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        ВОВЕД 

 

На почеток од секоја дискусија за комплексна тема како што е перењето пари, 

секогаш е корисно да се има јасно разбирање за природата на самите пари. Вистина 

е дека мнозинство од луѓето денес воопшто не би го доведувале во прашање 

постоењето на парите во физичка смисла, но тоа исто мнозинство секако дека би 

биле изненадени од тоа колку широка станува дефиницијата на парите во 

изминатите три или четири илјади години. 

Парите претставуваат концепт. Едноставно, идејата дека на еден предмет 

може да му се додели вредност и дека истиот тој предмет потоа може да се 

искористи за трговија е универзална и стара. Таа почнува од размената - трампата, 

користењето на златото, среброто, бакарот и другите скапоцени материјали како 

пари, натаму во еден момент од историјата и солта како форма на пари, кованите 

пари направени од метал, па сè до конечното откривање на хартијата и хартиените 

пари со кои почнува и активната улога на институциите - пред сè на банките - во 

унапредување на трговијата, а оттаму и првите почетоци за формирање на 

„стратегијата“ за што поголемо богатење. За повеќемина, парите се готовина и 

технички тие претставуваат само парчиња хартија или метал. Сепак, факт од кој не 

може да се избега е дека каде било и да се оди на оваа планета, луѓето работат, 

создаваат, се борат, копнеат, имаат желби и прават планови како да заработат, и 

никому не му е важно во каква форма се парите. 

Перењето пари е комплексен процес, и како прикриена, софистицирана и 

профитабилна активност со нејзина „помош“ успешно се остварува богатство, 

односно се стекнува директна или индиректна финансиска или некој друг вид 



материјална корист. Неминовно е дека профитот како мотив секогаш ќе се наоѓа 

во срцето на организираниот криминал, па доколку ваквите добивки се одземаат, 

можностите за продолжување со овие криминални активности значително ќе се 

намалат или ќе исчезнат, што е од круцијално значење за намалувањето и за 

сузбивањето на корупцијата во светски рамки.  

Новата финансиска глобализациска инфраструктура претставува „сон“ на 

перачите на пари. Се разбира, таа ги поврзува луѓето, земјите, банките и другите 

финансиски институции - берзите, брокерските куќи и инвестициски ресори - во 

глобален механизам на размена и е активна 24 часа, нуди мегабајт пари, но 

истовремено претставува дополнителен проблем за движење на капиталот и за 

брзиот пораст на сивата економија. 

Распространетоста на овој софистициран криминалитет на светско ниво 

најмалку ја одминува Република Македонија како земја во транзиција. Нашата 

земја, во октомври 1993 година, се вклучува во глобалните активности за 

превенција и борба против перењето пари со ратификувањето на Виенската 

конвенција - Конвенцијата на Обединетите нации против незаконит промет со 

наркотични дроги и психотропни супстанции од 1988 година. Основа за 

меѓународен режим против перењето пари претставуваат и одредбите од 

меѓународните документи, од кои произлегуваат голем број обврски за државните 

институции и субјекти во државите кои ги имаат прифатено овие документи. Тоа се 

одредбите од: Конвенцијата на Обединетите нации против транснационалниот 

организиран криминал - Конвенцијата од Палермо - усвоена во 2000 година, 

Стразбуршка конвенција - усвоена во 1990 година, Конвенцијата за перење пари, 

откривање, заплена и конфискација на приноси од казниво дело и финансирање 

тероризам од 2005 година, со која се изменува и се дополнува Стразбуршката 

конвенција од 1990 година, Директивата на Европската заедница од 1991 година за 

спречување на употребата на финансискиот систем за целите на перењето пари 

како и 40-те Препораки на ФАТФ за мерки кои треба да ги преземе секоја држава 

за успешно спротивставување на перењето пари. 

Резултат од ратификуваната Виенска конвенција во Р. Македонија е 

криминализацијата на одредбата од член 273, како посебно кривично дело во 



Кривичниот законик - „Перење пари и други приноси од казниво дело“. Подоцна во 

2001 година е усвоен и Законот за спречување на перењето пари, со кој за првпат е 

поставена законската рамка во Република Македонија, која го регулира 

превенирањето на перењето пари. 

