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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

"МАФИОЗИТЕ"  
ПОД ТЕПИХ  

Во следните две години Јавното 
обвинителство на Република Ма-
кедонија ќе биде вклучено во тви-

нинг проект за развој на борбата про-
тив организираниот криминал и коруп-
ција. Како тренери на обви ни те лите се 
јавуваат Италијаните, кои ќе ко ор ди ни-
раат со сите вежбовни актив ности.

Македонските обвинители ќе се обу-
чуваат за ловење на економскиот, фи-
нансискиот, царинскиот, компјутер ски-
от криминал, како и за фаќање и до ка-
жување на криумчарите на дрога и на 
трговците со луѓе и со оружје.

Во процесот ќе бидат вклучени и су-
диите, кои ќе имаат можност да посетат 

"Со програмата се 
предвидени повеќе обуки. 
Првата тема е организиран 
криминал, неговиот концепт 
и дефиниција, структура и 
мрежи, соодносот меѓу 
организираниот криминал и 
тероризмот, меѓународните 
правни инструменти за 
спречување и борбата против 
организираниот криминал.

Трговијата со дрога ќе ги 
опфати карактеристиките 
на наркоорганизациите, 
специјалните истражни 
техники, меѓународната 
соработка и правните 
инструменти. Корупцијата, 
односно нејзиниот концепт 
и дефиниција, најдобрите 
практики, како и врската 
меѓу корупцијата и 
организираниот криминал, 
се друг сегмент", објаснува 
Јован Илиевски, 
раководител на 
Одделението за гонење на 
кривични дела од областа 
на организираниот 
криминал и корупција при 
ЈО на РМ.

одделни семинари и колеги во Италија 
и во Европа.

"Овој твининг проект доаѓа во вис-
тинско време кога во Република Маке-
донија интензивно се работи на спро-
ведувањето на судските реформи, кои 
имаат цел обезбедување самостојно и 
независно судство кое, пак, треба да е 
гарант на правата и на слободите на 
граѓаните и за поефикасна заштита и 
спре чување на делата на органи зира-
ниот криминал и корупција", истакна 
ми  нистерот за правда, Михајло Ма нев-
ски. 

Според него, проектот уште повеќе 
добива на значење, бидејќи сме во фаза 
на донесување на два клучни закона, 
како што е Законот за Јавно обви ни тел-
ство и Законот за Советот на јавните об-
винители.

ЖРТВИ НА НЕЧЕСНИ 
ДЕЛА

"Сакам да ве известам дека на пр ед-
лог на Министерството за правда, Вла-
дата на РМ подготвува нова стратегија 
за реформа на казненото и матери јал-
ното и процесното законодавство. Во 
функција на справување со орга ни зи-
раниот криминал и корупцијата, мис-
лам дека ова е од особено значење и 
треба да се нагласи дека таквото неоп-
ходно отстранување на слабостите во 
законите, надградувањето и тренингот 
на обвинителите, како и зајакнувањето 
на непосредните контакти меѓу судиите 
и обвинителите на регионално и на ме-
ѓународно ниво, претставува допол ни-
телен исчекор. Ова е особено актуелно 
во процесот на едукација на обви ни-
телите за примена на меѓународните 

(ОД ЛЕВО) ЈОВАН ИЛИЕВСКИ, РАКОВОДИТЕЛ НА (ОД ЛЕВО) ЈОВАН ИЛИЕВСКИ, РАКОВОДИТЕЛ НА 
ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА БОРБА ПРОТИВ ОРГАНИЗИРАНИОТ ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА БОРБА ПРОТИВ ОРГАНИЗИРАНИОТ 
КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА; МИХАЈЛО МАНЕВСКИ, КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА; МИХАЈЛО МАНЕВСКИ, 
МИНИСТЕР ЗА ПРАВДА; КОСТА ПЕТРОВСКИ, МИНИСТЕР ЗА ПРАВДА; КОСТА ПЕТРОВСКИ, 
ЗАМЕНИК-ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ; АЛБЕРТО МАРИТАТИ, ЗАМЕНИК-ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ; АЛБЕРТО МАРИТАТИ, 
ПРЕТСТАВНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА ПРЕТСТАВНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА 
НА ИТАЛИЈА; ЕРВАН ФУЕРЕ, АМБАСАДОР НА ЕУ ВО НА ИТАЛИЈА; ЕРВАН ФУЕРЕ, АМБАСАДОР НА ЕУ ВО 
СКОПЈЕ; КАКО И ИТАЛИЈАНСКИТЕ КОЛЕГИ, КОИ МУ СКОПЈЕ; КАКО И ИТАЛИЈАНСКИТЕ КОЛЕГИ, КОИ МУ 
ПОМАГААТ НА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РМПОМАГААТ НА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РМ
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НЕ СМЕЕМЕ ДА ГИ КРИЕМЕ 

конвенции и за примена на европското 
право во процесот на евроинтеграцијата 
на Македонија", оценува министерот 
Маневски.

Тој потенцира дека речиси два ме-
сеца во земјава господинот Фердинандо 
Боатје де Монжо упорно работи на про-
грамата за реализирање на проектот.

