законот утврдил глоба од 30.000 евра во денарска противвредност за 

прекршок на правното лице односно трговец пединец ако не спроведе проценка на 

ризикот согласно со членот 10 од овој закон, не го утврдат ризикот од заканите од 

перење пари и финансирање на тероризам во новите технологии или технологиите во 

развој. 

 

Препорака 16. Електронски (Жичани) трансфери (SR VII) 

Земјите треба да обезбедат финансиските институции да ги вклучат потребните и точни 

информации за почетниот/иницијатор на трансферот и за корисниците, за електронските 

трансфери и слични пораки и дека информациите остануваат со електронски пренос или поврзана 

порака низ целиот синџир на плаќања.  

Земјите треба да обезбедат финансиските институции да ги следат електронските трансфери 

заради откривање на оние кои немаат потребни информации за иницијаторот и / или корисникот и да 

преземат соодветни мерки.  

Земјите треба да обезбедат дека, во контекст на обработка на електронските трансфери, 

финансиските институции преземаат мерки за замрзнување и треба да забранат трансакции со 

назначени лица и субјекти, согласно обврските утврдени во релевантните резолуции на Советот за 

безбедност на Обединетите нации, како што е резолуцијата 1267 (1999 ) и нејзините наследници 

резолуции, и резолуција 1373 која се однесува на превенција и борба против тероризам и финансирање 

на тероризам. 
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Препораката е имплементирана во целост.  

 

Со членот 43 од ЗСППФТ востановена обврска за Финансиските институции при 

уплата на износ од 1.000 евра или друга валута во противвредност на 1.000 евра или 

повеќе според средниот курс на НБРМ на денот на уплата, заради пренос на парични 

средства преку меѓународниот платен промет, да обезбедат податоци за: а) плаќачот - 

од кои може да се утврди и верификува неговиот идентитет и тоа: - името и 

презимето, односно називот на плаќачот, - бројот на сметката, при што доколку 

недостасува или не може да се утврди, тогаш е потребно да се утврди единствената 

идентификациска ознака на трансакцијата, кој овозможува нејзино следење и - адреса 

или број на националниот документ за идентификација или идентификационен број на 

клиентот или датум и место на раѓање. б) примачот - од кои може да се утврди 

неговиот идентитет и тоа: - името и презимето, односно називот на примачот и - бројот 

на сметката, при што доколку недостасува или не може да се утврди, тогаш е 

потребно да се утврди единствена идентификациска ознака на трансакцијата, која 

овозможува нејзино следење. (2)  

 

Финансиските институции се должни при уплата на износ од 1.000 евра или друга 

валута во противвредност на 1.000 евра според средниот курс на Народната банка на 

Република Македонија или повеќе на денот на уплата, заради пренос на парични 

средства преку домашниот платен промет, да ги обезбедат податоците за плаќачот од 

кои може да се утврди и верификува неговиот идентитет. Доколку поради технички 

причини, обезбедените податоци не можат да ги проследат, се проследува само 

податокот за бројот на сметката или единствената идентификациска ознака на 

трансакцијата. (3) Финансиските институции од ставот (2) на овој член, по барање на 

финансиската институција која треба да ја изврши исплатата, или на надлежните 

органи, се должни податоците од ставот (1) на овој член да ги стават на располагање 

најдоцна во рок од три работни дена од доставувањето на барањето. (4) Финансиските 

институции кои се јавуваат како посредници во преносот на парични средства за 

износи од 1.000 евра или друга валута во противвредност на 1.000 евра или повеќе 

според средниот курс на НБРМ на денот на трансферот, во меѓународниот платен 

промет, се должни да ги проследат податоците за плаќачот од ставот (1) на овој член 

до финансиската институција којашто ќе ја врши исплатата на средствата. (5) Кога се 

вршат исплати при пренос на парични средства во меѓународниот платен промет во 

износ од 1.000 евра или друга валута во противвредност на 1.000 евра или повеќе 

според средниот курс на НБРМ на денот на исплата, финансиските институции се 
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должни да обезбедат податоци од финансиската институција на плаќачот за 

идентитетот на плаќачот и во рамките на своите интерни акти да утврдат дали 

недостасуваат дел од податоците од ставовите (1), (2) и (4) на овој член и начинот на 

постапување со таквите трансфери. Субјектите треба да ги побараат податоците кои 

недостигаат или да го одбијат извршувањето на трансферот. (6) Финансиските 

институции можат да го ограничат или прекинат деловниот однос со финансиските 

институции кои не ги обезбедуваат, односно проследуваат податоците предвидени со 

ставовите (1), (2), (4) и (5) на овој член. (7) Одредбите од овој член не се однесува на 

следниве видови трансфери: - користење картички за повлекување средства од 

сметка во банка, банкомати или преку пост терминали и за плаќање во трговијата на 

мало, - трансфери и порамнувања кај кои и плаќач и примачот се банки коишто 

трансферот го вршат во свое име и за своја сметка и - плаќања на данок, парични 

казни и други јавни давачки. 

 

Според член 57 од ЗСППФТ став 9, банките и давателите на услуги на парични 

дознаки (брз трансфер на пари) се должни да именуваат овластено дежурно лице и 

негов заменик кое во случај на итни ситуации (терористички акт, закани од 

терористички акт) веднаш, а најдоцна во рок од три часа ќе биде достапно на 

Управата за финансиско разузнавање и да обезбедат дека тие лица се запознати со 

одредбите на законот. 

 

Споед член член 162 (1) Глоба во износ од 30.000 евра во денарска противвредност ќе 

му се изрече за прекршок на правното лице, односно трговец поединец, ако не 

обезбеди и проследи информации кај безготовински пренос на парични средства 

согласно со членот 43 од овој закон.  

 

Мoneyval забележа дека дека ефикасноста на процедурите засновани на ризик за 

идентификување и управување со жичани трансфери не е демонстрирана. Во врска со 

оваа препорака Манивал укажа и дека надлежните треба да размислат за издавање 

упатства за финансиските институции корисници со цел да се спроведат ефикасно 

процедури засновани на ризик за идентификување и ракување со жичани трансфери 

кои не се придружени со целосни информации за потеклото. Вакво упатство сеуште 

не е објавено на веб страната на Управата за финансиско разузнавање.  

 

ДОВЕРБА, КОНТРОЛА И ФИНАНСИСКИ ГРУПИ 

 

Препорака 17. Доверба во трети лица (П. 9) 
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Земјите можат да им дозволат на финансиските институции да се потпрат на трети страни за да 

ги извршат елементите (а) - (в) од мерките за проверка на клиентот утврдени во Препорака 10 или 

да воведат бизнис, под услов ако критериумите поставени подолу се исполнети. Онаму каде што е 

дозволено такво потпирање, крајната одговорност за мерките на проверка на клиентот останува кај 

финансиската институција која се потпира на трето лице. Критериумите кои треба да се исполнат 

се следните: 

(а) Финансиска институција која се потпира на трета страна треба веднаш да ги добие потребните 

информации во врска со проверка на клиентот како што е утврдено во Препораката 10;  

(б) Финансиските институции треба да преземат соодветни чекори за да се уверат дека копии од 

податоците за идентификација и друга релевантна документација во врска со барањата за проверка 

на клиентот ќе бидат ставени на располагање од третата страна на барање без одлагање; 

(в) Финансиската институција треба да се увери дека третата страна е регулирана, подлежи на 

супервизија или е надгледувана и има мерки за усогласување со барањата за проверка на клиентот и 

евиденција во согласност со препораките 10 и 11.  

(г) При утврдување земји во кои делуваат трети лица кои ги исполнуваат условите, земјите треба 

да ги земат предвид достапните информации за нивото на ризик на земјата.  

Кога финансиска институција се потпира на трета страна која е дел од истата финансиска група, и 

(i) таа група ги применува барањата за проверка на клиентот и евиденција во согласност со 

препораките 10, 11 и 12 како и програмите против перење пари и финансирање на тероризам, во 

согласност со Препораката 18; и (ii) каде спроведувањето на барањата за проверка на клиентот и 

евиденција и програмите за перење на пари и финансирање на тероризам AML/CFTефикасно се 

надгледувани на ниво на група од страна на надлежен орган, тогаш релевантните надлежни органи 

може да сметаат дека финансиската институција ги применува мерките според (б) и ( в) погоре преку 

својата групна програма и може да одлучи дека (г) не е неопходен предуслов. 

 

Препораката е имплементирана во целост. 

 

ЗСППФТ за првпат воведува можност за Доверување на обврските за анализа на 

клиентот на трети лица. Согласно членот 42 (1) во случаите кога субјектите ги 

спроведуваат мерките за анализа на клиентот од членот 14 од овој закон, можат под 

услови определени со овој закон да го доверат вршењето на мерките и дејствијата од 

членот 14 став (1) точки а), б), в) и г) од овој закон на трети лица. (2) Во случаите од 

ставот (1) на овој член субјектите треба од третите лица: а) веднаш да ги обезбедат 

потребните информации согласно со членот 14 став (1) точки а), б), в) и г) од овој 

закон; б) на нивно барање без одлагање да ја добијат потребната документација за 

извршената анализа на клиентот и в) да утврдат дека третото лице е лиценцирано за 

дејноста која ја извршува и предмет на контрола од надлежен орган и ги исполнува 

мерките за анализа на клиентот и чување на податоците согласно со овој закон. (3) 

Субјектите можат вршењето на мерките и дејствијата од членот 14 став (1) точки а), б), 

в) и г) од овој закон да го доверат на трети лица дел од иста финансиска група, 

доколку финансиската група ги применува барањата за анализа на клиентите, чување 



48 
 

на податоци и интерни програми за спречување на перење пари и финансирање на 

тероризам, засилена анализа на носителите на јавни функции согласно со 

меѓународните стандарди. (4) Субјектот е должен претходно да провери дали третото 

лице од ставовите (1) и (3) на овој член ги исполнува условите од членот 14 од овој 

закон. Во случај кога третото лице е од друга држава субјектот треба да го има 

предвид степенот на ризик од перење пари и финансирање на тероризам во 

државата. Не е дозволено доверување на вршењето на мерките и дејствијата од 

членот 14 став (1) точки а), б), в) и г) од овој закон на трето лице кое е од држава која 

не ги применува стандардите за спречување на перење пари и финансирање на 

тероризам или на банка школка.  

 

Одговорноста за спроведување на мерките за анализа на клиентот во случаите од 

ставот (1) на овој член останува на субјектот кој го доверил вршењето на мерките и 

дејствијата од членот 14 став (1) точки а), б), в) и г) од овој закон на трети лица (Став 

5).  

 

Трето лице може да биде банка, нотар, друштво за управување со инвестициски 

фондови и инвестициски фонд, друштво за управување со задолжителни и 

доброволни пензиски фондови и друштво за осигурување кое врши работи на 

осигурување на живот (Став 6).  

 

Субјектот може во рамките на својата групација, да го довери вршењето на мерките и 

дејствијата од членот 14 став (1) точки а), б), в) и г) од овој закон на трето лице кое е 

дел од групацијата под услов: 1. групацијата да ги применува мерките и дејствијата од 

член 14 став (1) точки а), б), в) и г) од овој закон и ги следи обврските поврзани со 

чувањето на податоци и има воведено и спроведува програма за спречување на 

перење пари и финансирање на тероризам која содржи елементи согласно со 

одредбите на овој закон и 2. спроведувањето на обврските на ниво на групација 

подлежи на надзор од страна на надлежните органи за надзор од членот 146 од овој 

закон или од надлежните органи за надзор на третата држава (став 7).  

 

Како трети лица не се сметаат даватели на услуги на субјектите или агенти со кои 

субјектите имаат склучено договор за услуги, како и субјектите основани во 

високоризични држави. 
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Член 162 (1) Глоба во износ од 30.000 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на правното лице, односно трговец поединец, ако ги довери 

обврските за анализа на клиентот на трети лица спротивно на членот 42 од овој закон. 

 

Коментар: Со овие одредби во целост се имплементирани недостатоците кои се 

констатирани во четвртиот круг на проценка од Мoneyval.  

 

 

Препорака 18. Внатрешни контроли и странски филијали и подружници (П 15 и 

П. 22) 

Од финансиски институции треба да се бара да спроведуваат програми против перење пари и 

финансирање на тероризам. Од финансиските групи треба да се бара да спроведуваат групни 

програми против перење пари и финансирање на тероризам, вклучувајќи и политики и процедури за 

споделување на информации во рамките на групата за цели на AML / CFT. Од финансиски институции 

треба да се бара да обезбедат дека нивните странски филијали и подружници во сопственост на 

мнозински сопственици ги применуваат мерките за спречување на перење пари и финансирање на 

тероризам во согласност со барањата на матичната земја за спроведување на препораките на ФАТФ 

преку политиките на групата. 

 

Препораката е имплементирана во целост. 

 

Во членот 2 алинеа 26 од ЗСППФТ вградена е дефиниција за „Програма“ која според 

законот, е акт на субјектот кој определува правила, процедури и упатства за примена 

на мерки и дејствија за спречување на перење пари и финансирање на тероризам за 

ефикасно намалување и управување со идентификуваниoт ризик од перење пари и 

финансирање на тероризам. Обврската за воведување примена на програми за 

ефикасно намалување и управување со идентификуваниoт ризик од перење пари и 

финансирање на тероризам е вградена во членот 8, „Мерки и дејствија за откривање и 

спречување на перење пари и финансирање на тероризам„ а содржината на 

програмата е уредена со членот 11 од ЗСППФТ насловен како „Воведување и примена 

на Програми за ефикасно намалување и управување со идентификуваниот ризик од 

перење пари и финансирање на тероризам„. Високите раководства во субјектите се 

должни да ја донесат програмата и да го следат нејзиното спроведување, во 

Програмите имаат обврска да ги донесат и да оценуваат нивната адекватност, 

усогласеност и ефикасност и доколку е потребно, да ги засили мерките кои ги презема 

субјектот. Програмите се и предмет на надзорот утврден со членот 146 од ЗСППФТ. 

Спроведувањето на програми во рамки на групација е услов за да може активности за 

анализа на клиентот да бидат доверени на трето лице (Член 43 став 7). 
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Неспроведување на овие активности предвидена е глоба во износ од 30.000 евра во 

денарска противвредност за правното лице, односно трговец поединец.  