Меѓутоа, еден од најважните проекти во нашата држава, во насока на 

зголемување на финансиската дисциплина и намалување на сивата економија со 

значаен чекор во приближувањето на законската регулатива кон барањата на ЕУ и 

меѓународните финансиски институции, е Законот за спречување на перење пари и 

други приноси од казниво дело и финансирање тероризам усвоен од страна на 

Собранието на Република Македонија во 2008 година. 

Централната улога во системот за превенција од перење пари и финансирање 

тероризам ја играат субјектите како правни и физички лица со обврска да 

применуваат мерки за превенција и детекција на перење пари и финансирање 

тероризам, а кои претходат на успешното функционирање на економскиот и на 

банкарскиот систем во нашата држава. 

Од не помало значење тука е и улогата на Управата за финансиско 

разузнавање како административен орган за финансиско разузнавање и улогата на 

органот за внатрешни работи со нивна заемна соработка и соработка со останатите 

органи во откривањето на сторителите на кривични дела и нивните соизвршители. 

Така, кратката анализа на казненоправната рамка од оваа сфера, како и 

анализата на улогата и општите и посебните обврски кои е неопходно да ги 

преземаат субјектите и органите надлежни за превенција и спречување на овој 

софистициран криминалитет, ќе придонесе за утврдување на недостатоците и на 

потребата од нивно евентуално дополнување и менување, а во насока на 

подобрување на состојбата во рамките на една добро осмислена национална 

стратегија и држава во која владее правото. 

Фактот дека перењето пари е една од најважните врски меѓу криминалниот 

свет и легалното општество претставува вистински аларм, кој сигнализира 

формирање правилни обврски, но и способност и волја за преземање на истите, 

како и нивно постојано надградување врз основа на трендовите на криминалните 

активности. Дополнителниот факт на сè поголемиот интерес за перењето пари, кој 



од ден на ден станува сè поголем, ја одбележува и евидентната потреба за 

меѓусебната национална соработка на надлежните субјекти и институции, 

неисклучувајќи ја во овој контекст и можноста за давање квалитетна заемна 

меѓународно казненоправна помош и соработка, која е од незаменлив карактер. 

Опкружени со правила и исклучоци од правилата, сепак, од корист е да се 

познаваат двете правила на Ворен Бафет: „Правило број 1: Никогаш не губете пари. 

Правило број 2: Никогаш не заборавајте го правилото број 1“. 

 

I. Поим и карактеристики на перење пари и финансирање 

тероризам 

 

1. Поим и дефинирање на перење пари 

 

Поимот „перење пари“ е термин од постар датум. Додека едни автори сметаат 

дека оваа кованица за првпат е употребена од страна на припадниците на 

американските law enforcement служби кон средината на седумдесеттите години, 

други автори1 сметаат дека „кум“ на модерното перење пари е Мајер Ленски2 

(Meyer Lansky), кој ги префрлувал парите преку брег, со цел да ги заштити од 

дофатот на полицијата и на даночните служби. Паралелно со ваквите размислувања 

овој поим во судството или во правен контекст за првпат бил употребен во САД, во 

1982 година, во врска со вложувањата на мафијата во легалните бизниси. 

Оттогаш, терминот станал широко прифатен во националните и во 

меѓународните рамки, а интензивно се користи и во меѓународните документи.3 

Официјално, во литературата, овој термин за првпат се појавил во 30-тите 

години од поседувањето синџири на работилници за перење алишта од страна на 

мафијата и, сепак, води потекло од англискиот збор „money laundering“, што значи 

легализирање на капиталот стекнат на криминален начин, односно финансиски 

                                                 
1
 Вилијамс, Фил, „Перење пари“, Безбедност, 4/97, стр. 442 

2 Мајер Ленски - познат како сметководител на мафијата во Чикаго, прв истражувач на можностите 
за криење на парите кој ја открива предноста на нумерираните швајцарски сметки. Неговата идеја 
подоцна е разработена од Лесли Ленски кој е познат како прв перач на пари. 
3
 Тасева, Слаѓана, „Перење пари“, Скопје, 2003 година, стр. 30 



трансакции со кои се прикрива вистинското потекло на парите и на другите облици 

на капитал на пазарот. 

