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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ ХАРТИЈАТА ВО   АУТ, КРИМИНАЛЦИТЕ ХАРТИЈАТА ВО  
"ВО СКУТ" НА "ВО СКУТ" НА И   СТРАЖНИТЕИ  ОРГАНИОдделението за борба против ор-

ганизираниот криминал и ко-
рупција при Јавното обвини тел-

ство на Република Македонија, во со-
работка со Министерството за правда 
почна со реализација на проектот за 
создавање заедничка Истражна база на 
податоци.

Со твининг проектот "Истраги за ор-
ганизиран криминал и корупција, пре-
ку информатички технологиии", се до-
бива организирана структура за функ-
ционирање на базата за податоци, која 
би ја користеле истражните органи и 
сите институции, кои располагаат со 
информации од интерес за истрагата, а 
кои често се предмет на интерес на 
барањата на полицијата, на обвини-
телствата и судството.

На презентацијата на странските ис-
куства присуствуваа експерти од Ита-
лија и од Велика Британија, каде оваа 
база на податоци интензивно се ко-
ристи за потребите на истрагата.

РЕЗУЛТАТИ 
ОД ГОНЕЊЕТО

"Република Македонија реализира 
значајни активности за спречување и 

работка", ис такна министерот за прав-
да Михајло Маневски на претста вува-
њето на про ектот, кој почна да се реа-
лизира во нашава земја.

"Постигнати се позитивни резултати 
во гонењето на овие кривични дела, а 
се надевам дека со имплементирањето 
на Законот за јавно обвинителство, ре-
формите на казненото законодавство, 
Законите за спречување на корупцијата 
и конфликт на интереси, ќе се постигнат 
уште поефикасни резултати", оцени ми-
нистерот.

Развојот на ИТ технологијата во сите 
сфери на општественото живеење дава 
можност за функционално и системско 
обединување на базата на податоците 
со кои располагаат сите институции во 
правосудството во земјава, а поради 
овие причини Владата на РМ про дол-
 жува со реформите во оваа област.

"Воведувањето на информатичко-ко-
муникациските технологии, во насока 
на постигнување електронско судство, 
се битен елемент за зголемување на 
ефикасноста на националните судски 

тражната база на податоци" во насока 
на постигнување поголема ефикасност 
на истрагите за организираниот кри-
минал и корупцијата преку информа-
тичките технологии, Одделението за 
бор ба против организираниот крими-
нал и корупцијата на Јавното обвини-
телство на РМ, со помош на италијан-
ската Влада почнува да прави истражна 
база на податоци, која ќе биде во функ-
ција на ефикасноста на истрагите на 
организираниот криминал.

"Во судскиот систем на Република 
Македонија ќе се инсталира истражна 
база на податоци, која ќе овозможи 
јавните обвинители, истражните судии, 
како и органите на истражувањето и 
откривањето на кривичните дела да 
располагаат со база на податоци, кои ќе 
бидат во насока на превенција и поефи-
касно откривање и докажување на 
кривичните дела. Истражната база на 
податоци ќе ја олесни постапката и ќе ја 
зголеми ефикасноста на институциите, 
кои ќе располагаат со многу значајни 
информации и податоци неопходни за 

Б А З А  Н А  П О Д АТ О Ц И  З А  К Р И М И     Н А Л Н И  Г Р У П А Ц И ИБ А З А  Н А  П О Д АТ О Ц И  З А  К Р И М И  

гонење на кривичните дела на орга-
низираниот криминал и корупцијата, 
поаѓајќи од реформите на казненото 
законодавство и унапредување на ре-
гио налната и меѓународната судска со-

системи, како и заради поголема ин-
теграција и поедноставување на услу-
гите на граѓаните на ниво на Европската 
унија", вели Маневски.