 

Согласно членот 5 од ЗСППФТ, субјекти кои имаа обврска да ги преземаат мерките и 

активностите предвидени со Законот се и финансиски институции и подружници, 

филијали и деловни единици на странски финансиски институции кои согласно со 

закон вршат дејност во Република Македонија. Примената на мерките и дејствијата за 

спречување на перење пари и финансирање на тероризам од страна на подружници и 

филијали на субјектот е уредена со член 41 (1)ч Субјектот кој има свои подружници 

или филијали во друга држава треба да обезбеди примена на мерките за спречување 

на перење пари и финансирање на тероризам во подружниците или филијалите. 

 

Препорака 19 Земји со висок ризик (П.21) 

Од финансиските институции треба да се бара да ги применат мерките за подобрена длабинска 

анализа на деловни односи и трансакции со физички и правни лица и финансиски институции, од земји 

за кои тоа е побарано од ФАТФ. Видот на мерките за подобрена длабинска анализа треба да биде 

ефективен и пропорционален на ризиците. Земјите треба да бидат способни да применуваат 

соодветни контрамерки кога ќе бидат повикани да го сторат тоа од страна на ФАТФ. Земјите, исто 

така, треба да бидат способни да применуваат контрамерки независно од било кој повик од страна на 

ФАТФ за да го сторат тоа. Таквите контрамерки треба да бидат ефикасни и пропорционални на 

ризиците.  

 

Препораката не е имплементирана. 

 

Во АСППФТ не се содржани одредби кои упатуваат на соработка со ФАТФ. Во 

суштина оваа препорака значи дека државите треба да ги имаат предвид оценките од 

взаемните евалуации и доколку некоја држава биде прогласена за „Некооперативна 

држава или територија „Non Cooperative Country or Teritory” 39  Така на пример 

неодамна, на состанокот одржан на 23 февруари 2018 година ФАТФ донесе заклучок 

дека  Босна и Херцеговина не е повеќе во постапка за постојан мониторинг и е 

симната од листата на некооперативни држави, додека Србија е сеуште на оваа листа 

заедно со Етиопија, Ирак, Јемен и други држави. 40  ФАТФ постојано издава 

соопштенија со кои ги повикува државите да преземаат мерки на внимателност кон 

овие држави, што во Р македонијанеможе да се зема во предвид при постапување на 

основа на ЗСППФТ.  

                                                           
39

 Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process - 23 February 2018 http://www.fatf-
gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-february-2018.html 
исто http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk 
40  http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-february-

2018.html 

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-february-2018.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-february-2018.html
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Законот содржи дефиниција за „Високоризични држави“, држави кои не ги 

имплементирале или недоволно ги имплементирале меѓународните стандарди за 

спречување на перење пари и финансирање на тероризам. При изготвување на 

проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам предвидена со 

член 10 (1) субјектите се должни да изготват проценка на ризикот од перење пари и 

финансирање на тероризам со цел да ги идентификуваат, проценат, разберат и 

намалат ризиците од перење пари и финансирање на тероризам, земајќи ги предвид и 

факторите на ризик кои се однесуваат на државите или географските подрачја. Исто 

така, членот 37 „Клиенти од високоризични држави„ воведува обврска за субјектите да 

спроведт засилена анализа на клиентот од високоризична држава. Ва таков случај 

субјектот е должен при воспоставување на деловен однос или извршување на 

трансакција да ги преземе особено следниве мерки: - обезбедување на дополнителни 

податоци за клиентот и/или вистинскиот сопственик, неговата дејност, природата на 

деловниот однос, целта на најавената или извршената трансакција, изворот на 

средствата и изворот на имот на клиентот, - зачестено ажурирање на документите и 

податоците за клиентот и вистинскиот сопственик, - обезбедување одобрение од 

високото раководство за воспоставување на нов деловен однос или продолжување на 

постоечкиот деловен однос или - засилено следење на деловниот однос и 

активностите кои се преземаат во рамки на истиот. (2) Управата редовно ја објавува 

листата на високоризични држави на својата официјална веб страница. Покрај ова со 

Член 42 востановена е забрана и како трети лица не се сметаат субјектите основани 

во високоризични држави. ЗСППФТ предвидеи и глоба во износ од 30.000 евра во 

денарска противвредност за прекршок на правното лице, односно трговец поединец 

ако не спроведе засилена анализа на клиентот од високо ризични држави согласно со 

членот 37 од овој закон. 

 

По основа на претходниот Закон, Министерот за Финансии донесе Правилник за 

утврдување на листа на држави 41  кои не ги применуваат или недоволно ги 

имплементирале мерките за спречување на перење на пари и финансирање на 

тероризам. 

 

Покрај одредбите на Законот, чл. 23 од Одлуката 103 на НБРМ предвидува дека 

банката е должна да посвети посебно внимание на деловните односи и трансакциите 

со клиенти кои доаѓаат од земји кои се на листата објавени од МФ. Доколку деловниот 

                                                           
41

 Правилник за утврдување на листа на држави кои не ги применуваат или недоволно ги 
имплементирале мерките за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам, Службен 
весник на РМ бр 2/11 
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однос или трансакцијата немаат очигледна економска или друга евидентна законска 

цел, банката е должна да ја утврди целта и намерата на деловниот однос. Според 

член 24 од Одлуката бр. 103 на НБРМ, вработените во банките кои непосредно 

работат со клиенти од земји наведени од МФ се должни да го информираат 

одговорното лице за секоја трансакција на тие клиенти. Ако трансакцијата нема 

очигледна стопанска правна цел, одговорното лице подготвува писмен извештај врз 

основа на информациите добиени од соодветните организациони единици и други 

вработени во банката. 

 

Сепак според Мoneyval не постојат одредби кои би ја овластиле Република 

Македонија да применува контра мерки во однос на оние земји кои не ги применуваат 

или недоволно ги применуваат препораките на ФАТФ.42 

 

Препорака: Во ЗСППФТ експлицитно да се воведе одредба кои би ја овластила 

РМ да применува мерки во однос на оние земји кои не ги применуваат или 

недоволно ги применуваат препораките на ФАТФ. 

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СOМНИТЕЛНИ ТРАНСАКЦИИ 

 

Препорака 20. Известување за сомнителни трансакции ( П.13 и SR IV) 

Ако финансиска институција се сомнева или има разумна основа да се сомнева дека средствата се 

приноси од криминална активност или се поврзани со финансирање на тероризам, тоа треба да 

постои законска обврска таквото сомневање веднаш да го пријави до Единицата за финансиско 

разузнавање.  

 

Препораката е имплементирана во целост. 

 

Во СЗППФТ не е дефиниран поимот сомнителна трансакција. Содржината да 

сомневањето може да се изведе од членот 54 како и од членот 38.  

 

Во членот 38 „Сложени и невообичаени трансакции„ е воведена оврска субјектот да 

посвети посебно внимание на сите сложени и невообичаено големи трансакции, како и 

на секоја трансакција која се извршува на невообичаен начин која нема очигледна 

економска оправданост или правна цел или отстапува од вообичаеното или 

                                                           
42

 Report on 4th assessment visit of "the former Yugoslav Republic of Macedonia" – 3 April 2014, 
https://rm.coe.int/report-on-fourth-assessment-visit-anti-money-laundering-and-combating-/1680715adc стр 151 
 

https://rm.coe.int/report-on-fourth-assessment-visit-anti-money-laundering-and-combating-/1680715adc
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очекуваното деловно работење на клиентот и во случаите кога во однос на истите сè 

уште немаат утврдено причини за сомневање за перење пари или финансирање на 

тероризам. Овој член на некој начин и ги дефинира овој тип на трансакции.  

 

Во членот 54 се наведени сомневањата поради кои субјектите се должни собраните 

податоци, информации и документи, да ги достават до Управата, а тоа е, кога се 

сомневаат или имаат основи за сомневање дека (1):  

- било или е извршено перење пари и/или финансирање на тероризам или е направен 

обид или се прави обид за перење пари и/или за финансирање на тероризам, без 

оглед на износот на трансакцијата,  

- имотот е принос од казниво дело и  

- имотот е поврзан со финансирање на терористички акт, терористичка организација 

или терорист или лице кое финансира тероризам. 

 

(2) Субјектот за сомневањата од ставот (1) на овој член, е должен веднаш да ја 

извести Управата и да ја задржи трансакцијата:  

- најдолго до 2 часа од известувањето на Управата, кога основите на сомневање ги 

сознал пред извршување на трансакцијата и  

- најдолго до 4 часа од известувањето на Управата, кога основите на сомневање ги 

сознал во текот на извршување на трансакцијата.  

 

Во ставот (3) е содржан рокот од 24 часа во кој субјектот за сомневањата е должен да 

достави точни податоци, информации и документи до Управата во форма на извештај 

најдоцна во рок од 24 часа од кога ги сознал основите на сомневање, а став (4) и дава 

можност доколку доставените податоци се недоволни Управата да може да побара 

дополнителни информации, податоци и документација од субјектот.  

 

Во членот 55 е наведен начинот на кој се утврдуваат основите на сомневање од 

членот 54 став (1) и тоа врз основа на: - непосредни сознанија, - листата на 

индикатори за препознавање на сомнителни трансакции утврдени од Управата, 

субјектите и надзорните органи, - консолидираната листа која се води согласно со 

прописите за рестриктивни мерки, - проценка на ризикот од перење пари и 

финансирање на тероризам и - други релевантни информации. 

 

УФР утврдува листи на индикатори за препознавање на сомнителни трансакции во 

соработка со субјектите и органите кои вршат надзор врз нивното работење и редовно 
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ги ажурира (Член 64 став 3). Повеќе листи на индикатори се објавени на веб страната 

на УФР43.  

 

Во Одлуката на НБРМ за методологијата за управување со ризикот од перење пари и 

финансирање тероризам 44  3.10. Под „невообичаена трансакција“ се подразбира 

трансакција или активност којашто не е во согласност со трансакциите, работењето 

или професионалниот профил и/или економскиот профил на засегнатото лице или 

вистинскиот сопственик, или нема очигледен економски, деловен или личен мотив. 

 

Според оценката на Мoneyval националното законодавство беше делумно усогласено 

со препораките, најмногу поради околноста дека не е предвидено пријавување на 

обид за сомнителни трансакции. Во новиот ЗСППФТ предвидено е и чување на 

податоци за обид за трансакција (Член 51 став 1), според член 54 став 1 субјектите се 

должни собраните податоци, информации и документи, да ги достават до Управата 

кога се сомневаат или имаат основи за сомневање дека: - било или е извршено 

перење пари и/или финансирање на тероризам или е направен обид или се прави 

обид за перење пари и/или за финансирање на тероризам, без оглед на износот на 

трансакцијата.  

 

 

Препорака 21. Оддавање и доверливост (П. 14) 

Финансиските институции, нивните директори, службеници и вработени треба да бидат:  

(а) заштитени со закон од кривична и граѓанска одговорност за прекршување на какви било 

ограничувања за откривање на информациите наметнати со договор или со какви било законски, 

регулаторни или административни одредби, доколку ги пријават своите сомневања во добра верба на 

УФР, дури и ако не знаат точно каква е основната криминална активност, и без оглед на тоа дали 

всушност се случила нелегална активност; и  

 

(б) забрането со закон да открие ("оддаде") фактот дека во УФР се поднесува извештај за 

сомнителна трансакција (СТР) или слични информации. Овие одредби немаат за цел да ја попречат 

размената на информации во согласност со Препораката 18.  

 

Препораката е имплементирана во целост. 

 

Во членот 61 став 1 од ЗСППФТ воведена е забрана за откривање на податоци и 

информации, според која субјектот и неговите вработени, вклучувајќи ги и членовите 

на управниот и надзорниот одбор или други лица на кои на кој било начин им се 

                                                           
43 http://www.ufr.gov.mk/?q=node/41 
44

 ОДЛУКА за методологијата за управување со ризикот од перење пари и финансирање тероризам 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/18) 

http://www.ufr.gov.mk/?q=node/41
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достапни податоците обезбедени согласно со овој закон или подзаконските акти 

донесени согласно со овој закон, не смеат да го известат клиентот или трето лице 1. 

дека е во тек или е можна анализа за утврдување на основи на сомневање за перење 

пари или финансирање на тероризам од страна на УФР; 2. дека до УФР е доставен 

или ќе се достави податок, информација или документација за клиентот или трето 

лице или трансакција; 3. дека УФР издала налог за следење на деловен однос или 

писмен налог за привремено задржување на трансакција; 4. дека против клиентот или 

трето лице се започнати или е можно започнување на предистражни дејствија, истрага 

или кривична постапка за перење пари или финансирање на тероризам.  

 

Податоците, информациите и документацијата од ставот (1) на овој член се 

класифицирани податоци за кои е утврден соодветен степен на класификација во 

согласност со прописите за заштита на класифицирани информации, а субјектот е 

должен да преземе технички, кадровски и организациски мерки за заштита на 

податоците обезбедени согласно со одредбите на овој закон кои се потребни со цел 

нивна заштита од случајно губење, уништување или недозволен пристап, неовластена 

примена и секаква друга злоупотреба и да утврдат обврска на вработените кои ги 

обработуваат податоците да потпишат изјава за доверливост. 

 

Со членот 62 од ЗСППФТ утврдено е „Изземање од одговорност за известување и 

задржување„ и според оваа одредба, нема да се покрене постапка за утврдување на 

одговорност за оддавање на деловна тајна против лицата или работоводниот орган и 

вработените во субјектите кои доставиле информации или извештаи во врска со 

сомнителни трансакции до Управата. Исто така не може да се покрене постапка за 

граѓанска или кривична одговорност против службените или одговорните лица, 

работоводниот орган или вработените во субјектите кои доставиле податоци, 

информации, документи или извештаи согласно со одредбите од овој закон, дури и во 

случај кога постапката по дадените информации и извештаи не довела до утврдување 

на одговорност, односно правосилна пресуда.  

 

Не може да се покрене постапка за граѓанска или кривична одговорност против 

службените или одговорните лица, работоводниот орган и вработените во субјектите, 

заради настаната материјална или нематеријална штета како последица од 

задржување на трансакции согласно со одредбите од овој закон, освен ако со таквото 

задржување се исполнети обележјата на некое кривично дело. 
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Со новелата на Кривичниот законик од 2009 година воведена е казнена одговорност и 

санкција од најмалку четири години за службено лице што неовластено ќе открие на 

клиент или на неповикано лице податоци што се однесуваат на постапката на 

испитување на сомнителни трансакции или на примена на други мерки и дејствија за 

финансирање на тероризмот.45  

 

Сепак, Мoneyval изрази забелешка во одност на имплементираноста на 

препораката затоа што не постои законска забрана за закани или напади над 

вработените. 

