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Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

КРИМИНАЛЦИТЕ  ГИ  ЗАКОПУВ    ААТ  БАЛКАНСКИТЕ  ДРЖАВИКРИМИНАЛЦИТЕ  ГИ  ЗАКОПУВ  
МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА П   

ПОЛИТИКАПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

Неодамна, пр-
вите луѓе на 
јавните об-

винителства во ре-
гионот: Македонија, 
Хрватска, Босна и 
Херцеговина, Алба-

нија, Црна Гора и Србија, 
"при знаа" дека се немоќни 
во однос на растечкиот по-
тенцијал на организираниот 
криминал, кој сè повеќе се 
инволвира во нивните сис-
теми. Поради тоа, направија 
рамка, документ за сора бот-
ка, со кој ќе ги здружат си-
лите, средствата и соп стве ни-
те знаења, за да го спречат 
ширењето на организациите 
кои се занимаваат со трго ви-
ја на бело робје, со перење 
пари, продажба на дрога и со 
друг вид криминал. Со Ме-
морандумот за разбирање се 
воспоставува обвини тел ска 
мрежа, која има сериозна за-
дача тесно да соработува во 

"Вклучувањето на Јавното обвинителство во бор-
бата против организираниот криминал е по-
врзано и со остварувањето на нашите стра-
тешки определби: изградба на демо крат ски 
систем заснован на заштита на чо вековите 
права и владеењето на правото. Нивниот 
успех е еден од клучните фактори за реа ли-
зирање на нашите највисоки цели - членство 
во Европската унија и НАТО али јансата", из-
јави претседателот Бранко Цр венковски.

Дали постојат услови за спречување на организираниот кри-
минал, бидејќи во овој момент имаме законска регулатива која 
тоа го овозможува?

ПРЧЕВСКИ: Со новиот Закон за кривична постапка и со За-
конот за јавно обвинителство, ние имаме востановено инстру-
менти со кои можеме да се спротивставиме на организираниот 
криминал. Но, тоа важи од 1 ноември 2004 година и поради тоа 
нашите луѓе сè уште не се едуцирани до тој степен за да можат 
да ги применуваат таквите мерки. Истовремено мора да се има 
предвид дека тие мерки и нивната примена секогаш се по-
врзани со другите органи на откривање и прогон, што секако 
го истакнува тимското работење. Овој документ за соработка 
со земјите од Западен Балкан, односно КАРДС - програмата 
многу ќе значи за нас, бидејќи тоа ќе биде во интерес на рано 
откривање и сузбивање на овој вид криминал. Притоа, имајќи 
предвид дека ќе настапуваме координирано, ние ќе можеме 

сите активности да ги насочиме кон борбата против криминалот. За таа цел ќе ги примениме 
и посебните истражни мерки, а секогаш ќе бидеме во контакт и заеднички ќе дејствуваме со 
другите обвинителства од овие земји. Во оваа соработка, во тие активности, секако дека ќе 
бидат вклучени и полицијата и другите органи.

Дали јавните обвинители ќе имаат можност за посебна специјализација во однос на се-
риозноста на криминалните дела: перењето пари, корупцијата итн.?

ПРЧЕВСКИ: Ние веќе имаме специјализација во Одделот за борба против организираниот 
криминал, секој член работи на одделни предмети од кривичните дела. За таа намена, во 
овој и во другите документи, кои се одредени за меѓународна правна помош и соработка, а 
особено со Европската унија, имаме посебна глава која се осврнува и ни дава за право, дека 
имаме гаранција за натамошна едукација и размена на искуствата и на знаењата, што секако 
дека во иднина во таа насока тоа ќе ни биде приоритет. Во наредниот период треба наши 
луѓе да испратиме на доусовршување во Националното биро во Италија, кои ќе се спе ци-
јализираат за практичната примена на истражните мерки, а ќе работат на конкретни случаи 
или кривични дела. Затоа, сè уште е рано да се пофалиме со некои не знам какви резултати. 
Тоа бара време и едноставно треба да се надмине.

потиснувањето, истражу ва-
ње   то и судското гонење на 
из    вршителите на организи-
раниот криминал, криминал-
ните групи и на криминал ни-
те здруженија. 

РАБОТА

Републичкиот јавен обви-
нител на Република Маке до-
нија, Александар Прчев ски, 
истакна дека не очекувал не-

ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ  ГО СТАВИЈА СВОЈОТ "ПАРАФ"
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ЦРВЕНКОВСКИ И ПРЧЕВСКИ СВЕСНИ СЕ ЗА КРИМИНАЛНИТЕ 
ПОСЛЕДИЦИ

говата иницијатива толку бр-
зо да наиде на практична реа-
лизација, иако ја чувству вал 
нивната согласност. 

"И ние како и вие сме со-
очени со немоќта сами да се 
спротивставиме со сè помоќ-
ните организации на орга-
низираниот криминал во на-
шите држави во регионот и 
пошироко. Поради тоа, за-
грижени и свесни за сè по-
големиот број организирани 
групи, кои секојдневно сè по-
веќе земаат замав во тр го-
вијата со луѓе, со дрога, пе-
рењето пари и слични кри-
вични дела од областа на ор-
ганизираниот криминал, дла-
боко сум уверен дека е не-
опходно час поскоро  да се 
здружиме против органи за-
торите на ваквиот кри ми нал 
и корупцијата. Тоа е во ин-
терес на сите нас, без било 
какви предрасуди за нашата 
големина, традициите, и се-
како на патот на адаптацијата 
на нашето законодавство со 
она на Европската унија", по-
тенцира Прчевски.