Со промоцијата на "Проектот за ис-

ДОМАШНИТЕ И СТРАНСКИТЕ ЕКСПЕРТИ ГИ ЗДРУЖИЈА ДОМАШНИТЕ И СТРАНСКИТЕ ЕКСПЕРТИ ГИ ЗДРУЖИЈА 
СИЛИТЕ ЗА ДА СОЗДАДАТ ЗАЕДНИЧКА БАЗА НА СИЛИТЕ ЗА ДА СОЗДАДАТ ЗАЕДНИЧКА БАЗА НА 
ПОДАТОЦИ  ЗА КРИМИНОГЕНИТЕ СТРУКТУРИ ПОДАТОЦИ  ЗА КРИМИНОГЕНИТЕ СТРУКТУРИ 
ВО МАКЕДОНИЈАВО МАКЕДОНИЈА

Развојот на ИТ 
технологијата во сите сфери 
на општествено живеење 
дава можност за 
функционално и системско 
обединување на базата на 
податоците со кои 
располагаат сите институции 
во правосудството во 
земјава.

"Во судскиот систем на 
Република Македонија ќе се 
инсталира истражна база на 
податоци, која ќе овозможи 
јавните обвинители, 
истражните судии, како и 
органите на истражувањето 
и откривањето на 
кривичните дела да 
располагаат со база на 
податоци, кои ќе бидат во 
насока на превенција и 
поефикасно откривање и 
докажување на кривичните 
дела", истакна министерот за 
правда Михајло Маневски.
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истражните органи", нагласи минис те-
рот за правда.

"Со тоа практично би се надминале 
писмените дописи, кои сега ја одол-
говлекуваат постапката, бидејќи елек-
тронското внесување на податоци во 
истражната база на податоци, несом-
нено е далеку поефикасно за сите учес-
ници во постапката. Тие ќе располагаат 
со сите потребни информации, кои 
одат во прилог на истрагата", вели Ма-
невски.

Министерството за правда и Јавното 
обвинителство на Р Македонија, со 
поддршка од италијанската Влада, како 
и од Европската комисија, се во чекор 
со европските текови за компјутериза-
ција на судството, како врвен приоритет 
во рамките на реформите на право-
судството.

"Практично ова претставува импле-
ментација на нашата Стратегија за ИКТ 
во правосудството за 2007-2010 година, 
усвоена од Владата на РМ, чии главни 
правци се:

- Модернизација на судството;

- Зголемување на ефикасноста;
- Подобрување на заштитата и без-

бедноста на податоците;
- Електронска статистика во пра во-

судните институции;
- Централизирани номенклатури.
Постепено елиминирање на чува-

њето податоци на хартија преку замена 
на хартиените документи со елек трон-
ски форми на податоци.

Обезбедување пристап до јавни ин-
формации во однос на правната регула-
тива, судската практика, стандардиза-
цијата на процедурите.

Основавме нов ИТ центар на право-
судството со финансиска поддршка на 
Европската комисија и ЕАР, чија софт-
верска мрежа е единствена од таков 
вид во целиот регион, и има цел да ги 
поврзе сите правосудни институции по 
електронски пат. Обезбедивме стручен 
кадар од 14 информатичари, кои конти-
нуирано се обучуваат.

При тоа, развиени се и импле мен ти-
рани: софтверска апликација за Суд скиот 
совет, за јавните обвинителства, за каз-

нено-поправните установи, за ЛДБИС - 
правна дата база на податоци и други.

Во фаза сме на воведување пристап 
до Интернет во сите судови и јавни об-
винителства.

Се применува новиот Судски де лов-
ник, со кој се воведе задолжително 
електронско заведување на предметите 
и нивна електронска распределба.

Реализирана е Програмата за обука 
на судската администрација и обучени 
се 270 службеници за водење на упис-
ниците во електронска форма, а во 
текот на оваа година предвидено е 
спро ведување на обука на 800 судски 
службеници за користење на СИС", 
истакна министерот за правда, Михајло 
Маневски.

СЕ ЗАБАВУВА 
ВРЕМЕТО

"Успехот на иницијативата ќе зависи 
од тоа дали ќе успееме да направиме 
синергија меѓу сите институции, кои се 

Б А З А  Н А  П О Д АТ О Ц И  З А  К Р И М И     Н А Л Н И  Г Р У П А Ц И И Н А Л Н И  Г Р У П А Ц И И

ПРЕД ИЗБОРИТЕ МИНИСТЕРОТ ЗА ПРАВДА, МИХАЈЛО МАНЕВСКИ, ПРЕД ИЗБОРИТЕ МИНИСТЕРОТ ЗА ПРАВДА, МИХАЈЛО МАНЕВСКИ, 
ПРОМОВИРАШЕ ИТ ПРОГРАМА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СУДСКИТЕ ПРЕДМЕТИ ПРОМОВИРАШЕ ИТ ПРОГРАМА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СУДСКИТЕ ПРЕДМЕТИ 
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борат против организираниот кри ми-
нал", изјави резидентниот советник на 
твининг проектот, Фердинандо Буатје 
Де Монжо.