 

 

НАЗНАЧЕНИ НЕФИНАНСИСКИ БИЗНИСИ И ПРОФЕСИИ (НФБП) 

 

Препорака 22. НФБП: Анализа на клиенти (П.12)  

Одредбите за проверка на клиентите и за чување на податоците одведени во Препораките 10, 11, 12, 

15 и 17 се однесуваат на назначени нефинансиски бизниси и професии (НФБП) во следниве ситуации:  

(а) Казина - кога клиентите се ангажираат во финансиски трансакции еднакви на или над 

применливиот праг.  

(б) Агенти за недвижности - кога тие се вклучени во трансакции за нивниот клиент во врска со 

купување и продавање на недвижен имот. 

(в) Дилери со благородни метали и дилери со скапоцени камења - кога тие се бпуштаат во било каква 

готовинска трансакција со клиент еднаква или над применливиот праг.  

(г) Адвокати, нотари, други независни правни професионалци и сметководители - кога се 

подготвуваат или вршат трансакции за нивниот клиент во врска со следните активности: 

- купување и продавање на недвижен имот;  

- управување со клиентски пари, хартии од вредност или други средства;  

- управување со сметки на банки, штедни влогови или хартии од вредност;  

- организирање на придонеси за создавање, работење или управување со компаниите;  

- создавање, работење или управување со правни лица 

(д) Трустови и даватели на услуги на компанијата - кога се подготвуваат или вршат трансакции за 

клиент во врска со следните активности: 

- дејствува како агент за формирање на правни лица;  

- дејствува како (или уредување на друго лице да дејствува како) директор или секретар на компанија, 

партнер на партнерство или слична позиција во однос на другите правни лица;  

- Обезбедување на регистрирана канцеларија, деловна адреса или сместување, кореспонденција или 

административна адреса за компанија, партнерство или друго правно лице или аранжман; 

- дејствува како (или уредувајќи друго лице да дејствува како) повереник на експлицитна доверба или 

вршење еквивалентна функција за друга форма на правен аранжман; 

- дејствува како (или организира друго лице да делива како) назначен акционер за друго лице 

 

Препораката е имплементирана во целост. 

                                                           
45

 Службен весник на РМ, бр. 114 од 14.09.2009 година 
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Согласно член 5 од Законот, субјекти се лицата кои имаат обврска да ги преземаат 

мерките и дејствијата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам 

предвидени со овој закон (во натамошниот текст: субјекти), и тоа:  

 

Финансиски институции и подружници, филијали и деловни единици на странски 

финансиски институции кои согласно со закон вршат дејност во Република 

Македонија; 2. Правни и физички лица кои ги вршат следниве услуги: а) посредување 

во промет со недвижности; б) ревизорски и сметководствени услуги; в) давање совети 

од областа на даноците; г) давање на услуги како инвестиционен советник и д) давање 

на услуги за организирање и спроведување на аукции; 3. Нотари, адвокати и 

адвокатски друштва кои вршат јавно овластување согласно со закон; 4. Приредувачи 

на игри на среќа: а) лотариски игри на среќа; б) игри на среќа во казино; в) игри на 

среќа во обложувалница; г) игри на среќа во автомат клуб; д) електронски игри на 

среќа; ѓ) томбола од затворен тип и е) интернет игри на среќа; 5. Даватели на услуги 

на трустови или правни лица; 6. Централен депозитар за хартии од вредност и 7. 

Правни лица кои вршат дејност на примање во залог на подвижни предмети и 

недвижности (заложувалници).  

 

Во членот 6 се предвидени исклучоци во однос на правни и физички лица кои вршат 

финансиски активности на повремена или ограничена основа, и тоа: Субјектите од 

членот 5 од овој закон кои вршат финансиски активности на повремена или 

ограничена основа и за кои со националната проценка на ризикот е утврден низок 

ризик од перење пари и финансирање на тероризам, не се должни да ги применуваат 

мерките и дејствијата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам 

предвидени со овој закон, доколку се исполнети следниве услови: - финансиската 

активност е споредна и директно поврзана со главната деловна активност, - 

годишниот нето промет од финансиската активност не надминува 100.000 евра во 

денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република 

Македонија или 5% од вкупниот годишен промет на субјектот, - главна активност не е 

давање на ревизорски услуги, организирање и приредување игри на среќа, 

сметководствени услуги, услуги на даночен советник, активности на промет со 

недвижности, давање услуги на трустови или правни лица или нотарски и адвокатски 

услуги, - највисокиот износ на трансакција по клиент и по поединечна трансакција без 

оглед дали се извршува како една или неколку трансакции кои изгледаат меѓусебно 

поврзани не смее да надминува 500 евра во денарска противвредност според 

средниот курс на Народната банка на Република Македонија и - финансиската 
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активност се извршува само за лица кои се клиенти гледано од аспект на главната 

деловна активност и не е генерално достапна за јавноста. 

 

Според член 7 од ЗСППФТ, нотарите, адвокатите и адвокатските друштва кои вршат 

јавни овластувања согласно со закон се должни да ги применуваат мерките и 

дејствијата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам во случаите 

кога даваат правни услуги за нивните клиенти кои се однесуваат на следниве 

активности: а) купопродажба на подвижни предмети, недвижности, содружнички удели 

или акции; б) тргување и управување со имот; в) отворање и располагање со 

банкарски сметки, сефови и други финансиски активности; г) основање или учество во 

работењето или управувањето на правни лица, трустови или правни аранжмани и д) 

застапување на клиенти во трансакции. Обврските кои произлегуваат од овој закон не 

се однесуваат на адвокатите и адвокатските друштва кога вршат функција на одбрана 

и застапување на клиентот во судска постапка. Во овој случај адвокатите и 

адвокатските друштва, на барање на Управата, во рок од седум дена треба да 

достават писмено образложение за причините поради кои не постапиле согласно со 

одредбите од овој закон (Став 2). 

 

Според членот 8 Мерки и дејствија за откривање и спречување на перење пари и 

финансирање на тероризам (во натамошниот текст: мерки и дејствија), кои ги 

преземаат субјектите се: изготвување на проценка на ризикот од перење пари и 

финансирање на тероризам и нејзино редовно ажурирање, - воведување и примена на 

програми за ефикасно намалување и управување со идентификуваниoт ризик од 

перење пари и финансирање на тероризам, -  анализа на клиентите, - известување и 

доставување на податоци, информации и документација до Управата согласно со 

одредбите од овој закон и подзаконските акти донесени врз негова основа, - чување, 

заштита и водење евиденција на податоци, именување на овластено лице и негов 

заменик и/или формирање на оддел за спречување на перење пари и финансирање 

на тероризам, - спроведување на внатрешна контрола и - други мерки кои 

произлегуваат од одредбите на овој закон. 

 

Исто така воведена е обврска за преземање на мерките и дејствијата предвидени со 

овој закон, постои и во случај кога субјектите се во постапка на стечај и ликвидација 

(член 9 став 1) а обврската ја извршува стечајниот управник до завршување или 

заклучување на стечајната постапка, односно ликвидатор до завршување на 

ликвидаторна постапка.  
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Во дефинициите во членот 2 ЗСППФТ воведува и дефиниција за „Труст“ кој е 

дефиниран како правен однос воспоставен согласно со прописите на друга држава 

меѓу лице-основач, за време на живот (inter vivos) или по смрт, кога имотот се 

доверува на управување на повереник во корист на корисник/група на корисници или 

за определена цел.  

„Правен аранжман“ според Законот е труст и друга слична правна форма основана 

согласно со регулатива на странска држава, кој исто така претставува субјект во 

смисла на овој закон, а „Даватели на услуги на правни лица или трустови“ се физички 

или правни лица кои во рамките на својата дејност ги даваат следниве услуги на трети 

лица: а) основаат правни лица; б) дејствуваат како или ангажираат друго лице да 

дејствува како орган на управување или член на органот на управување на правното 

лице; в) обезбедуваат седиште, деловна адреса, адреса за кореспонденција или други 

поврзани услуги на правно лице или странски труст; г) дејствуваат како или 

ангажираат друго лице да дејствува како управител на странски труст или сличен 

правен аранжман основан со изрична изјава; д) дејствуваат како или ангажираат друго 

лице да дејствува како содружник или дејствува како акционер за друго лице (освен за 

трговско друштво што котира на берза). 

 

Препорака: Новиот ЗСППФТ во целост е усогласен со Препораката на ФАТФ и со 

Директивата, а треба да се зајакнат капацитетите и да се востанови практика за 

нивна примена.   

 

Во ЗСППФТ од 2018 година невладините организации не се субјекти кои треба да ги 

спроведуваат мерките утврдени со Законот, но покрај другите надлежности во Членот 

64 е утврдена надлежноста за Управата за финансиско разузнавање да спроведува 

активности насочени кон подигање на свеста на невладиниот сектор за ризиците од 

нивна можна злоупотреба за целите на финансирање на тероризам. На овој начин 

обезбедена е можност за следење на прогресот во спроведување на оваа надлежност 

на УФР.   

 

Препорака 23. НФБП: Други мерки (П. 16)  

Условите утврдени во Препораките 18 до 21 се применуваат за сите назначени нефинансиски бизниси 

и професии, во зависност од следниве квалификации:  

(а) Адвокатите, нотарите, другите независни правни професионалци и сметководители треба да се 

обврзат пријавуваат сомнителни трансакции кога, во име или за клиент, се ангажираат во 

финансиска трансакција во врска со активностите опишани во став (г) од Препораката 22. Земјите 

се охрабруваат да го прошират барањето за известување на други сметководствени активности, 

вклучително и на ревизиите. 
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(б) Дилерите со благородни метали и дилери со скапоцени камења треба да се обврзат да пријават 

сомнителни трансакции кога ќе се ангажираат во било која готовинска трансакција со клиент 

еднаков на или над применливиот праг.  

(в) Трустот и давателите на услуги на компанијата треба бидат задолжени да пријават сомнителни 

трансакции за клиентот кога, во име или за клиент, се ангажираат во трансакција во врска со 

активности наведени во параграфот (д) од Препораката 22  

 

Препораката е имплементирана во висок степен. 

 

Со ЗСППФТ имплементиран е стандардот од оваа Препорака како што е опишано 

погоре. Адвокатите, нотарите, другите независни правни професионалци и 

сметководители треба да се обврзат пријавуваат сомнителни трансакции кога, во име 

или за клиент, се ангажираат во финансиска трансакција во врска со активностите 

опишани во став (г) од Препораката 22. Исто така барањето за известување е 

проширено и сметководствените услуги и на ревизиите. 

 

Што се однесува до дилерите со благородни метали законодавецот во членот во 

дефиницијата за Финансиски институции ги вклучил и оние кои тргување со девизни 

средства, што вклучува и тргување со благородни метали. Дилерите со скапоцени 

камења не се изречно опфатени иако може да се смета дека се опфатени во опсегот 

на трговски друштва, трговец поединец, самостојни вршители на дејност, подружници 

и филијали на странски трговски друштва и странски трговец поединец. 

 

Препорака: Да се обезбеди експлицитно наведување на дилерите со скапоцени 

камења во одредбите на ЗСППФТ, како и обука во која ќе бидат вклучени и овие 

субјекти. 

 

ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ВИСТИНСКА СОПСТВЕНОСТ НА ПРАВНИ ЛИЦА И 

АРАНЖМАНИ 

 

Препорака 24 Транспарентност и вистинска (корисничка) сопственост на 

правните лица (П 33) 

Земјите треба да преземат мерки за спречување на злоупотребата на правните лица за перење пари 

или финансирање на тероризам. Земјите треба да обезбедат дека постојат соодветни, точни и 

навремени информации за правото на сопственост и контрола на правните лица кои можат 

навремено да ги добијат или да пристапат од надлежните органи. Особено, земјите кои имаат правни 

лица кои можат да издаваат акции на носители или налози за акции за носителот или кои им 

дозволуваат на акционерите или номинираните директори да номинираат, треба да преземат 

ефикасни мерки за да обезбедат дека тие не се злоупотребуваат за перење пари или финансирање на 

тероризам. Земјите треба да ги разгледаат мерките за олеснување на пристапот до корисни 
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сопственички и контролни информации од страна на финансиските институции и DNFBP кои ги 

преземаат барањата утврдени во Препораките 10 и 22. 

Препораката е имплементирана во целост.  

 

Според дефиницијата во препораките на ФАТФ бр.33 и бр. 34, вистински сопственик 

е физичко лице кое е краен сопственик или го контролира клиентот и/или физичко 

лице во чија корист се извршува трансакција. Овој поим, исто така, ги вклучува и 

лицата кои имаат ефективна контрола над правното лице. Клучен елемент на 

дефиницијата на за вистински сопственик на ФАТФ опфатот на крајната (вистинската) 

сопственост и контрола. Со други зборови, дефиницијата на ФАТФ за вистински 

сопственик се фокусира на физичките лица (а не на правните лица), кои всушност се 

крајните сопственици и остваруваат бенефит (корист) од капиталот и средствата на 

правното лице, како и оние физички лица кои вистински остваруваат ефективна 

контрола над правните лица (без оглед дали и формално се на позицијата управител 

на правното лице). 

 

Поаѓајќи од дефиницијата и концептот на вистински сопственик поставени од страна 

на ФАТФ, Европската унија, во Директивата за спречување на употребата на 

финанскискиот систем за целите на перење пари и финансирање на тероризам, го 

доуредува прашањето и критериумите за вистинска сопственост кај правните лица.  