Појавата на феноменот перење пари е во непосредна врска со активностите на 

транснационалните криминални организации, чија бројка на криминални 

активности денес не може со сигурност да се утврди, криминални активности кои 

се карактеризираат со разновидност и насоченост кон „освојување“ енормно 

високи финансиски добивки. Токму од оваа причина, секогаш кога пред нас ќе се 

појави феноменот „организиран криминал“ од каде што произлегува перењето пари 

како негов подвид, целото внимание кон проблемот можеби не треба да е насочено 

кон зборот „криминал“, туку кон терминот „организиран“. 

Бројката на дефиниции согласно кои може успешно да се долови содржината 

на еден феномен, кога станува збор за перењето пари, не може со прецизност да се 

определи. Тоа е факт од кој не може да се побегне, но, сепак, при негово 

дефинирање глобално секогаш се тргнува од една основна, појдовна точка, но и 

најпогодна дефиниција за организираниот криминал, и тоа како организирано 

учество на повеќе лица во казнено дело, односно: „извршување казнени дела од 

страна на злосторничко здружение заради остварување профит и (или) моќ, со 

употреба на насилство или со користење на посебната положба во општеството, со 

намалување на ризикот преку вклучување во легалните економски, политички и 

други активности и со однапред создаден систем на заштита од гонење“ 4. Оттука, 

перењето пари претставува комплексен процес или прикриена, софистицирана и 

профитабилна активност со чија „помош“ успешно се остварува богатство, 

односно се стекнува директна или индиректна финансиска или некој друг вид 

материјална корист. Се разбира, важно е да се напомене дека оваа активност 

секогаш се одвива во сферата на економијата, финансиите и високата технологија 

со која и преку која се вршат трансакциите на пари користејќи ги финансиските 

институции и како таква, претставува активност од акцесорна природа, бидејќи 

како дел, односно како една алка од целокупниот „синџир на криминал“ 

претставува само едно продолжение на некоја претходна криминална 

активност.Како глобален транснационален проблем кој „оперира“ на меѓународно 

                                                 
4 Камбовски, Владо, „Казнено право - општ дел“, Скопје, 2011, стр. 396 



поле, од дефиницијата содржана во Виенската конвенција5, која, исто така, 

претставува и основа на останатите дефиниции содржани во другите меѓународни 

документи „надлежни“ во оваа област, произлегува дека перењето пари е процес 

при кој добивките, за кои основано се верува дека произлегуваат од криминална 

активност, се транспортираат, трансферираат, трансформираат, конвертираат или 

се вградуваат во легалните финансиски текови, со цел да се прикрие нивното 

потекло, изворот, движењето или сопственоста. 

Перењето пари согласно Законот за спречување на перење пари и други 

приноси од казниво дело и финансирање тероризам е дефинирано како: „Замена 

или трансфер на имот со цел да се прикрие или сокрие незаконското потекло на тој 

имот; прикривање или преправање на вистинската природа, локација, употреба и 

пренесување на имот стекнат на незаконит начин; стекнување, поседување или 

употреба на имот од кое било лице за кое се знае или можело да се знае дека 

таквиот имот потекнува од криминални активности и пуштање во оптек, растурање 

и користење противправно стекнати пари за вршење законска дозволена дејност 

или за стекнување имот на законски начин“.6 

Оттука, може да се забележи дека перењето пари денес претставува сериозен 

проблем, веќе подолго време закана и алармантна опасност за глобалната 

економија. Земајќи ги предвид и основните карактеристики на перењето 

криминални приноси7: флексибилност и приспособливост на дејствијата, неговата 

глобална природа, користењето на најновите технолошки достигнувања и сè 

поусовршената генијалност на криминалните умови, се наметнува констатацијата 
                                                 
5
 United Nations Convention Against Illicit Trafic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Vienna 

Covention), усвоена од страна на ООН во декември 1988 година, а која стапува во сила на 1 
септември 2000 година, од кога има и дејство на национален закон.  
6 Вилијамс, Фил, „Перење пари“, Безбедност, 4/97, стр. 445 
7 Како најсоодветен термин за означување на парите, имотот и на другите добра стекнати со 
криминална активност како што се профити, добивки, приходи и слично, е поимот приноси - 
„proceeds“, кој во согласност со толкувањето во Конвенцијата на Советот на Европа за перење, 
откривање, заплена и конфискација на приносите од криминал, овој термин означува: секаков вид 
економска корист од кривични дела, а кој опфаќа секаков имот, како што е дефиниран во ставот Б 
од член 1 од Конвенцијата: имот од секаков вид, материјален, нематеријален, подвижен или 
недвижен, легални документи или инструменти за сопственост или интереси од таков имот; Принос 
од казниво дело во согласност со толкувањето на Законот за спречување на перење пари и други 
приноси од казниво дело и финансирање на тероризам подразбира: секаков вид економска корист 
која е прибавена посредно или непосредно од кривично дело, а кој 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. 