Тој длабоко е уверен дека 
сè тоа се прави за доброто на 
граѓаните, а дури потоа за 
сите други држави во реги-
онот и во пошироко. Меѓу-
тоа, поради реалните сос тој-
би во националните зако но-
давства, кои меѓу себе не се 
усогласени, Прчевски оце ну-
ва дека проектот нема така 
брзо и ефикасно да се реа-
лизира. 

"Пред нас се многу работа, 
разбирање и контакти за це-
лосна имплементација на Ме-
морандумот. Токму во таа 
смисла, Ве повикувам со за-
едничко ангажирање да да-
деме придонес во реали за-
цијата на овој документ и во 
неговата практична примена. 
Всушност, ако така постапиме 
резултатите нема да изо ста-
нат, ние ќе бидеме посигурни 
и посилни во одвивањето и 
во гонењето на сторителите 

на кривичните дела од об-
ласта на организираниот 
кри минал и корупцијата, и 
секако тоа ќе биде чекор 
напред во остварувањето на 
нашите заеднички заложби и 
цели на патот кон ЕУ ", изјави 
Прчевски.

ЗАКАНА

За претседателот на Ре-
публика Македонија, Бранко 
Црвенковски, кој ја поддржа 
оваа иницијатива, воспо ста-
ву вањето на јавно обви ни-
телска мрежа, претставува 

на граѓаните. Посто ењето на 
организираниот криминал ги 
слабее и ме ха низмите на др-
жавната власт, кои се од го-
ворни за негово контро ли ра-
ње и сузбивање, а значи тел-
но го поткопува автори тетот 
и капацитетот на инсти ту ции-
те. На тој на чин се отежнува 
ефикасноста во оства рува-
њето на чове ко ви те права, 
сигурноста и без бедноста на 
луѓето, вла де ењето на пра-
вото и на де мо кратијата во 
целина", оце ну ва шефот на 
државата. Во оваа појава тој 
препознава голема опасност 

ниот крими нал станаа 'кри-
ми  нал ци без граници', чии 
актив ности се поврзани и се 
про тегаат на територијата на 
повеќе зем ји, и со тоа се во 
надлежност на институциите 
во рамките на повеќе правни 
системи", вели Црвенковски. 
По ра ди ова, организираниот 
крими нал бара интегриран, 
кон центриран и коорди ни-
ран транснационален одго-
вор. На "криминалната" ре-
гио нал на соработка треба да 
й се спротивставиме со ин-
сти ту ционална регионална 
сора ботка меѓу државите од 
ре гионов. Црвенковски ука-
жува дека долгиот и тежок 
процес на транзиција, без-
бедносните проблеми во ре-
гионот, како и нашата гео-
графска положба, допол ни-
телно ги зголемија тешко ти-
ите во борбата против орга-
низираниот криминал. По-
ради тоа, на шава земја почна 
со ре фор ми, кои имаат цел 
целосно да се прифатат ме-
ѓуна род ните и европските 
правни стандарди во оваа 
сфера.  

"Очекувањата од Јавното 
обвинителство во РМ во 
борбата против сите видови 
криминал, вклучувајќи го и 
организираниот, се високи, а 
потребата од конкретни ре-
зултати несомнени. Објек-
тивни се оценките според 
кои за успешно и поефикасно 
остварување на своите над-
лежности, Јавното обвини-
телство треба да претставува 
дел од уставните измени во 
Република Македонија. По-
требно е да се обезбедат ус-
лови за професионално ре-
грутирање и унапреду ва ње 
на носителите на функци јата 
на кривичен прогон, ка ко и 
воведување критериуми за 
напредување во кари ерата, 
гарантирање на ста тусот и на 
средствата за лич на без бед-
ност на јавните об ви ни тели", 
изјави прет седателот на РМ.

вистински и конкретен при-
донес во континуираната и 
сложена борба против оваа 
појава. Според него, Мемо-
рандумот за разбирање и за 
регионална соработка во 
бор    бата против организи-
раниот криминал, нуди мож-
ности и инструменти, кои 
бор бата ќе ја направат по-
цврста, а резултатите пози-
тивни и трајни.

"Органи зи раниот крими-
нал е една од најголемите и 
најсериозните закани за се-
која држава, за нејзината 
стабилност и раз вој. Насил-
ството, корупцијата и дру ги-
те негови мани феста ции 
прет   ставуваат директна опа-
сност по личната сигур ност 

која е при сутна во целиот 
современ свет. Затоа овој 
факт не смее да ја ре ла ти-
визира заканата од функ цио-
нирањето на ор ганизираниот 
криминал во државите од 
нашиот регион, а уште по-
малку да ја забави заед нич-
ката борба за негово иско ре-
нување. 

"От таму, по требата за ин-
тензивна со работка меѓу др-
жавите и нив ните институции 
во борбата за сузбивање на 
ова модерно зло претставува 
највисок при  оритет. Таа 
потреба е уш те понагласена 
и по не оп ход на во времето и 
во ус ловите во кои живееме. 
По веќе од било кога, денес 
но сителите на организи ра-