Директивата го утврдува условот за корпоративните и правните лица да имаат точни 

информации за нивната корисничка сопственост и детали за вклучените кориснички 

интереси, во централен или јавен регистар. Таквите информации треба да се чуваат 

на точен и ажуриран начин. Земјите членки се должни овој регистар да го направат 

достапен во сите случаи за: надлежните органи, финансиските разузнавачки единици 

(ФИУ), обврзаните ентитети и секое лице или организација што може да покажат 

легитимен интерес, без никакви ограничувања. Обврзаните ентитети не можат да 

постапуваат единствено на основа на таквиот регистар со цел да ги извршат своите 

надлежности. Понатаму, Директивата предвидува исклучоци за пристап до 

информации за право на сопственост, како на пример кога стварниот корисник е 

малолетник или кога пристапот до такви информации би го изложил корисникот на 

ризик. Ова изземање не важи за кредитни институции, финансиски институции и 

засегнати лица кои се јавни службеници. Слично на тоа, горенаведеното исто така се 

однесува и на трустови кои се должни да дадат информации за нивниот идентитет и 

идентитетот на доверителот и заштитник, доколку ги има, корисниците и сите други 

физички лица кои вршат контрола над довербата. 
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Овие критеируми се имплементирани и во Република Македонија, преку дефиницијата 

за вистински сопственик и критериумите за утврдување на вистински сопственик од 

точка 20 на членот 2 од ЗСППФТ. „Вистински сопственик“ е секое физичко лице (лица) 

кое е краен сопственик на клиентот или го контролира клиентот и/или физичко лице 

(лица) во чие име и за чија сметка се извршува трансакција. Поимот вклучува и 

физичко лице (лица) кое врши крајна и ефективна контрола над правно лице или 

странски правен аранжман. Со точка 21 од членот 2 се уредува и дефиницијата на 

„Регистар на вистински сопственици“ која е во форма на информациски систем кој 

овозможува прием, евидентирање, обработка, чување и размена на податоци и/или 

документи за вистински сопственици во електронска форма.  

 

Со членот 18 уредена е постапката за Идентификување и потврдување на 

идентитетот на вистинскиот сопственик, членот 19 попрецизно дефинира што е 

Вистински сопственик на правно лице, и според оваа одредба (1) Вистински 

сопственик на правно лице е: 1. Физичко лице (лица) кое е сопственик на правното 

лице или го контролира правното лице преку директна сопственост на доволен 

процент на удели, акции, вклучително и акции на доносител или право на глас или 

други права во правното лице; 2. Физичко лице (лица) кое го контролира правното 

лице преку индиректна сопственост на доволен процент на удели, акции, вклучително 

и акции на доносител или право на глас или други права во правното лице или 3. 

Физичко лице (лица) кое на друг начин остварува контрола на правното лице. (2) 

Индикатор на директна сопственост од ставот (1) точка 1 на овој член е сопственоста 

на над 25% од уделите, правата на глас или други права во правното лице или 

сопственоста на 25% плус една акција. (3) Индикатор на индиректна сопственост од 

ставот (1) точка 2 на овој член е сопственоста или контролата на физичко лице (лица) 

над едно или повеќе правни лица кои поединечно или заедно имаат над 25% од 

уделите или 25% плус една акција. (4) Ако со примена на точките 1 и 2 од ставот (1) на 

овој член не може да се утврди физичко лице/а за вистински сопственик/ци или ако 

субјектот не е сигурен дека физичкото лице/а идентификувано/и согласно со точките 1 

и 2 од ставот (1) на овој член е/се вистински сопственик/ци, во тие случаи за вистински 

сопственик/ци е/се смета лицето/та идентификувано/ни со примена на точката 3 од 

ставот (1) на овој член. 

 

Со членот 18 од ЗСППФТ утврдена е обврската субјектите да го идентификуваат и да 

го потврдат идентитетот на вистинскиот сопственик врз основа на податоци и 

информации од сигурни и независни извори, во обем адекватен на извршената 

проценка на ризикот, со тоа што ќе бидат уверени кој е вистинскиот сопственик. 
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Субјектите, податоците за вистинскиот сопственик ги обезбедуваат од оригиналната 

или заверената документација од трговски, судски или друг јавен регистар, која не 

смее да биде постара од шест месеци и должни се истите да ги проверат од 

регистарот на вистински сопственици, при што, не смеат исклучиво да се потпрат на 

податоците внесени во регистарот. Доколку субјектите не можат да ги добијат сите 

податоци за вистинскиот сопственик на клиентот од трговскиот, судскиот или друг 

јавен регистар или регистарот на вистински сопственици, потребните податоци треба 

да ги обезбедат со проверка на оригиналните или заверени документи и деловни 

евиденции поднесени од страна на законскиот застапник на клиентот или лице 

овластено од него. 

 

Во случаите кога клиентот не подлежи на упис во соодветен регистар, а субјектите не 

можат да ги добијат потребните податоци за вистинскиот сопственик тие се должни 

податоците да ги обезбедат директно со писмена изјава под полна морална и 

материјална одговорност заверена на нотар на законскиот застапник или лице 

овластено од него. Доколку при утврдувањето на вистинскиот сопственик, субјектите 

се сомневаат во веродостојноста на доставените податоци или веродостојноста на 

документите или другата деловна документација, се должни да побараат писмена 

изјава од законскиот застапник под полна морална и материјална одговорност 

заверена на нотар или од него овластено лице пред да воспостават деловен однос 

или пред да извршат трансакција. Едновремено, во овие случаи субјектите се должни 

да применат една или повеќе мерки за засилена анализа согласно со одредбите на 

ЗСППФТ.  

 

Членовите 20 до 25 од ЗСППФТ, ги утврдуваат елементите за вистински сопственик на 

други правни лица, вистински сопственик на правен аранжман (Член 21), Вистински 

сопственик на трговец поединец или на самостојни вршители на дејност (Член 22), 

Вистински сопственик на буџетски корисници (Член 23), како и обврската за 

поседување и чување на податоци за вистинскиот сопственик (Член 25).  

 

Со членот 26 утврдена е постапката за востановување на Регистар на вистински 

сопственици. Регистарот го воспоставува, води, одржува и управува Централниот 

регистар на Република Македонија. Правните субјекти, со исклучок на трговци 

поединци и самостојни вршители на дејност, ги внесуваат податоците за нивните 

вистински сопственици во регистарот во рок од осум дена од уписот на основањето на 

деловниот субјект во соодветниот регистар или во рок од осум дена од промената на 

податоците за вистинскиот сопственик. Регистрациониот агент или администраторот 
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на регистарот во постапката на упис е должен да го запознае правниот субјект за 

обврската за задолжително запишување на податоците за вистинскиот сопственик. 

Одредбите од овој член не се однесуваат на правните субјекти кои се компании чии 

акции котираат на организиран пазар на хартии од вредност и кои се обврзани да се 

усогласат со условот за објавување на податоците за вистинските сопственици со што 

се обезбедува соодветна транспарентност на информации за сопственост согласно 

релевантните меѓународни стандарди. 

 

Пристап до податоците за вистински сопственици во регистарот (Член 29 (1)) имаат 

УФР, надлежните државни органи на прогонот, судовите, органите кои вршат надзор 

од членот 146 од ЗСППФТ и субјектите од членот 5 од овој закон. (2) Податоците од 

регистарот за лично име, месец и година од датумот на раѓање, државјанство, земја 

на престој, сопственички удел или друга форма и вид на сопственост или контрола се 

јавно достапни и се користат со надомест согласно со тарифата на администраторот 

на регистарот. 

 

На веб страбаната на Управата за финансиско разузнавање објавени се Насоки 
за идентификација на вистински сопственик и транспарентност на правните 
лица. Овој документ е информативен и во истиот не е внесен основот поради кој 
е изготвен и кој го донел. 46 
 

Препорака 25. Транспарентност и вистинска (корисничка) сопственост на 

правните аранжмани (П 34)  

Земјите треба да преземат мерки за спречување на злоупотребата на правните лица за перење пари 

или финансирање на тероризам. Особено, земјите треба да обезбедат дека постојат соодветни, 

точни и навремени информации за вистинскиот спственик и контролата во правното лице, 

вклучувајќи и информации за доверител, повереник и корисниците, кои може да се добијат или да се 

пристапи навремено од страна на надлежните органи. Земјите треба да ги земат во предвид 

мерките за олеснување на пристапот до корисни сопственички и контролни информации од страна 

на финансиските институции и НБФИ при спроведување н аобврскте од Препораките 10 и 22. 

 

Препораката е имплементирана во целост. 

 

ЗСППФТ за првпат воведува дефиниција на „Правен аранжман“ кој е дефиниран како 

труст и друга слична правна форма основана согласно со регулатива на странска 

држава. Покрај ова, како што е кажано во елаборацијата во врска со 

имплементираноста на Препораките 10 и 22 истите се имплементирани во целост.  

 

                                                           
46

Насоки за идентификација на вистински сопственик и транспарентност на правните лица 
http://www.ufr.gov.mk/files/docs/Identification.pdf 
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ОВЛАСТУВАЊА И ОДГОВОРНОСТ НА НАДЛЕЖНИТЕ ОРГАНИ И ДРУГИ 

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МЕРКИ РЕГУЛАЦИЈА И НАДЗОР 

 

РЕГУЛАТИВА И СУПЕРВИЗИЈА 

 

Препорака 26. Регулатива и супервизија на финансиски институции (П. 23) 

Земјите треба да обезбедат финансиските институции да бидат предмет на соодветна регулација 

и супервизија и ефикасно да ги спроведуваат препораките на ФАТФ. Надлежните органи или 

финансиските супервизори треба да ги преземат неопходните правни или регулаторни мерки за да ги 

спречат криминалците или нивните соработници да поседуваат или да бидат корисник на 

значителен или контролиран интерес или да имаат функција на управување во финансиска 

институција. Земјите не треба да го одобруваат основањето или континуираната работа на 

банките школка. 

За финансиските институции кои се предмет на Основните принципи, регулаторните и надзорните 

мерки кои се применуваат за прудентни цели, а кои се исто така релевантни за перење пари и 

финансирање на тероризам, треба да се применуваат на сличен начин за цели на AML/CFT. Ова треба 

да вклучи примена на консолидирана групна супервизија за цели на AML / CFT. 

Другите финансиски институции треба да се лиценцираат или регистрираат и соодветно да се 

регулираат и да бидат предмет на надзор или мониторинг за целите на AML / CFT, имајќи го предвид 

ризикот од перење пари или финансирање на тероризам во тој сектор. Најмалку, кога финансиските 

институции обезбедуваат услуга за трансфер на пари или за трансфер на пари или за промена на 

пари или валута, тие треба да бидат лиценцирани или регистрирани и да бидат предмет на 

ефективни системи за следење и обезбедување усогласеност со националните барања за AML / CFT. 

 

Препораката е имплементирана во целост. 

 

Надзорот е посебно уреден во 146 од ЗСППФТкако надзор над примената на мерките 

и дејствијата утврдени со овој закон. Листата на отгани кои вршат надзор во смисла на 

овој закон е поширока и ги опфаќа:  

- Народната банка на Република Македонија која врши надзор врз банките, 

штедилниците, менувачниците и давателите на услуги на парични дознаки (брз 

трансфер на пари) и други финансиски институции кои даваат платежни услуги,  

- Агенцијата за супервизија на осигурување која врши надзор врз друштвата за 

осигурување, осигурителните брокерски друштва, друштвата за застапување во 

осигурувањето, осигурителните брокери и застапниците во осигурувањето,  

- Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија која врши надзор врз 

брокерските куќи, лицата кои даваат услуги на инвестициски советници, друштвата за 

управување со отворени, затворени и приватни инвестициски фондови и на 

отворените, затворените и приватните инвестициски фондови,  
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- Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување која 

врши надзор врз друштвата кои управуваат со доброволни пензиски фондови,  

- Управата за јавни приходи врши надзор во смисла на овој закон врз приредувачите 

на игри на среќа, правните и физички лица кои ги вршат следниве услуги: 

посредување во промет со недвижности, давање совети од областа на даноците и 

правните лица кои вршат дејност на примање во залог на подвижни предмети и 

недвижности,  

- Агенцијата за пошти врши надзор врз Македонска пошта АД,  

- Комисија на нотарите во рамки на Нотарската комора на Република Македонија врз 

нотарите и - Комисија на адвокатите во рамки на Адвокатската Комора на Република 

Македонија врз адвокатите и адвокатските друштва.  

 

УФР врши надзор над примената на мерките и дејствијата определени со овој закон 

врз субјектите кои не се опфатени со ставот (1) на овој член. Исто така УФР 

самостојно или во соработка со органите за надзор, врши надзор над примената на 

мерките и дејствијата определени со овој закон врз субјектите. УФР може до органите 

за надзор да достави предлог да извршат надзор над одреден субјект врз основа на 

сознанијата кои произлегуваат од податоците и информациите со кои располага, како 

и врз основа на извршените стратешки и оперативни анализи. УФР и органите за 

надзор преземаат активности во насока на усогласување на методолошкиот пристап 

при спроведувањето на надзорот.  

 

Во дополнение на одредбите за надзор, УЈП во согласност со своите надлежности 

врши надзор врз правни и физички лица во однос на примената на забраната за 

готовински плаќања во износ од 2.000 евра или повеќе во денарска противвредност од 

членот 48 од овој закон. 

 

Препорака 27. Овластувања на супервизорите (П. 29) 

Супервизорите треба да имаат соодветни овластувања за надгледување или следење, и да 

обезбедат усогласување од страна на финансиските институции со барањата за борба против 

перењето пари и финансирањето на тероризмот, вклучувајќи го и овластувањето за спроведување 

инспекции. Тие треба да бидат овластени да побараат да се обезбедат сите информации од 

финансиските институции што се релевантни за следење на таквата усогласеност и да изрекуваат 

санкции, во согласност со Препораката 35, за неуспехот да се почитуваат таквите барања. 

Супервизорите треба да имаат овластувања да наметнуваат низа дисциплински и финансиски 

санкции, вклучувајќи го и овластувањето за повлекување, ограничување или суспендирање на 

лиценцата на финансиската институција, онаму каде што е применливо. 

 

Препораката е имплементирана во целост. 
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ЗСППФТ предвидува повеке видови на глоба во случаите кога надлежните субјекти ќе 

пропуштат да преземат дел од мерките кои се предвидени со Законот. Исто така 

законот во Членот 171 став. 1 детално ја утврдил постапката за издавање на 

прекршочен платен налог за прекршоците од овој закон. Законодавецот ги задолжил 

органите на надзор од членот 146 од овој закон при констатирање на прекршок да му 

предложат на сторителот на прекршокот постапка за порамнување со издавање на 

прекршочен платен налог, пред да го поднесат барањето за поведување на 

прекршочна постапка. Доколку органите на надзор од членот 146 од овој закон 

констатираат прекршок, составуваат записник во кој ги забележуваат елементите на 

прекршокот, времето, местото и начинот на сторување на прекршокот, описот на 

дејствието на прекршокот, лицата кои се вклучени и даваат предлог за порамнување 

со издавање на прекршочен платен налог. Записникот го потпишува органот на надзор 

и сторителот. Ако сторителот го признае прекршокот, органите на надзор од членот 

146 од овој закон ќе издадат прекршочен платен налог. 