дека „перачите“ на пари слободно дејствуваат на територија на повеќе 

јурисдикции, искористувајќи ги сите придобивки кои ги добиваат на располагање, 

а кои ги нуди глобалниот финансиски систем и глобалниот пазар. Во таа смисла, 

очевидно глобализацијата претставува главен виновник, кој и покрај сите 

предности, влијае негативно врз „развојот“ на перењето пари преку обезбедување 

можности за движење на капиталот, брз трансфер на профити преку националните 

граници, а со тоа и брз пораст на сивата економија. 

Денес, во отсуство на општоприфатена дефиниција на поимот „перење пари“, 

негова најсеопфатна дефиниција, а која истовремено ги сочинува и сите елементи 

неопходни за разбирање на овој софистициран феномен (суптилноста на процесот 

перење пари, неговата сложеност, концептот на криминализирање на перењето 

пари од секаков вид криминална активност, методите и техниките кои се користат 

во овој процес, како и крајната цел - појавување на криминалните приноси како 

легални или претворање на „црните“ пари во „зелени“ и избегнување на легалните 

последици од криминалните дејствија), би била дефиницијата дека перењето пари 

претставува: „Процес преку кој добивките за кои основано се верува дека 

потекнуваат од криминална активност се транспортираат, конвертираат или се 

вградуваат во легалните финансиски текови, со цел да се прикрие нивното потекло, 

изворот, движењето или сопственоста, да се овозможи овие средства да се појават 

како легални, а лицата вклучени во криминалните активности да ги избегнат 

легалните последици од таквото дејствие“.8 

За подобро разбирање на овој феномен, многубројните дефиниции наведуваат 

на ова поле да се користи индуктивниот метод преку кој најлесно може да се дојде 

до содржината и до целосното разбирање на овој феномен. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Тасева, „Перење пари“, стр 31 



II. Субјекти и органи во системот на спречување на перење 

пари и финансирање тероризам во Република Македонија 

 

Покрај квалитетна правна рамка во која се вградуваат а со тоа и почитуваат 

соодветните меѓународни стандарди за превенција и борба против перењето пари, 

за поставување ефикасен режим за борба против перењето пари, во современите 

национални законодавства од огромно значење е правилното функционирање на 

институциите во рамките на секоја држава. Во нивна надлежност спаѓаат 

активностите за откривање и за гонење на сторителите на ваквиот вид на криминал 

што е од круцијално значење истите правилно да бидат поставени и применувани, 

за неспорно чекорење кон мала стапката на криминал или искоренување на 

проблемот наречен „перење пари и финансирање тероризам“. 

Комплексноста на проблемот, специфичноста на активностите, вклученоста 

на поголем број дејствија преземени од различни лица, кои најчесто дејствуваат на 

територијата и на повеќе држави, како и тешкотиите во обезбедување на докази и 

поведување на судските постапки, го доведуваат во преден план фактот дека 

ваквите активности се преземаат од страна на голем број институции во рамки на 

една држава. 

 

II - 1. Субјекти    во    системот    на    спречување    на    перење    пари    и    

финансирање    тероризам    во    Република    Македонија 

 

Субјекти се физички и правни лица кои согласно Законот за спречување на 

перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам9 имаат 

обврска да преземаат мерки и дејствија за спречување и откривање на перење пари 

и финансирање на тероризам.10 

                                                 
9 Закон за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на 
тероризам, Службен весник на Република Македонија, бр. 04/08, 57/10, 35/11 
10 Министерство за финансии, Управа за спречување на перење пари и финансирање на тероризам,  
„Национална стратегија за борба против перење пари и финансирање на тероризам“, Република 
Македонија, 2011, стр. 3 



Сите субјекти инволвирани во системот на спречување на перење пари и 

финансирање на тероризам во Република Македонија, без оглед на видот на 

дејноста која ја вршат, неговата големина или волумен на работа, имаат обврска да 

вршат: анализа на клиентот, доставување на извештаи и податоци до Управата за 

спречување на перење пари и финансирање на тероризам, да чуваат податоци, да 

развиваат и воведуваат интерни програми за имплементирање на мерките и 

дејствијата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам. Покрај 

овие општи обврски, банките, менувачниците, давателите на услуги на брз 

трансфер на пари, брокерските куќи и казината имаат и посебни обврски кои 

генерално се насочени кон водење на посебни регистри за евидентирање на 

клиенти кои вршат определени активности над дозволеното. 