"Се промовира проект, кој е од ис-
клучително значење за РМ. Во контекст 
на ова, Владата на РМ, во својата про-
грама за работа, на највисоко приори-
тетно место го стави прашањето за бор-
ба против корупцијата и организи ра-
ниот криминал, не само заради тоа што 
е еден од условите за наша побрза ин-
теграција во Европа, туку и на реали-
зацијата на правата и слободите на гра-
ѓаните на РМ, кои не треба да бидат 
жртви на овој вид криминал. 

Можам да кажам дека на тоа поле 
веќе нешто позитивно се менува, а кри-
зата во РМ во врска со спречувањето на 
корупцијата се решава. Само да пот се-
там, во овие два-три месеци, за се ри-
озни кривични дела се покренати кри-
вични постапки против повеќе лица, от-
колку во претходните неколку години. 
На пример, само во еден случај со по-
стапката на казнено гонење е опфатена 
организирана криминална група од 27 
лица, која постојано се проширува, од 
кои 14 лица се наоѓаат во притвор. Тие 

ја оштетиле државата за повеќе од 6 
милиони евра. Во групата се вклучени 
нотари, адвокати, поранешни судии, 
заменик-министер, припадници на по-
лиција, директор на катастар, разни 
мешетари и лихвари. На тоа мешано, но 
добро организирано друштво, на вакви 
друштва треба да им се спротивстават 
едуцирани и специјализирани кадри. 
Затоа треба да им го пресечеме патот, 
да не й прават штети на РМ, а граѓаните 
да не бидат жртви на нивните нечесни 
дела", се пофали министерот за правда, 
Михајло Маневски, додавајќи дека се 
покренати и повеќе сериозни кривични 
дела за даночни измами, како и случаи 
на казнено гонење на сторители на т.н. 
урбана мафија.

Во контекст на ова министерот Ма-
невски најави дека Судскиот совет ќе 
профункционира и без петте члена, кои 
поради барањата на помалите политич-
ки партии Собранието на РМ ги нема 
избрано.

Законите за јавно обвинителство и 
за Советот на обвинители го чекаат ми-
слењето на странските експерти, а спо-
ред Маневски, и во вакви околности е 
направено повеќе отколку во изми на-
тите години. 

"Во рангирањето на корупцијата, Ма-
кедонија сега е на 103. место, но сакаме 
што побрзо да излеземе од ова друш-

тво", истакна министерот за правда.
Амбасадорот на ЕУ во Македонија, 

Ерван Фуере, оцени дека за ефикасна 
борба против корупцијата и органи зи-
раниот криминал Македонија мора да 
се откаже од политичко мешетарење 
во судството.

"Во борбата против организираниот 
криминал се потребни политичка волја 
и нулта толеранција", изјави Фуере.

"Во деликатна ситуација, како што е 
оваа, треба да внимавате, бидејќи фи-
налните цели не можат да се реали зи-
раат без овој елемент, зборувам за не-
зависното судство", потенцира прет-
ставникот на Министерството за правда 
на Италија, Алберто Маритати.

Инаку, за судските реформи Европ-
ската унија на Македонија й има до ни-
рано 11 милиони евра.

    

СТРОГИ КРИТЕРИУМИ 
"Пред сè, ќе се изврши анализа на со-

стојбите и на потребите. Анализата ќе ја 
вршат странски експерти во соработка 
со претставници на Јавното обвини тел-
ство. Експертите ќе бидат избрани од 
редот на меѓународните кандидати, 
спо ред строги критериуми и врз основа 
на успешноста во работата, годините на 
службата и личните способности", ис-

такна раководителот на Одделението 
за гонење на кривични дела од областа 
на организираниот криминал и коруп-
ција при ЈО на РМ, Јован Илиевски.

За едукацијата на обвинителите на 
РМ ќе се погрижат следните профили: 
еден среднорочен експерт, кој ќе биде 
одговорен за анализа на органи зира-
ниот криминал, за трговијата со луѓе, тр-
говијата со дрога и со оружје; еден 
среднорочен експерт, одговорен за 
анализа на корупцијата, финансиски и 
економски криминал, перење пари, ца-
рински криминал и компјутерски кри-
минал. Двајцата среднорочни експерти, 
исто така, ќе ги анализираат и пра ша-
њата на меѓународната правна помош 
и специјалните истражни техники. Тре-
тиот среднорочен експерт ќе биде од-
говорен за анализа на европското 
право, соработката со меѓународните 
организации и најдобрите практики. 
Четвртиот среднорочен експерт ќе би-
де одговорен за анализа на админи-
стративните постапки и архивирање, 
односно со менаџментот во ЈО на РМ и 
посебно во делот на Одделението за 
организиран криминал.