 

Надлежноста за изрекување на санкција му е препуштена на надлежниот суд кој во 

постапка пропишана со закон одлучува за прекршоците пропишани со овој закон. 

(Член 173). 

 

Препорака 28. Регулирање и супервизија над НФБП (П. 24)  

Назначените нефинансиски бизниси и професии треба да бидат предмет на регулаторни и 

супервизорски мерки како што е наведено подолу. 

(а) Казината треба да подлежат на сеопфатен регулаторен и надзорен режим кој ќе гарантира дека 

тие ефективно ги спровеле неопходните мерки за спречување на перење пари. Најмалку: 

 

торни мерки за да ги 

спречат криминалците или нивните соработници да поседуваат или да бидат корисник на 

значителен или контролен интерес, кој има функција на раководење или како оператор на казино; и 

ување на казина за усогласеност со 

барањата за AML / CFT. 

(б) Земјите треба да обезбедат дека другите категории на НФБП се предмет на ефективни системи 

за следење и обезбедување усогласеност со барањата за спречување на перење пари и финансирање 

на тероризам. Ова треба да се врши врз база на ризик. Ова може да го изврши (а) супервизор или (б) 

соодветно саморегулаторно тело (СРБ), под услов таквото тело да осигура дека нејзините членови 

се во согласност со нивните обврски за борба против перење пари и финансирање на тероризам. 

Супервизорот или СРБ треба, исто така, (a) да ги преземат неопходните мерки за да спречат 

професионално акредитирање на криминалците или нивните соработници, или да се држат или да 

бидат корисник на значителен или контролиран интерес или да имаат функција за управување, на пр. 

преку оценување на лица врз основа на "соодветен и правилен" тест; и (б) да имаат ефективни, 
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пропорционални и разубедувачки санкции во согласност со Препораката 35 достапна за да се справат 

со непочитувањето на барањата за AML / CFT. 

 

Препораката е делумно имплементирана. 

 

Според Законот за игрите на среќа47 член 2 став 3, Приредувач на игра на среќа е 

трговско друштво со седиште во РМ на кое му е издадена лиценца, односно дозвола 

за приредување на игри на среќа и трговско друштво во кое содружник или акционер е 

РМ и е основано за приредување на игри на среќа. Лиценцата, односно дозволата не 

смее да се пренесе на друго трговско друштво, односно трговец поединец. Согласно 

членот 13 од овој Закон лиценцата, односно дозволата за приредување на игрите на 

среќа, односно на забавните игри ќе му се одземе на приредувачот на игрите на среќа, 

односно на забавните игри, ако се утврди дека не допушта или на друг начин спречува 

надзор пропишан со овој закон или го отежнува спроведувањето на надзорот. 

Согласно членот 3 од Законот постапката на вршење на надзор и контрола над 

спроведувањето на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон се врши 

согласно Законот за инспекциски надзор и Законот за даночна постапка. 

 

ЗСППФТ во членот 5 помеѓу субјектите кои имаат обврска да ги преземаат мерките и 

дејствијата за откривање и спречување на перење пари и финансирање на тероризам 

предвидени со овој закон ги вброил и сите приредувачи на игри на среќа: а) лотариски 

игри на среќа; б) игри на среќа во казино; в) игри на среќа во обложувалница; г) игри 

на среќа во автомат клуб; д) електронски игри на среќа; ѓ) томбола од затворен тип и 

е) интернет игри на среќа. За нив се однесуваат и мерките за надзор предвидени во 

членот 146 од Законот.  

 

Согласно членот 106 од КЗМ Казнената евиденција ја води првостепениот суд 

надлежен според местото на раѓање на осудениот. Податоци од казнената евиденција 

можат на образложено барање да им се дадат и на државни органи, правни или 

физички лица ако уште траат определени правни последици од осудата или казни што 

се состојат во забрани или ако за тоа постои оправдан интерес заснован врз закон.  

 

Препорака: Да се преземат потребните регулаторни мерки за да се спречи 
професионално акредитирање на криминалците или нивните соработници, на 
пр. преку оценување на лица врз основа на "соодветен и правилен" тест.  
 

Препорака 29. Единици за финансиско разузнавање (П.26) 

                                                           
47

 Закон за игрите на среќа и за забавните игри, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2011, 
51/2011, 148/11, 74/12, 171/12 и 27/14 и 139/14 
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Земјите треба да основаат единица за финансиско разузнавање (ФИУ) која служи како национален 

центар за прием и анализа на: (а) извештаи за сомнителни трансакции; и (б) други информации 

релевантни за перење пари, поврзани предикатни прекршоци и финансирање на тероризам, како и за 

дисеминација на резултатите од таа анализа. ФИУ треба да биде во можност да добие 

дополнителни информации од субјектите за известување и треба да има навремена примена на 

финансиските, административните и за спроведување на законот информации што ги бара да ги 

преземе своите функции правилно. 

 

Препораката е имплементирана во целост.  

 

Управата за финансиско разузнавање е формирана во 2002 година како орган во 

состав на Министерството за финансии како Дирекција за спречување на перење 

пари. Подоцна го промени називот во Управа за спречување на перење пари и 

финансирање на тероризам, а потоа го доби називот Управа за финансиско 

разузнавање, кој како термин е застапен во меѓународната реулатива и во висок 

степен ја отсликува функцијата и поставеноста на УФР. Основна надлежност на УФР е 

да прибира, обработува и доставува податоци за целите на спречување на перење 

пари и финансирање на тероризам при што соработува и со субјектите и со органите 

на прогонот.  

 

Поставеноста и надлежностите на УФР се уредени со ЗСППФТ. Согласно членот 64 

УФР е основана за целите на прибирање и анализа на извештаи за сомнителни 

трансакции и други информации од значење за спречување и откривање перење пари 

и финансирање на тероризам и доставување на резултатите од анализата и други 

дополнителни релевантни информации до надлежните органи кога постојат основи за 

сомневање за перење пари и финансирање на тероризам. УФР е орган на државната 

управа во состав на Министерството за финансии, со својство на правно лице и ги има 

широки надлежности за спроведување на мерките за спречување на перење на пари и 

финансирање на тероризам: - прибира, обработува, анализира, чува и доставува 

податоци добиени врз основа на овој закон, - прибавува податоци, информации и 

документи, неопходни за извршување на своите надлежности, - изготвува и доставува 

извештаи до надлежните државни органи, секогаш кога постојат основи на сомневање 

за сторено кривично дело перење пари или финансирање на тероризам, - изготвува и 

доставува известување до надлежните државни органи за постоење на основи на 

сомневање за сторено друго кривично дело, - издава писмен налог на субјектот со кој 

привремено ја задржува трансакцијата, - поднесува барање за поднесување на 

предлог за определување на привремени мерки до надлежниот јавен обвинител, - 

поднесува налог за следење на деловниот однос до субјектот, - издава прекршочен 
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платен налог, - поднесува барање за покренување на прекршочна постапка пред 

надлежниот суд, - изготвува стратешки анализи за утврдување на трендовите и 

типологиите на перење пари и финансирање на тероризам, - соработува со субјектите 

од членот 5 од овој закон, со МВР, Министерството за одбрана, МП, МНР, ЈОРМ, 

Агенцијата за разузнавање, Управата за финансиска полиција, Царинската управа, 

УЈП, Државниот девизен инспекторат, Комисијата за хартии од вредност на Република 

Македонија, НБРМ, Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско 

осигурување, Агенцијата за супервизија на осигурување, Државната комисија за 

спречување на корупцијата, Државниот завод за ревизија, Централниот Регистар на 

Република Македонија и други државни органи и институции, како и со други 

организации, институции и меѓународни тела за борба против перењето пари и против 

финансирањето на тероризмот, - склучува договори за соработка и разменува 

податоци и информации со единици за финансиско разузнавање на други држави и 

меѓународни организации, вклучени во борба против перење пари и финансирање на 

тероризам, - самостојно или во соработка со органите за надзор од овој закон врши 

надзор над субјектите за примената на мерките и дејствијата определени со овој 

закон, - учествува во спроведување на национална проценка на ризик од перење пари 

и финансирање на тероризам и спроведува проценка на ризик над одредени категории 

на субјекти, - поведува иницијативи или дава мислења на закони и подзаконски акти 

што се однесуваат на спречување на перење пари и финансирање на тероризам, - 

може да помага во професионалното усовршување на овластените лица и 

вработените во одделот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам 

во субјектите од членот 5 од овој закон, - утврдува листи на индикатори за 

препознавање на сомнителни трансакции во соработка со субјектите и органите кои 

вршат надзор врз нивното работење и редовно ги ажурира, планира и спроведува 

обуки за усовршување и оспособување на вработените во Управата, - спроведува 

активности насочени кон подигање на свеста на невладиниот сектор за ризиците од 

нивна можна злоупотреба за целите на финансирање на тероризам, - дава 

појаснување во примената на прописите за спречување на перење пари и 

финансирање на тероризам, - води евиденции, како и сеопфатна статистика за целите 

на оценка на ефикасноста на системот за борба против перење пари и финансирање 

на тероризам, - постапува согласно со одредбите од Законот за рестриктивни мерки и 

подзаконските акти донесени на негова основа и - врши други работи определени со 

закон. (4) Заради извршување на своите надлежности, Управата има навремен 

директен или индиректен електронски пристап до податоци, информации и 

документација со кои располагаат субјектите, државните органи и институции и други 

правни или физички лица согласно со одредбите на овој закон. 
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УФР работите од своја надлежност ги врши согласно со закон и ратификуваните 

меѓународни договори со кои се уредува спречувањето перење пари и финансирање 

на тероризам. УФР еднаш годишно изготвува извештај за работите од својата 

надлежност и програма за работа за следната година и ги доставува до министерот за 

финансии и до Владата на РМ. УФР своите надлежности ги спроведува на целата 

територијата на Република Македонија а седиштето на УФР е во Скопје. УФР е 

самостојност и оперативно независна при извршувањето на надлежностите 

пропишани со Законот и има овластување целосно слободно да ги извршува своите 

надлежности, вклучувајќи и одлучување во однос на анализирање, барање, 

проследување и доставување на резултатите од своите анализи и информации, 

податоци и документација до надлежните органи и единици за финансиско 

разузнавање на друга држава.  

 

 

Препорака 30. Обврски на органите за спроведување на законот и истражните 

органи (П. 27) 

Земјите треба да обезбедат дека назначените органи за спроведување на законот имаат 

одговорност за истраги за перење пари и за финансирање на тероризам во рамките на националните 

политики на AML / CFT. Најмалку во сите случаи поврзани со големи кривични дела кои генерираат 

приноси, овие органи за спроведување на законот треба да развијат проактивна паралелна 

финансиска истрага при вршење на перење пари, поврзани предикативни прекршоци и финансирање 

на тероризам. Ова треба да вклучува случаи каде што поврзаното предикатно дело се случува надвор 

од нивните надлежности. Земјите треба да обезбедат надлежните органи да имаат одговорност за 

експедитивно идентификување, следење и иницирање акции за замрзнување и запленување на 

имотот што е или може да стане предмет на конфискација или се смета дека е приноси од криминал. 

Земјите, исто така, треба да користат, кога е потребно, постојани или привремени 

мултидисциплинарни групи специјализирани за финансиски истраги или истраги за имот. Земјите 

треба да обезбедат, кога е потребно, да се спроведат истраги за соработка со соодветни надлежни 

органи во други земји. 

 

Препораката е делумно имплементирана. 

 

Согласно КЗМ и ЗКП, како и законите за јавното обвинителство и другите закони кои ги 

уредуваат надлежностите на службите за спроведување на законот, повеќе гани, меѓу 

кои и Јавното обвинителство, Министерството за внатрешни работи, Царинска управа 

и Управата за финансиска полиција се надлежни за спроведување на истраги за 

перење на пари и финансирање на тероризам.  

 

Во февруари 2018 година Владата ја усвои и Стратегијата на Република Македонија 

за јакнење на капацитетите за водење финансиски истраги и конфискација на имот 
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2018-2020, 48  (ФИКИ) како стратешки документ што ги дефинира активностите кои 

треба да ги унапредат капацитетите за водење на финансиски истраги и системот за 

конфискација во РМ. 

 

Со анализата на системот кој се состои од правна и институционална рамка за 

спроведување на финансиските истраги, можат да се издвојат неколку клучни 

слабости:  

- Финансиската истрага се спроведува откако кривичната пријава е веќе 

поднесена односно значително после започнување на постапка; 

- Законските одредби овозможуваат мерките за обезбедување на имотот заради 

идна конфискација на криминални приноси, имот или корист стекната со кривично 

дело да се преземаат по поднесување на обвинителниот акт, односно после 

спроведената истрага;  

- Постои можност криминалните приноси да се прикријат и изнесат надвор од 

земјата;  

- Институциите за спроведување на законот не се проактивни и недоволно ги 

имплементираат одредбите за конфискација.  

- Несостасува капацитет на институциите задолжени за финансиски истраги. 

Недостасува професионален и остручен кадар, вклучително и сертифицирани 

финансиски форензичари 

- Постои недоволна соработка и координација во водење на финансиските 

истраги и невоедначеност во пристапот на институциите кои спроведуваат финансиски 

истраги;  

- Судските одлуки се недоволно прецизни и јасни во однос на мерката 

конфискација.   

 

Стратегијата содржи сеопфатен пристап кон финансиските истраги во чие 

спроведување покрај Јавното обвинителство и Министерството за внатрешни работи, 

се вклучени и Царинската управа на Република Македонија и Управата за финансиска 

полиција како и други надлежни органи кои соработуваат во размена на информации.  

 

Препорака: Зајакнување на активностите за имплементација на Стратегијата на 

Република Македонија за јакнење на капацитетите за водење финансиски 

истраги и конфискација на имот 2018-2020. 

 

                                                           
48

Записник од Педесет и шестата седница на Владата на Република Македонија, Одржана на 27.2.2018 
година 
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Препорака 31. Овластувања за спроведување на законот и истражни органи 

(П.27) 

Кога вршат истраги за перење пари, поврзани предикативни кривични дела и финансирање на 

тероризам, надлежните органи треба да бидат во можност да добијат пристап до сите потребни 

документи и информации за употреба во тие истраги, како и во случаите на гонење и поврзани 

активности. Ова треба да вклучува овластувања да се користат задолжителните мерки за 

производство на евиденција што ја чуваат финансиските институции, НФБП и други физички или 

правни лица, за претрес на лица и простории, за изнесување на сведочења, како и за одземање и 

добивање на докази. 