 

1. Улогата и обврските на финансиските институции во системот на 

спречување на перење пари во Република Македонија 

 

1.1. Банки 

 

Банките се најзначајни субјекти за пласман на криминалните приноси.11 

Надлежности на секоја банка во согласност со Законот за банки12 (член 7) се: 

прибирање на депозити и други повратни извори на средства; кредитирање во 

земјата и во странство, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални 

трансакции; издавање и администрирање на платежни средства (парични картички, 

чекови, патнички чекови, меници); издавање на електронски пари, доколку тоа е 

уредено со посебен закон; финансиски лизинг; менувачки работи; платен промет во 

земјата и странство, вклучувајќи купопродажба на девизи; брз трансфер на пари; 

тргување со инструменти на пазарот на пари (меници, чекови, сертификати за 

депозит); тргување со девизни средства, што вклучува и тргување со благородни 

метали; тргување со хартии од вредност; посредување во склучување договори за 

                                                 
11 Наумовски, „Спречување на перење пари и финансирање на тероризмот“, стр. 15 
12 Закон за банките, Службен весник на Република Македонија, бр. 67/07, 90/09, 67/10 



кредити и заеми; економско-финансиски консалтинг и други финансиски 

активности утврдени со Закон, а кои може да ги врши банката. 

Перачите на пари, признавајќи ја огромната веројатност за нивно откривање и 

откривање на нивните техники, при депонирањето на големите суми на пари на 

банкарските сметки и можноста да бидат пријавени до надлежните органи, тие 

постојано воведуваат „новитети“ за прикривање на незаконско добиените средства. 

Една од најзачестените техники за перење пари преку искористување на банките  е 

отворањето банкарска сметка во име на други лица (најчесто нивни роднини и 

блиски соработници). 

Согласно Одлуката13 со која се определува начинот и постапката за 

воспоставување и примена на Програмата на банката за спречување на перење пари 

и финансирање тероризам, (донесена од Советот на Народна банка на Република 

Македонија), секоја банка воспоставува: 

• Централизација на податоците за идентитетот на клиентите, 

ополномоштените лица, овластените застапници и ополномоштувачите, 

како и на податоците за сомнителните трансакции; 

• Ги дефинира обврските и одговорностите на одговорното лице за 

спроведување на одредбите од Законот и Програмата; 

• Подготвува План за постојана обука на одговорното лице за спречување 

на перење пари и финансирање на тероризмот и на другите вработени и 

• Поставува инструменти за внатрешна проверка на спроведувањето на 

мерките и дејствијата (минимум стандарди коишто е потребно да ги 

применуваат банките заради воспоставување соодветна програма, со 

можност за воведување и на дополнителни елементи во внатрешните 

акти во зависност од обемот и природата на активностите кои секоја 

банка ги извршува). 

Централизираната база на податоци како должност на банката е од значење за 

да се обезбеди анализа на клиентите, односно идентификување и верификување на 

клиентите, крајните сопственици и ополномоштените лица, информации за целта и 

намерата на деловните односи и постојано следење на деловните односи со 

                                                 
13 http://www.nbrm.gov.mk 

http://www.nbrm.gov.mk


клиентите. Бенефит од воспоставената централизирана база на податоци на банката 

претставува и следењето на одредени трансакции, готовински трансакции, 

сомнителни трансакции и поврзани готовински трансакции со цел навремено 

доставување податоци до Управата. Во базата на податоци банката исто така е 

надлежна и задолжена за чување на анализи и писмени извештаи (кои понатаму се 

доставуваат до одговорното лице, органите на банката, Управата, Народната банка 

и другите надлежни органи), како и податоци и информации добиени во текот на 

идентификувањето, верификувањето и следењето на клиентот и трансакциите кои 

таа ги врши и тоа најмалку во рокот определен со Законот, односно во рок од 

најмалку десет години по извршената трансакција, сметано од последната 

трансакција во случај кога се работи за повеќе трансакции кои сочинуваат една 

целина. 