"Значи, борбата против органи зи ра-
ниот криминал може да биде многу по-
могната, доколку се воведе и се сис те-
матизира базата на податоци, бидејќи и 
криминалците ги користат овие инс-
трументи на ИТ технологијата. Затоа 
јавните обвинители и судиите треба да 
се потрудат ова да го направат и да 
имаат ваков вид база на податоци. Овие 
податоци се потребни за да не се чека 
истрагите да се одолговлекуваат, однос но  
да се скрати времето кое сега го имаме 
во една традиционална истрага. Имено, 
преместувањето на луѓето, пре фрла ње-
то на хартијата и на документите очи-
гледно го забавуваат времето. Од овој 
аспект важно е да истакнеме дека со 
скратувањето на времето на истрагите 
се подобрува постапката за случаите по-
врзани со предмет за потекло на имот 
или за перење пари, кои се следат пре-
ку банкарските трансакции во и надвор 
од Македонија", потенцира Де Монжо.

"Информатизацијата на истрагата 
ста  нува многу важен фактор и од аспект 
на создавање меморија за податоците, 
кои се поврзуваат со криминалните ор-
ганизации, бидејќи криминалните орга-
низации се институции кои се стабилни 
во времето и во просторот. До сега 
таквите податоци, како историски по-
датоци полесно можеа да се изгубат. 
Затоа е оправданоста на овој систем, 
кој на обвинителите и на истражувачите 
им ја олеснува истрагата. Тоа значи 
дека еден ваков вид база на податоци, 
според искуството кое го има во раз-
лични држави, е битен инструмент за 
истрагата, која нема да биде само за 
одбрана, туку информациите се и од-
личен инструмент за формирање стра-
тегија за истрага, која предвреме ќе се 
користи, а не да се чека да реагира 
некој од криминалните групи, туку ин-
ституциите на државата, да се оди во 
напад на овие криминални групи. Нор-
мално е дека станува збор само за еден 
инструмент, кој не е решение на сите 
проблеми и како инструмент треба да 

се знае како треба да се користи, а не е 
само да се создаде база на податоци", 
оценува Монжо.

За важноста на овој инструмент ма-

кедонската Влада била информирана 
уште во 2003 година, бидејќи како таков 
постои во Европа, во Италија, Франција 
и во други земји од Централна Европа.

Член 1

Со цел извршување на истражните функции и функциите на 
координација доверени со закон на Јавното обвинителство на 
РМ, како и на истражните судии се основа Истражна база на 
податоци, која има цел да се постапува по прибавување на 
податоци, вести и информации во врска со кривични дејности 
на организираниот криминал, кривичните дела од областа на 
корупција и секое кривично дело, што бездруго може да укаже 
на постоење на кривична надлежност на Основното 
обвинителство за организиран криминал и корупција.

 (Од неофицијалниот превод за стандарден модел на добра 
практика во делот на функционирањето на правосудната 
база на податоци)

Член 2

Истражната база на податоци поконкретно служи за 
собирање, елаборација и анализа на:

(1) Податоци и информации доставени во истражни судски 
документи и во документи на кривичниот судски процес;

(2) Податоци и информации прибавени од страна на 
полициските сили, со цел превенција и спречување на 
кривични дела од член 1;

(3) Податоци и информации произлезени од пребарување 
на други бази на податоци, кои се од особена важност за 
истрагата и кои се управувани од страна на лица, 
претпријатија, институти и институции на Република 
Македонија, со цели поврзани со извршување на 
административните или економските активности, под услов да 
се работи за податоци што судските органи имаат можност да 
ги прибават согласно важечките законски одредби од областа 
на тајноста;

(4) Податоци и информации што се на рсаполагање од 
страна на базите на податоци од странските институции со кои 
РМ одржува односи на правосудна и полициска соработка или 
информациона размена, и врз основа на протоколи на 
соработка.
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