Земјите треба да обезбедат дека надлежните органи кои спроведуваат истраги можат да користат 

широк спектар на истражни техники погодни за истрага за перење пари, поврзани предикатни 

прекршоци и финансирање на тероризам. Овие истражни техники вклучуваат: прикриени операции, 

пресретнување на комуникациите, пристап до компјутерски системи и контролирана испорака. 

Покрај тоа, земјите треба да имаат ефективни механизми за да се идентификуваат, навремено, 

дали физичките или правните лица поседуваат или контролираат сметки. Тие исто така треба да 

имаат механизми за да обезбедат дека надлежните органи имаат процес за идентификување на 

средствата без претходно известување до сопственикот. Кога вршат истраги за перење пари, 

поврзани предикативни прекршоци и финансирање на тероризам, надлежните органи треба да бидат 

во можност да побараат сите релевантни информации што ги поседува УФР. 

 

Препораката е имплементирана во целост. 

 

Правната регулатива за преземање на мерки за истраги за перење на пари, поврзани 

предикативни кривични дела и финансирање на тероризам е содржана во повеќе 

закони, а основни се три правни акти: Уставот на Република Македонија, КЗМ и ЗКП. 

Во дополнение правната рамка ја сочинуваат и посебните закони кои се однесуваат на 

секоја од институциите вклучени во овие постапки, како што се Законот за јавното 

обвинителство,49  Законот за внатрешни50  работи и Законот за полиција,51  Закон за 

финансиска полиција52 Законот за спречување на перење на пари и финансирање на 

тероризам, Законот за Царинската управа и други закони. Постапката за одземање на 

предмети и конфискација на имот и имотна корист прибавена со кривично дело е уредена 

со Законот за кривичната постапка, членовите од 529 до 541 како и со други одредби (член 

287 од ЗКП) кои се однесуваат на постапката за прибирање на потребни известувања.  

 

                                                           
49

  Законот е објавен во „Службен весник на Република Македонија“ број 150 од 12 декември 2007 
година. Измени на законот се објавени во „Службен весник на Република Македонија“ број 111 од 3 
септември 2008 година. Со Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.124/08 од 14.01.2009 
година објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 16/09 поништен е член 66 став 1 
алинеја 4.  
50

  Сл Весник на РМ бр. 42/14, 116/14, 33/15, 5/16, 120/16, 127/16, 142/16, 190/16  
51

  Сл. Весник на РМ 114/06, 06/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16, 120/16 
52

  Закон за финансика полиција во (Службен весник 12/14 година) измени во (Службен весник 43/14,33/15 
и 27/16 година 
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При истрагите надлежните органи можат да користат широк спектар на истражни 

техники, поврзани за предикативните кривични дела и финансирање на тероризам. 

Овие истражни техники вклучуваат: прикриени операции, пресретнување на 

комуникациите, пристап до компјутерски системи и контролирана испорака. Исто така, 

УФР соработува со службите за спроведување на законот кога тие спроведуваат 

истраги за перење пари, поврзани предикативни кривични дела и финансирање на 

тероризам со можност надлежните органи да ги побараат сите релевантни 

информации што ги поседува УФР. Во рамки на своите надлежности УФР соработува 

со субјектите од членот 5 одЗСППФТ, со МВР, МО, МП, Министерството за 

надворешни работи, Јавното обвинителство на Република Македонија, МНР, 

Агенцијата за разузнавање, УФП, ЦУ, УЈП, Државниот девизен инспекторат, 

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, НБРМ, Агенцијата за 

супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, Агенцијата за 

супервизија на осигурување, ДКСК, ДЗР, Централниот Регистар на Република 

Македонија и други државни органи и институции, како и со други организации, 

институции и меѓународни тела за борба против перењето пари и против 

финансирањето на тероризмот, 

 

Препорака 32. Готовински курири (SR IX) 

Земјите треба да преземат мерки за откривање на физичкиот прекуграничен транспорт на 

инструменти за пренос на валути и носач, вклучително и преку систем за декларирање и / или систем 

за обелоденување. 

Земјите треба да обезбедат дека нивните надлежни органи имаат законско овластување да запрат 

или да ги задржат валутните или преносливите инструменти за кои се смета дека се поврзани со 

финансирање на тероризам, перење пари или предикативни прекршоци или кои се лажно декларирани 

или обелоденети. 

Земјите треба да обезбедат дека постојат ефективни, пропорционални и разубедувачки санкции за 

да се справи со лицата кои даваат лажни изјави или објавување (и). Во случаите кога преносливите 

инструменти за валутата или носителот се поврзани со финансирање на тероризам, перење пари 

или предикативни прекршоци, земјите треба да усвојат мерки, вклучувајќи ги и оние што се 

усогласени со Препораката 4, со што ќе се овозможи конфискација на таквата валута или 

инструменти. 

 

Препораката е делумно имплементирана 
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ЗСППФТ содржи девиниција за „Готовина“ и според Законнот тоа се книжни и 
ковани пари кои врз основа на закон се во оптек во Република Македонија или 
во странска држава како и дефиниција на „Физички преносливи средства за 
плаќање” кои се патнички чекови, чекови, меници, парични упатници и други 
физички преносливи средства за плаќање кои се исплаќаат на доносител или се 
преносливи без ограничување. 
 

Во членот 126 воставовена е обврска за Царинската управа задолжително го 

евидентира секое внесување и изнесување на пари и физички преносливи средства за 

плаќање преку царинската линија на Република Македонија, ако износот го надминува 

со закон или друг пропис дозволениот максимум. Притоа треба да се обезбедат 

информации за идентитетот на лицето кое за себе или за друг врши внесување или 

изнесување на пари и физички преносливи средства за плаќање податоци за името и 

презимето, датум и место на раѓање, број на патна исправа и државјанство; 

идентитетот на сопственикот на парите и физички преносливите средства за плаќање; 

идентитетот на вистинскиот сопственик; износот и валутата на парите и физички 

преносливите средства за плаќање кои се внесуваат или изнесуваат преку царинската 

линија; изјава за потеклото на парите и физички преносливите средства за плаќање, 

потпишана од лицето кое врши нивно внесување или изнесување; намерата за 

внесувањето или изнесувањето на парите и физички преносливите средства за 

плаќање и местото и времето на преминување на царинската линија. Глоба во износ 

од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 

овластено службено лице, ако не го евидентира секое внесување и изнесување на 

пари или физички преносливи средства за плаќање преку царинската линија на РМ, не 

ги прибира податоците согласно Законот или ако не го пријави до Управата 

внесувањето или изнесувањето на пари или физички преносливи средства за плаќање 

над 10.000 евра во денарска противвредност.  

 

УФР води евиденција за лица кои пренеле пари или физички преносливи средства за 

плаќање преку царинската линија на Република Македонија (Член 139) како и 

евиденции за доставени извештаи за пренесени пари или физички преносливи 

средства за плаќање преку царинската линија на Р М (Член 140).  

 

ЦУ е наведена меѓу институциите со кои соработува УФР, а не е наведена во 

субјектите кои согласно Членот 54 од ЗСППФТ се должни собраните податоци, 

информации и документи, да ги достават до Управата кога се сомневаат или имаат 

основи за сомневање дека: било или е извршено перење пари и/или финансирање на 

тероризам или е направен обид или се прави обид за перење пари и/или за 

финансирање на тероризам, без оглед на износот на трансакцијата, имотот е принос 
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од казниво дело и имотот е поврзан со финансирање на терористички акт, 

терористичка организација или терорист или лице кое финансира тероризам. За 

сомневањата субјектот е должен веднаш да ја извести Управата и да ја задржи 

трансакцијата, најдолго до 2 часа од известувањето на УФР, кога основите на 

сомневање ги сознал пред извршување на трансакцијата и најдолго до 4 часа од 

известувањето на УФР кога основите на сомневање ги сознал во текот на извршување 

на трансакцијата. 

 

Во рамки на овластувањата за водење на кривична постапка, согласно членот 47 од 

ЗКП и овластувањата што и се дадени на правосудната полиција, ЦУРМ е овластена 

во случаите кога станува збор за откривање на таксативно наброени кривични дела, 

меѓу кои спаѓа и кривичното дело од Членот 273 од КЗМ. Меѓу одредбите коишто 

придонесуваат за ефикасноста на ЦУ се и овластувањето за привремено задржување 

и одземање на стоки или транспортни средства (член 37 од ЗЦУ), вршењето на 

претрес на лица и преглед на транспортни средства, стоки и деловни простории (член 

30, 31, 32, 37, 39 од ЗЦУ), можноста за добивање на информации од лица за кои е 

загарантираната тајност на нивниот идентитет и исплатата на соодветен надомест 

(член 24 од ЗЦУ); вршењето на технички надзор ( член 25 од ЗЦУ) и други.  

 

Препорака: Во ЗСППФТ експлицитно да се воведе можноста ЦУ да запре или да 

задржи готовина или физички преносливи средства за плаќање за кои се смета 

дека се поврзани со финансирање на тероризам, перење пари или предикативни 

прекршоци или кои се лажно декларирани или обелоденети. 

 

Препорака 33. Статистика (П. 32) 

Земјите треба да одржуваат сеопфатни статистики за прашања релевантни за ефективноста и 

ефикасноста на нивните системи за спречување на перење пари и финансирање на тероризам. Ова 

треба да вклучува статистика за добиените и дисеминираните СТР; за истраги за перење пари и 

финансирање на тероризам, обвиненија и пресуди; на имотот замрзнат, запленет и конфискуван; и за 

меѓусебна правна помош или други меѓународни барања за соработка. 

 

Препораката е делумно имплементирана.  

 

Во членот 64 од ЗСППФТ помеѓу надлежностите на УФР е наброено и дека таа води 

евиденции, како и сеопфатна статистика за целите на оценка на ефикасноста на 

системот за борба против перење пари и финансирање на тероризам. Оваа 

статистика според Методологијата за проценката за ризик треба да ги опфати и 

пријавите за сомнителни трансакции и за преземените активности од страна на 
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субјектите, на имотот замрзнат, запленет и конфискуван и за меѓусебна правна помош 

или други меѓународни барања за соработка. Законот не содржи одредби кои би се 

однесувале на усогласена и единствена статистика за истраги за перење пари и 

финансирање на тероризам, обвиненија и пресуди.  

 

Оваа област потемелно е опфатена со Стратегијата на Република Македонија за 

јакнење на капацитетите за водење финансиски истраги и конфискација на имот 2018-

2020, 53  Во мерките се опфатени: Воспоставување на статистичка евиденција и 

соодветна методологија за статистичко следење на финансиските истраги, 

привремените мерки за обезбедување на имот и изречените мерки за конфискација 

иницирани со поодделни кривични идруги постапки; Востановување на софтверска 

подршка која би овозможила побрза и ефикасна обработка на податоци; Утврдување и 

подобрување на капацитетите за кординирана и ефикасна меѓународна соработка и 

Воспоставување на ефикасни канали за соработка на меѓународно ниво. 

 

Во Извештајот за проценка на ризик се наведува дека поради недостаток на 

апликација за водење на статистика и апликација за електронско водење на 

предметите, Министерството за правда не располага со прецизни податоци. Во 

Извештајот на Монивал Комитетот во однос на меѓународната правна помош е 

наведено „ефективноста не може да се прикаже што се должи на отсуството на 

детални статистички податоци за барања за меѓународна правна помош, а особено 

оние податоци кои се однесуваат на кривични дела перење пари и финансирање 

тероризам.“ Меѓународната правна помош се усложнува со оглед на бројноста на 

барањата за поведување на постапки од бројни субјекти, преводот на документите и 

водењето на статистиката во Министерството за правда, при што потребно е 

воведување на систем за водење на статистички податоци и систем за електонско 

управување со документи. Во Извештајот на Монивал исто тајка е забележано е дека 

„при недостиг од статистика или какви било други податоци поврзани со примена на 

налози за заплена и замрзнување/обезбедување, генерално, не може да се увиди 

ефективноста на режимот за привремени мерки во случаи на приноси од казниво 

дело“.54 Исто така во Исто така во АУОИ не се води сеопфатна и целосна статистика, 

но постои електронска и финансиска евиденција каде може да се провери состојбата 

за секој предмет. 
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Препорака 34. Насоки и повратни информации (П.25) 

Надлежните органи, супервизорите и саморегулаторните тела (СТР) треба да воспостават насоки и 

да дадат повратни информации ( фидбек), кои ќе им помогнат на финансиските институции и 

назначените нефинансиски бизниси и професии во примената на националните мерки за борба против 

перењето пари и финансирањето на тероризмот, а особено во откривањето и пријавувањето на 

сомнителни трансакции. 

 

Препораката е делумно имплементирана 

 

УФР има потпишано Меморандуми за соработка и со органите за надзор во насока на 

меѓусебна координација и соработка при вршење на надзор за примена на мерките и 

дејствијата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам од страна на 

субјектите. Во 2009 година, во рамките на Здружението на банкарство при 

Стопанската Комора на РМ основана е АМЛ Комисија, во која членуваат одговорните 

лица за спречување на перење пари од сите банки. УФР и АМЛ Комисијата одржуваат 

редовни квартални состаноци на кои се разгледува ефикасноста на примената на 

регулативата во банкарскиот сектор, во насока на подобрување на функционирањето 

на банките, и нивната соработка со УФР. Оваа соработка се покажа како многу 

успешна и корисна и за банките и за УФР. Со останатите субјекти соработката 

најчесто се одвива преку нивните здруженија.55  

 

Во извештајот на Монивал Комитетот констатирано е дека соработката меѓу УФР и 

агенциите за спроведување на законот и надзорните органи е на задоволително ниво. 

Протокот на информации во однос на барањата, се движи и во двете насоки, од УФР 

до агенциите за спроведување на законот и обратно.  

 

Сепак, со препораката се бара и соодветна соработка и фидбек (или повратни 

информации) кон сите субјекти, а не само кон банките и службите за спроведување на 

законот. На тој начин тие би знаеле какви се ефектите од поднесените пријави за 

сомнителни трансакции и би се зголемил нивниот мотив за поефикасно постапување 

во оваа насока.  