Согласно член 40-а од Законот, а за целите на спречување на перењето на 

пари и финансирање на тероризмот, банката е должна да именува одговорно лице 

за спречување на перење пари и финансирање на тероризам или да формира 

посебен оддел ќе биде надлежен за спроведување на Програмата и одредбите од 

законот. Одговорното лице во банката за својата работа е одговорно пред 

Управниот одбор на банката а заради успешно остварување на неговите 

надлежности за спречување на перење пари и финансирање на тероризам треба да 

постои одвоеност на неговите активности од останатите активности на банката 

поврзани со контролата на спречувањето на перењето пари и финансирањето на 

тероризмот, точна определба на неговиот однос со другите организациони единици 

во банката, полно право и навремен пристап до сите потребни информации за 

неговите задачи и одговорности како и можност за директна комуникациска врска 

со Управниот одбор или со лицата одговорни со управувањето на ризици. 

Одговорното лице за спречување на перење пари и финансирање на тероризам во 

банката е одговорно за: вршење анализа на ризиците од перење пари и 

финансирање на тероризам; прибирање на сите невообичаени трансакции 

доставени од разните организациони делови на банката (нивно анализирање, 

подготвување писмени извештаи и донесување одлука дали таквите испратени 

трансакции имаат карактеристики на сомнителни трансакции и одлука за нивно 



пријавување или непријавување до Управата); обезбедување информации и 

документација за сите пријавени трансакции до Управата, како и за оние 

трансакции за кои е одлучено да не се пријавуваат до Управата вклучувајќи ги и 

причините за нивното непријавување; советување на Управниот одбор за мерките 

кои е неопходно да бидат преземени за почитување на прописите за спречување на 

перење пари и финансирање на тероризмот и за нивните измени и дополнувања; 

организирање постојана обука на вработените за сите значајни аспекти од областа 

на спречувањето на перење пари и финансирање на тероризам во банката; 

воспоставување насоки и упатства за правилно применување на прописите како и 

одржување на редовни контакти до другите органи и институции инволвирани во 

процесот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам (Управата, 

Народната банка, други банки и слично). 

Изготвувањето План за постојана обука на одговорните лица за спречување на 

перење пари и финансирање на тероризмот како и на другите вработени кои се 

непосредно или посредно вклучени во работењето со клиенти или вршењето на 

трансакции на годишно ниво, е уште една од специфичните должности на секоја 

банка во процесот на спречување на перење пари и финансирање на тероризам. 

Подготовката на годишната програма и организирањето на обука е во директна 

надлежност на одговорното лице за спречување на перење пари и финансирање на 

тероризам кое во рамките на своите надлежности ја врши проценката за потребите 

на таквата обука на вработените, но, и води евиденција за видот на спроведената 

обука и активните учесници во неа. Обуката на вработените опфаќа теоретски14 и 

практичен дел15. 

Врз основа на спроведена анализа, банката формира профил на ризик за секој 

клиент со кој воспоставува деловен однос, со тоа и систем за проценка на 

ризикот
16. Со правилно поставување на системот за проценка на ризикот се доаѓа 

до формирање на степен на ризик од перење пари и финансирање на тероризам и се 
                                                 
14

 Запознавање на вработените со сите прописи, со програмата на банката и со сите меѓународни 
акти од областа на спречувањето перење на пари и финансирање на тероризмот. 
15 Практична обука за примена на меѓународните стандарди за борба против перењето пари и 
финансирање на тероризмот, за идентификување на сомнителни трансакции и за засилена анализа 
на клиенти со повисок ризик од перење пари и финансирање на тероризам. 
16 Системот за проценка на ризик е обрска за сите субјекти во системот за спречување на перење 
пари и финансирање на тероризам. 



одбира вистинската насока на мерките за спречување на перење пари и 

финансирање на тероризам (најчесто првенствено насочени кон оние клиенти, 

трансакции или активности со повисок ризик). 

Првичната проценка ја вршат субјектите и бидејќи проценката на ризикот е 

мошне динамичен процес, таа се врши при воспоставување на првиот контакт за 

отпочнување на деловниот однос со клиентот, натаму истиот се следи и постојано 

се преиспитува (во текот на времетраењето на целокупниот деловен однос) сè до 

неговиот престанок. Значајна карактеристика за одбележување е тоа што не постои 

единствена методологија за субјектите која ги определува категориите на ризик. 