МИНИСТЕРОТ МИХАЈЛО МАНЕВСКИ РАЗГОВАРА СО МИНИСТЕРОТ МИХАЈЛО МАНЕВСКИ РАЗГОВАРА СО 
ИТАЛИЈАНСКИОТ КОЛЕГА ЗА НАТАМОШНАТА СОРАБОТКАИТАЛИЈАНСКИОТ КОЛЕГА ЗА НАТАМОШНАТА СОРАБОТКА
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"Твининг проектот ќе има три целни групи. Првата 
се членовите на Одде ле нието за гонење на кривични 
дела од областа на организираниот криминал и ко-
рупција при ЈО на РМ. Втората група се обвинители, 
судии и други службени лица од органите, кои се над-
лежни за спроведување на законот и кои секој дневно 
соработуваат со Одделението или работат на борбата 
против орга низираниот криминал и коруп ција. 
Третата група ќе ја претставува админи стратив ниот 
кадар од Одде ле ние то и друг помошен персонал од 
другите служби, кои соработуваат со ова Одде ление.

Со програмата се предвидени повеќе обуки. Првата 
тема е организиран криминал, неговиот концепт и 
дефиниција, структура и мрежи, сооднос меѓу орга ни-
зираниот криминал и тероризмот, меѓународни прав-
ни инструменти за спречување и борба против ор-
ганизираниот криминал.

Трговијата со дрога ќе ги опфати карактеристиките 
на наркоорганизациите, специјалните истражни тех-
ники, меѓународната соработка и правните инстру-
менти. Корупцијата, односно нејзиниот концепт и де-
финиција, најдобрите практики, како и врската меѓу 
корупцијата и организираниот криминал, ќе прет-
ставува следен сегмент или тема за обука. Во контекст 
на ова се и различните видови корупција, поткуп на 
службени лица, како и меѓународни правни инстру-
менти", објаснува Јован Илиевски.

Во делот на економскиот и на финансискиот кри-
минал, покрај неговиот концепт, дефиниција, ќе бидат 
опфатени и структурата и мрежите, одговорноста на 
правните лица, криминалот на компаниите, односно 
стопанскиот криминал, авторските права, како и кри-
вичните дела од областа на животната средина.

"Царинскиот криминал ќе ја вклучи улогата на гра-
ничната полиција, криумчарењето, како и повредите 
на европските финансиски интереси.

Во компјутерскиот криминал ќе влезат неговата 
дефиниција, мерките кои треба да бидат преземени 
на национално ниво, кривичните дела во врска со 
овој дел на криминал, компјутерските фалсификати, 
компјутерските измами, детската порнографија, одго-
ворноста на правни лица, повредите и прекршувањата 
на авторските и на другите права, како и меѓу на род-
ната соработка и европската конвенција за сајбер кри-
миналот", укажува првиот човек на Одделението за 
борба против организираниот криминал и корупција.

ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
Исто така, и трговијата со луѓе и оружје ќе биде 

предмет на обука. Во неа, покрај стандардното зна-
чење, нејзината дефиниција и карактеристиките, ќе се 
разгледува и прашањето за правење разлика меѓу 
трговијата и криумчарењето. При тоа ќе се посвети 
внимание и на мерките за спречување на трговијата 
со луѓе, како и за методите кои се употребуваат од 
стра на на криминалните групи и техниките на кри-
умчарење, на контролирањето на протокот на оружје, 
меѓународната соработка и на размената на ин фор-
мации.

"Во делот на перењето пари и финансиските ис-
траги ќе бидат опфатени практичните прашања во 
врска со финансиските истраги, процесуирањето на 
предметите и стандардните оперативни процедури 
на Единицата за финансиско разузнавање, гонење на 
кривичните дела од областа на перењето пари, како и 
овластувањето за замрзнување и запленување.

Специјалните, односно посебните, истражни мерки ќе имаат 
акцент на видеоконференциите и на кон тролираните испораки, 
електронското и инфор матич кото набљудување и при прикрие-
ните операции.

Наредната тема е заштитата на сведоци и сведоци соработници 
на правдата, опсег и дефиниција. Упо требата на информациите, 
како мерките и пристапот на заштита. Потоа легислативните и 
адми нистратив ните мерки, почитувањето на правата на одбраната, 
како и ана лизата на најдобрите практики.

Во делот на мултилатералната меѓународна правна помош и 
меѓународните алатки за соработка ќе бидат опфатени модали те-
тите на меѓународната соработка, теориите и практиките на до-
машната и на екстериторијалната кривична јурисдикција, вклу-
чувајќи ја и универзалната јурисдикција, судењето во надлежност 
меѓунационалните и меѓународните правосудни органи, меѓусеб-
ната правна помош, екстрадицијата, трансферот на кривични по-
стапки, трансферот на осудени лица, признавањето на странски 
пресуди, замрзнувањето и запленувањето на средства и имот. Во 
делот на меѓународната соработка се предвидува анализирање на 
кривичната материја, која ја обработуваат  ЕУРОПОЛ, европската 
правосудна мрежа и други меѓународни правни организации.

Последна тема е форензичката наука, која се поврзува со суд-
ската медицина, како и управувањето, односно менаџирањето со 
предмети и канцелариските работи и истражните дата податоци, 
како истите да се употребуваат и да се документираат", истакна Јо-
ван Илиевски, кој потсети дека за оваа цел ќе се одржат 10 се ми-
нари за обука и вежби, видеопрезентации и посета на италијанските 
колеги од Одделот на антимафија, како и на правосудните органи.