 

САНКЦИИ 

 

Препорака 35. Санкции (П. 17) 
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Земјите треба да обезбедат дека постојат низа ефективни, пропорционални и разубедувачки 

санкции, без оглед дали се кривични, граѓански или административни, кои се на располагање за да се 

справат со физички или правни лица опфатени со Препораките 6 и 8 до 23 кои не ги исполнуваат 

барањата за спречување на перење пари. Санкциите треба да се применуваат не само за 

финансиските институции и за НБФБ, туку и за нивните директори и високиот менаџмент. 

 

Препораката е имплементирана во целост. 

 

Во глава VII од ЗСППФТ содржани се прекршочни одредби и санкции за правни и за 

физички лица, кои попрецизно, за конкретни пропуштања на спроведување на мерките 

пд Законот се предвидени со членовите 160 – 170 од Законот. Висината на глобите 

изнесува од 2000 до 80.000 евра во денарска противвредност, предвидена е постапка 

за издавање на прекршочен платен налог, а за прекршоците пропишани со овој закон 

одлучува надлежниот суд во постапка пропишана со закон.  

 

Според Годишниот извештај на УФР56, во 2017 годин, Управата спровела постапка за 

порамнување со еден субјект – финансиско друштво. Наплатената глоба од правното 

и одговорното лице на финансиското друштво изнесува 5.850 евра, односно 

359.692,00 денари. По претходно извршен надзор, УФР утврдила неправилности од 

член 114 и 115 за кои е предвидена едукација. По спроведената едукација над овие 

субјекти, УФР изврши контролни надзори и констатирано е дека субјектите постапиле 

во целост по решенијата на Управата при што неправилностите констатирани со 

редовните инспекциски надзори се отстранети. 

 

Малиот број на постапки кои се водени на основа на ЗСППФТ е нотиран и од страна 

на Манивал, како индикатор за ефективноста на режимот на санкции за SR VII кој 

никогаш не бил применет во пракса. 

 

Препорака: Зајакнување на ефективноста на системот на санкции преку нивна 

примена. 

 

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 

 

Препорака 36. Меѓународни инструменти (П.35 и SRI) 

Земјите треба веднаш да преземат чекори за целосно да станат членки и целосно да ги 

имплементираат Виенската конвенција, 1988 година; Конвенцијата од Палермо, 2000; Конвенцијата 

на Обединетите нации против корупција, 2003; и Конвенцијата за финансирање на тероризам, 1999 

                                                           
56

 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за работата на Управата за финансиско разузнавање во 2017 година стр. 17, 
http://www.ufr.gov.mk/files/docs/Godisenizvestaj2017.pdf 



80 
 

година. Онаму каде што е применливо, земјите исто така се охрабруваат да ратификуваат и да 

спроведат други релевантни меѓународни конвенции, како Конвенцијата на Советот на Европа за 

компјутерски криминал, 2001 година; Меѓуамериканска конвенција против тероризам, 2002; и 

Конвенцијата на Советот на Европа за перење, претрес, одземање и конфискација на приноси од 

криминал и финансирање на тероризам, 2005 година. 

 

Препораката е имплементирана во висок степен.  

 

Република Македонија ги ратификувала и ги имплементира сите релевантни 

меѓународни стандарди наведени во Препораката.  

 

Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 26 јуни 2018 година го 

донесе новиот Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам, кој, 

како што е наведено во фуснота за појаснување на целта за донесување на Законот, 

се усогласува со ЕУ Директива 2015/849 на Европскиот Парламент и на Советот за 

спречување на употребата на финансискиот систем за целите на перење пари и 

финансирање на тероризам од 2015 година, за изменување и дополнување на 

Регулативата (ЕУ) бр. 648/2012 на Европскиот Парламент и на Советот и за укинување 

на Директивата 2005/60 / ЕЦ на Европскиот парламент и на Советот и на Директивата 

2006/70 / ЕЦ на Комисијата со CELEX број 32015L0849. 

 

Препорака: Пожелно е да се направи детална анализа на тоa дали конвенциите 

се транспонирани во националното законодавство. Во оваа насока е и 

коментарот на Мoneyval кој заклучил дека „Што се однесува до 

транспозицијата на конвенциите од Виена и Палермо, Република Македонија 

постигна значителен напредок во донесувањето на кривичното 

законодавство за спречување на перење пари во согласност со овие 

конвенции. Член 273 КЗ поблиску ги следи стандардите утврдени со овие 

меѓународни правни инструменти. Сепак, што се однесува до самото 

стекнување имотна корист, казнената одредба не ги исполнува стандардите 

утврдени со овие конвенции57.“ 

 

Препорака 37. Взаемна правна помош (П 36 и SR V) 

Земјите треба брзо, конструктивно и ефикасно да обезбедат најширока можна палета на взаемна 

правна помош во врска со перење пари, поврзани предикативни кривикни дела и истраги за 
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финансирање на тероризам, обвиненија и поврзани постапки. Земјите треба да имаат соодветна 

правна основа за давање помош и, онаму каде што е соодветно, треба да имаат договори, аранжмани 

или други механизми за подобрување на соработката. Особено, земјите треба: 

(а) да не се забранува или да се постават неразумни или прекумерно ограничувачки услови за 

обезбедување на меѓусебна правна помош. 

(б) со сигурност да обезбедат јасни и ефикасни процеси за навремена приоретизација и извршување 

на барањата за меѓусебна правна помош. Земјите треба да користат централен орган или друг 

воспоставен официјален механизам за ефективно пренесување и извршување на барањата. За да се 

следи напредокот во барањата, треба да се одржува систем за управување со случаи. 

(в) да не одбие да изврши барање за меѓусебна правна помош, само поради тоа што прекршокот се 

смета дека вклучува и фискални работи. 

(г) да не одбие да изврши барање за меѓусебна правна помош врз основа на тоа дека законите бараат 

од финансиските институции или НБФБ да ја чуваат тајноста или доверливоста (освен кога 

релевантните информации што се бараат се одржуваат во услови кога се применува законска 

професионална привилегија или правна професионална тајна). 

(д) Одржување на доверливоста на барањата за меѓусебна правна помош што тие ги добиваат и 

информациите содржани во нив, во согласност со основните принципи на домашното право, со цел да 

се заштити интегритетот на истрагата или истрагата. Ако семјата од која се бара не може да се 

придржува кон барањето за доверливост, таа веднаш треба да ја извести земјата-барател. 

Земјите треба да дадат меѓусебна правна помош, без оглед на отсуството на двојна 

криминализација, доколку помошта не вклучува присилни дејства. Земјите треба да размислат за 

усвојување на такви мерки што може да бидат неопходни за да им се овозможи да обезбедат широк 

опсег на помош во отсуство на двојна криминализација. 

Кога е потребен двојна криминализација за меѓусебна правна помош, тој услов треба да се смета за 

задоволен, без оглед на тоа дали двете земји го стават кривичното дело во истата категорија на 

прекршок или го номинираат со иста терминологија, под услов двете земји да го криминализираат 

однесувањето прекршокот. 

Земјите треба да обезбедат дека, овластувањата и истражните техники што се бараат според 

Препораката 31 и сите други овластувања и техники на истрага кои им се достапни на нивните 

надлежни органи: 

(а) сите оние кои се однесуваат на прибавување, пребарување и запленување на информации, 

документи или докази (вклучувајќи и финансиски извештаи) од финансиски институции или други лица 

и земање на изјавите на сведоци; и 

(б) широк спектар на други овластувања и техники за истрага;  

се исто така достапни за употреба како одговор на барањата за меѓусебна правна помош и, ако е во 

согласност со нивната домашна рамка, како одговор на директни барања од странски судски органи 

или органи за спроведување на законот на домашните колеги. 

За да се избегнат судир на надлежност, треба да се размисли за осмислување и примена на механизми 

за утврдување на најдоброто место за гонење на обвинетите во интерес на правдата во случаи кои 

се предмет на гонење во повеќе од една земја. 

Земјите треба, кога подготвуваат барања за взаемна правна помош, да вложат максимални напори 

да обезбедат целосни фактички и правни информации што ќе овозможат навремено и ефикасно 

извршување на барањата, вклучувајќи ја и потребата за итност, и треба да испраќаат барања со 

користење експедитивни средства. Земјите треба, пред да испратат барања, да вложат максимални 

напори за да ги утврдат законските барања и формалности за да добијат помош. 
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Властите одговорни за меѓусебна правна помош (на пример, централен орган) треба да добијат 

соодветни финансиски, човечки и технички ресурси. Земјите треба да имаат процеси за да обезбедат 

дека персоналот на таквите органи ќе одржува високи професионални стандарди, вклучувајќи ги и 

стандардите што се однесуваат на доверливост, и треба да бидат со висок интегритет и да бидат 

соодветно обучени. 

 

Препораката е делумно имплементирана.  

 

Националната правна рамка за меѓународна соработка во кривичната материја е 

заснована на неколку директно применливи законски акти. Министерството за правда 

(МП) е одговорно за спроведување на меѓународна правна помош, односно за 

доставување на барања од домашните судови до странските партнери, како и за 

примање на странски молби и нивно испраќање до домашните судови. Според 

Извештајот за проценка на ризик 58  Во областа на меѓународната соработка во 

кривични предмети во МП - Секторот за меѓународна правна помош покрај примената 

на домашното законодавство, мултилатералните договори, во зависност од државата 

чии државјани се учесниците во постапката во конкретниот предмет, ги применува и 

билатералните договори што РМ ги има склучено со други земји. МП има потпишано 

голем број на меѓународни, регионални и билатерални договори со странски држави 

кои претставуваат основа за зголемена соработка. Меѓународни договори за 

соработка во областа на кривичната материја се потпишани со: Словенија, Романија, 

Бугарија, Турција, Украина, Србија, Косово, Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора 

и Хрватска. Во моментов се работи на потпишување на договор со Италија. 

 

Меѓународната кривично - правна помош се врши според одредбите на Законот за 

меѓународна соработка во кривичната материја59 и Законот за кривична постапка. Во 

Законот за меѓународна соработка во кривичната материја се инкорпорирани 

одредбите од Европските конвенции. Преземање или спроведување на истражни 

дејствија е регулирано во сите двострани договори за правна помош во кривичните 

предмети. Дејствието кое се бара може да се однесува и на давање известување, 

издавање на изводи од казнената евиденција, соопштенија и слично. 

 

Во однос на предметите за екстрадицијата, треба да се истакне дека РМ со 

усвојувањето на Амандманот XXXII од Уставот на РМ, се замени ставот 2 од членот 4 

од Уставот, според кој на државјанин на РМ не може да му биде одземено 

                                                           
58

 Извештај за проценка на ризик УФР 2017 
 
59

Законот за меѓународната соработка во кривичната материја е објавен во Службен Весник на РМ бр. 
124 од 20.09.2010 година, а започна да се применува од 01.12.2013 година, кога почна да се применува и 
новиот ЗКП. 
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државјанството, ниту може да биде протеран од РМ и не може да биде предаден на 

друга држава освен врз основа на ратификуван меѓународен договор, со одлука на 

суд. Со овие измени се овозможи РМ да склучи повеќе билатерални договори за 

екстрадиција на сопствени државјани (државјани на РМ) со Хрватска, Црна Гора, 

Србија и договор за изменување и дополнување на договор за екстрадиција со Босна 

и Херцеговина60. 

 

Врз основа на потпишаниот договор со EUROJUST, Македонија има назначено две 

контакт лица, едно од Министерство за правда и едно од Основното јавно 

обвинителство за организиран криминал. Заради безбедна размена на информациите 

помеѓу РМ и Европол од октомври 2013 година се овозможи директно поврзување со 

апликацијата за безбедна размена на информации и анализа на мрежи на Европол - 

SIENA. Во текот на 2014 година, назначен е и упатен во седиштето на Европол 

офицер за врски на МВР, со што е отворено и Биро за врска на РМ со Европол. 

Потпишани и во сила се Договорите за пристапување, односно учество на МВР на РМ 

во вкупно пет контакт точки од кои две во Работното досие за анализа за организиран 

и сериозен криминал и три од Работното досие за анализа за борба против тероризам. 

Со потпишувањето на оперативниот договор се овозможи поефикасна оперативна 

соработка и директно учество на РМ во аналитичките работни досиеја на Европол. Во 

наредниот период ќе се разгледаат потребите за приклучување на МВР и другите 

национални органи кон нови контакт точки во рамки на Работните досиеја за анализа 

на Европол, од различни области на криминалот, со цел јакнење на меѓународната 

соработка и размена на информации. 

 

Посебно e нагласена улогата на Основното јавно обвинителство за гонење на 

организиран криминал и корупција, кој покрај конвенциите на Советот на Европа во 

кривичната област, најчесто го имплементира вториот дополнителен Протокол на 

Европската Конвенција за меѓусебна правна помош во кривична материја. Дел од 

кривични предмети- замолници, екстрадиции, трансфери, се поврзани со кривичното 

дело перење пари. Но поради недостаток на апликација за водење на статистика и 

апликација за електронско водење на предметите, Министерството за правда не 

располага со прецизни податоци.  

Меѓународната правна помош се усложнува со оглед на бројноста на барањата за 

поведување на постапки од бројни субјекти, преводот на документите и водењето на 

статистиката во Министерството за правда, при што потребно е воведување на систем 
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 Во прилог на Извештајот (Анекс 10) даден е преглед на реализирана билатерална соработка од страна 
на Секторот за меѓународна правна помош, во 2012 и 2013 година.  
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за водење на статистички податоци и систем за електонско управување со документи. 

Во секторот започнува да се применува DMS61, но сеуште е во почетна фаза. Оваа 

апликација неопходно е да биде во корелација со апликацијата за водење на 

статистиката.  

 

Во поглед на секундарното законодавство за меѓународна соработка во кривична 

материја Министерството за правда отпочна твининг проект „Зајакнување на судската 

соработка во граѓанска и кривична материја“, чија цел е зајакнување на капацитетите 

на Министерство за правда, обвинителството, судовите и другите релевантни 

институции во полето на меѓусебна правна помош. Во рамките на овој проект ќе бидат 

изготвени прирачници со шаблони за барања за меѓусебна правна помош во граѓанска 

и кривична постапка. Со поддршка на ОБСЕ, јавните обвинители развија Прирачник за 

меѓународна правна помош кој вклучува и шаблони. Прирачникот за меѓународна 

правна помош се очекува во најбрзо време да биде објавен и истиот да биде корисна 

алатка за секојдневна употреба на обвинителите.  

 

Врз основа на Законот, а како членка на Егмонд УФР може да бара податоци и да 

достави податоци по сопствена иницијатива, или по барање и под услови на 

реципроцитет до овластени тела и организации на други држави, како и меѓународни 

организации кои се занимаваат со спречување на перење пари и финансирање на 

тероризам. Исто така, за целите на меѓународната соработка, УФР може да склучува 

договори за соработка со овластени тела и организации на други држави, како и 

меѓународни организации кои се занимаваат со спречување на перење пари и 

финансирање на тероризам. До крајот на 2017 година УФР има потпишано 60 

меморандум за разбирање со ФИУ на 60 држави.  

 

Препорака: Сепак, покрај сеопфатните мерки, останува прашањето на двојната 

криминализација и недостатокот од евиденција и статистика. Според Moneyval: 

„Принципот на двојна криминализација иако имплицитно, сè уште е присутен 

во КЗ.„ Исто така и Манивал укажува на недостаток од евиденција: 

„Ефективноста не може да се прикаже поради отсуството на сеопфатни 

статистички податоци за барањата за меѓународна правна помош, а особено 

оние што се однесуваат на делата на перење на пари и финансирање на 

тероризам.„62  
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 DMS (Document мanagement system)-систем за управување со документи 
62

 Report on 4th assessment visit of "the former Yugoslav Republic of Macedonia" – 3 April 2014, 
https://rm.coe.int/report-on-fourth-assessment-visit-anti-money-laundering-and-combating-/1680715adc стр 241 

https://rm.coe.int/report-on-fourth-assessment-visit-anti-money-laundering-and-combating-/1680715adc
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Препорака 38. Взаемна правна помош: замрзнување и конфискација (П.38) 

Земјите треба да обезбедат дека тие имаат овластување да преземат експлицитни активности 

како одговор на барањата од странски земји за идентификување, замрзнување, заплени и 

конфискување на имотот што е испран; приноси од перење пари, предикативни кривични дела и 

финансирање на тероризам; средства (инструменти) користени во, или наменети за употреба во, 

извршување на овие дела; или имот во соодветна вредност. Овој орган треба да има можност да 

одговори на барањата дадени врз основа на постапки за конфискација засновани на не- осуденост и 

сродни привремени мерки, освен ако тоа е не е во согласност со основните принципи на нивното 

домашно право. Земјите, исто така, треба да имаат ефективни механизми за управување со 

таквиот имот, инструменти или имот со соодветна вредност, како и аранжмани за координирање на 

постапките за заплена и конфискација, кои треба да вклучуваат споделување на конфискуваните 

средства. 

 

Препораката не е имплементирана. 

 

Во РМ постои адекватна правна рамка која овозможува преземање на активности по 

барање на странски земји. Согласно членот 25 од ЗКП, првостепените судови во совет 

составен од тројца судии донесуваат пресуда според одредбите за извршување на 

странска кривична пресуда утврдени со посебен закон и ставаат предлози во случаите 

предвидени во ЗКП или друг закон.  

 

Законот за меѓународно приватно право - ЗМПП63 содржи одредби кои го регулираат 

признавањето на странска судска одлука со членовите 101-110 од Законот. Согласно 

чл.100 од ЗМПП, странската судска одлука се изедначува со одлука на суд на РМ и 

произведува правно дејство во РМ само ако ја признае судот на РМ. Сепак, овие 

одредби не се однесуваат за странски судски одлуки од обласа на кривичната и 

управната материја.  

 

Во ЗСППФТ дефиницијата „Принос од казниво дело“опфаќа и принос од казниво дело 

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

казниво дело и според законите на државата во која е сторено и според законите на 

Република Македонија.  

 

Според Прирачникот за меѓународна правна помош во кривичната материја, 

обезбедување информации од финансиските институции и конфискација на приноси 

од кривични дела спаѓа во Секундарната правна помош.64  

                                                           
63

 Закон за меѓународно приватно право Службен Весник на РМ број 87/2007 и број 156/2010 
64

 
http://prosecutorsnetwork.org/uimages/Final%20Manual%20Criminal%20Law%20Macedonian%20version%206
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Препорака: Да се преземат активности за законско уредување на взаемната 

правна помош за замрзнување и конфискација, кога треба да се преземат по 

основа на барање од странска држава.  

 

Препорака 39. Екстрадиција (П.39) 

Земјите треба конструктивно и ефикасно да ги извршуваат барањата за екстрадиција во врска со 

перење пари и финансирање на тероризам, без непотребно одложување. Земјите, исто така, треба 

да ги преземат сите можни мерки за да обезбедат дека тие не обезбедуваат безбедни засолништа за 

лицата задолжени за финансирање на тероризам, терористички акти или терористички 

организации. Особено, земјите треба: 

(а) да обезбедат дека перењето на пари и финансирање на тероризам, се екстрадициони кривични 

дела; 

(б) да обезбедат дека имаат јасни и ефикасни процедури за навремено извршување на барањата за 

екстрадиција, вклучувајќи и приоретизација каде што е соодветно. За да се следи напредокот на 

барањата треба да се одржува систем за управување со случаи; 

(в) да не става неразумни или прекумерно ограничувачки услови за извршување на барањата; и 

(г) да обезбедат дека имаат соодветна законска рамка за екстрадиција. 

Секоја земја треба да ги екстрадира своите државјани или, кога некоја земја не го стори тоа 

единствено врз основа на националноста, таа земја, на барање на земјата која бара екстрадиција, го 

доставува случајот, без непотребно одложување, до своите надлежни органи заради гонење на 

прекршоците утврдени во барањето. Овие органи треба да ја донесат својата одлука и да ја 

спроведат постапката на ист начин како и во случај на друго кривично дело од сериозна природа 

според домашното право на таа земја. Засегнатите земји треба да соработуваат едни со други, 

особено за процедурални и доказни аспекти, за да се обезбеди ефикасност на таквите обвиненија. 

Онаму каде што за екстрадиција е потребна двојна криминализација, тоа барање треба да се смета 

за задоволено независно од тоа дали двете земји го стават кривичното дело во истата категорија 

или го номинираат со истата терминологија, под услов двете земји да го криминализираат 

однесувањето. 

Во согласност со основните принципи на домашното законодавство, земјите треба да имаат 

поедноставени механизми за екстрадиција, како што е овозможување директен пренос на барањата 

за привремено апсење помеѓу соодветните власти, екстрадирање на лица врз основа на налози за 

апсења или пресуди, или воведување на поедноставена екстрадиција на лица кои се согласуваат 

формална постапка за екстрадиција. На органите одговорни за екстрадиција треба да им се 

обезбедат соодветни финансиски, човечки и технички ресурси. Земјите треба да имаат процеси за да 

обезбедат дека персоналот на таквите органи ќе одржува високи професионални стандарди, 

вклучувајќи ги и стандардите што се однесуваат на доверливост, и треба да бидат со висок 

интегритет и да бидат соодветно обучени. 

 

Препораката е делумно имплементирана. 

 

                                                                                                                                                                                     
%20December%202016.pdf 
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Кривичните дела кои се однесуваат на дејствијата за перење на пари и тероризам 

спаѓаат во групата на екстрадициони кривични дела. Постапката за екстрадиција и 

условите за предавање или барање на обвинето или осудено лице се уредени со 

Законот за меѓународна соработка во кривичната материја65. Според Членот 50 од 

овој закон екстрадиција на лице врз основа на распишана меѓународна потерница се 

дозволува за кривични дела за кои според домашното законодавство е пропишана 

казна затвор од најмалку една година. Екстрадицијата се дозволува заради 

извршување на правосилно изречена ефективна казна затвор, доколку лицето кое се 

бара има да доиздржи казна од најмалку четири месеци.  

 

Во законот е вградено и правилото за двојна криминализација, односно екстрадиција 

во случаите ќе се дозволи ако делото за кое се бара екстрадиција е казниво според 

Кривичниот законик  на Република Македонија. Исто така претпоставка за одобрување 

на екстрадицијата е лицето чијашто екстрадиција се бара да не е државјанин на 

Република Македонија (Член 52), што е спротивно на стандардот од оваа препорака.  

 

Препорака: Работната група за реформа на казненото законодавство во МП да ги 
разгледа можностите за менување на принципот за двојна криминализација и 
забрана на екстрадиција на државјани на Р Македонија кога станува збор за 
екстрадиција поврзана со перење на пари и финансирање на тероризам. 
 

 

Препорака 40. Други форми на меѓународна соработка (П.40) 

Земјите треба да обезбедат дека нивните надлежни органи можат брзо, конструктивно и ефикасно 

да обезбедат најширокиот спектар на меѓународна соработка во врска со перење пари, поврзани 

предикативни кривични дела и финансирање на тероризам. Земјите тоа треба да го сторат и 

спонтано и по барање, и треба да постои законска основа за обезбедување на соработка. Земјите 

треба да ги овластат своите надлежни органи да ги користат најефикасните средства за 

соработка. Доколку надлежниот орган има потреба од билатерални или мултилатерални договори 

или аранжмани, како што е Меморандум за разбирање (МОУ), тие треба да бидат преговарани и 

потпишани навремено со најширокиот спектар на странски колеги. 

Надлежните органи треба да користат јасни канали или механизми за ефективно пренесување и 

извршување на барањата за информации или други видови на помош. Надлежните органи треба да 

имаат јасни и ефикасни процеси за приоритизација и навремено извршување на барањата и за 

заштита на добиените информации. 

 

Препораката е имплементирана во целост. 
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 Законот за меѓународна соработка во кривичната материја Службен весник на РМ, бр. 124 од 
20.09.2010 година 
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Покрај одредбите од Законот за меѓународна соработка во кривичната материја, 

меѓународната соработка за потребата на постапувањето во врска со перењето пари, 

предикативните кривични дела и финансирањето на теоризам, детално е уредена и со 

ЗСППФ член 127. Според оваа одредба УФР остварува меѓународна соработка со 

единици за финансиско разузнавање на други држави преку размена на релевантни 

податоци, информации и документација за целите на спречување и откривање на 

перење пари и финансирање на тероризам согласно со одредбите на овој закон. 

Меѓународната размена на релевантни податоци, информации и документација од се 

остварува врз основа на: барање за размена на податоци, информации и 

документација кое го доставува УФР на друга држава, барање за размена на 

податоци, информации и документација кое УФРго добила од единицата за 

финансиско разузнавање на друга држава, доставување податоци, информации и 

документација на УФР до единицата за финансиско разузнавање на друга држава или 

доставување податоци, информации и документација на единица за финансиско 

разузнавање на друга држава до УФР. УФР остварува меѓународна соработка со 

единици за финансиско разузнавање на други држави без оглед на нивниот 

организациски облик и може да склучува договори за соработка со единици за 

финансиско разузнавање на други држави, како и со меѓународни организации 

вклучени во борба против перење пари и финансирање на тероризам. 

 

Директивата (ЕУ) 2015/849 ("Директива") за спречување на употребата на 

финансискиот систем за целите на перење пари или финансирање на тероризам 

(Директива за спречување на перење пари (ЕУ) 2015/849) 

 

Опфат и применливост на Директивата 

 

Директивата е иницијатива поттикната од препораките на ФАТФ од 2012 година, за 

подобрување на законите на ЕУ за спречување на перење пари (АМЛ) и за борба 

против тероризмот (КТФ). Директивата е заснована на принципите вградени во 

третата директива за AMЛ и воведува нови, иновативни промени во борбата против 

перењето пари и финансирање на тероризмот во целата Европска Унија.  

 

Обемот на Директивата е спречување на употребата на финансискиот систем на ЕУ за 

нелегални цели на перење пари и финансирање на тероризам. Директивата се 

применува на субјектите како што се кредитни институции, финансиски институции и 

физички или правни лица, кои дејствуваат во извршувањето на нивните 
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професионални активности ("задолжени ентитети"), согласно член 2 (1) од 

Директивата.  

 

Утврден е период од две години за спроведување во кој земјите-членки се очекува да 

ја имплементираат Директивата во националното законодавство. 

 

Директивата ги утврдува ризиците поврзани со услугите за коцкање, првенствено со 

проширување на нејзината применливост кон сите даватели на услуги за коцкање, а 

не само ограничени на казина како што тоа беше предвидено со третата Директива за 

AML. Понатаму, Четвртата Директива за AMЛ ја пренасочува примената на анализа на 

клиенти за трансакции во висина од над 2.000 евра во секторот за игри на среќа. 

Меѓутоа, треба да се истакне дека Директивата им овозможува на владите на ЕУ да 

побараат овие компании (со исклучок на казина) да бидат исклучени од барањата за 

познавање на својот клиент според Директивата, доколку оправданоста за тоа се 

достави до Европската комисија. 

 

Врз основа на Директивата, Европската Комисија ќе започне проценки на ризик и ќе ги 

проценува ризиците од перење пари и финансирање на тероризам кои влијаат на ЕУ и 

ќе се изготвуваат извештаи кои ќе им бидат достапен на земјите-членки и задолжените 

ентитети. 

  

На наднационално ниво, врз основа на оваа проценка, Комисијата ќе биде во позиција 

да им препорача на земјите-членки соодветни мерки за идентификување и борба 

против ризиците. На ова се надоврзува и обврска на Комисијата да идентификува 

трети земји со висок ризик, земајќи ги предвид неколку фактори наведени во самата 

Директива, како што се овластувањата и процедурите на надлежните органи на трети 

земји во борбата против перењето пари и финансирањето на тероризмот. 

 

Со оглед на тоа дека Директивата веќе е прифатена како стандард од страна на 

МАНИВАЛ и ФАТФ, како и фактот дека мерките вградени во регулативата на земјите 

членки на ЕУ ќе имаат своја рефлексија и врз работењето на финансискиот сектор во 

други земји, неопходно е Р Македонија како земја кандидат за членство во ЕУ да ги 

проучи можностите за зајакнување на механизмите за соодветно имплементирање на 

барањата од Директивата. Дел од одредбите се веќе вградени во ЗСППФТ од 2018 

година но неопходна ќе биде целосна имплементација. 
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Препорака: УФР да разработи и да имплементира посебна програма за едукација 
и подигање на свеста кај сите субјекти на кои се однесуваат одредбите од 
Директивата за спречување на перење пари (ЕУ) 2015/849) вградени во ЗСППФТ.  
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