Меѓутоа, како најчести се појавуваат: ризик од земјата на потекло (географски 

ризик), ризик од профил на клиент и ризик на продукт или услуга. Во рамките на 

секоја категорија се прават дополнително уште по три класификации на ризиците - 

низок, среден и висок ризик, со таа разлика што секој субјект по сопствено 

видување и во согласност со своите потреби формира систем за проценка на 

ризикот од перење пари и финансирање тероризам. 

Следно мошне важно, ако не и најзначајно задолжение на банките е 

имплементацијата на инструменти за интерна проверка на спроведувањето на 

мерките и дејствијата, како едно од клучните задолженија на банките од доменот 

на сузбивање на перењето на пари и финансирањето на тероризмот. 

Индикаторите или индикациите, во овој контекст претставуваат вистинските 

показатели за правилно постапување на секоја институција кај која успешно се 

откриени во соработка со Управата а без нивно почитување би дошло до 

нагризување на системот за спречување на перење пари и негативно влијание кон 

сузбивање на криминалитетот. 

 

    Дел од индикаторите кои се однесуваат на клиентот кај банките се: 

1.Клиентот - физичко лице одбегнува да даде лични податоци или документи или 

дополнителни податоци побарани од страна на банката; 

2.Претставник на правното лице, одбива да обезбеди информација или обезбедува 

недоволна или несоодветна информација во врска со природата и целта на 

активностите на правното лице, локацијата, сопственоста или контролата, 



идентитетот на крајните сопственици, очекуваниот обем на активности или други 

потребни информации, или, иако повикан во банката да го направи тоа, тој не 

успева да ги донесе соодветните документи за верификација; 

3.Клиентот доставува документи со сомнителна автентичност; 

4.Клиентот без потреба ја објаснува трансакцијата; 

5.Клиентот бара информации како да го избегне известувањето до Управата за 

спречување на перење пари и финансирање тероризам; 

6.Клиентот доаѓа во придружба или обезбедување; 

7.Клиентот во детали е запознаен со законодавството, кое ја регулира материјата за 

спречување на перење пари и финансирање тероризам; 

8.Клиентот врши трансакции во големи износи или врши трансакции кои не 

одговараат на неговите примања, живее над своите примања и позиции; 

9.Клиентот користи голем број слични адреси или пак клиентот и лицата што се 

вклучени во трансакцијата користат заеднички адреси или податоци за контакт; 

10. Клиентот е нервозен, избегнува да даде одговори на прашања поврзани со 

трансакцијата, зазема одбранбен став, нерадо се идентификува, дава лажни 

документи или невистински податоци; 

11. Клиентот користи услуги од трети лица (пример: адвокати, нотари, консултанти 

или други професионалци), без никаква економска и логична причина во 

застапувањето на банката; 

12. Клиентот најавува почнување краткотраен деловен однос; 

13. Клиентот при почнување деловен однос се двоуми при давање податоци 

потребни за креирање на неговиот економски профил и профилот на неговите 

трансакции; 

14. Клиентот не успева да ги достави деталите за третите лица во чие име 

дејствува; 

15. Адвокат, нотар или сметководител употребува свои лични сметки за 

спроведување трансакции во име на клиентот, со адреса надвор од регионот на 

филијалата на банката; 

16. Постојат сознанија дека клиентот може да биде вклучен во илегални 

активности; 



17. Клиентите инсистираат на работа со одреден вработен во банката дури и при 

рутински трансакции или ја одложуваат трансакцијата со банката во текот на 

отсуство на тој вработен; 

18. Обид да се скрие идентитетот на крајниот сопственик преку комплексна 

структура на правните лица и други.17 

 

    Дел индикатори кои се однесуваат на трансакциите кај банките се: 

1. Сложени или невообичаено големи трансакции или невообичаени шеми на 

трансакции за кои не постои ниту правна, ниту економска логичност и цел; 

2. Последователни трансфери на средства, без каква било очигледна цел, или со цел 

да се прикрие трагата на крајниот сопственик на средствата; 

3. Клиентот се обидува да употреби фалсификувани инструменти на плаќање или 

инструменти со фалсификувана содржина; 

4. Трансакции извршени преку повеќе сметки во повеќе филијали на банката без 

вистинска економска или друга причина; 

5. Трансакции со лица кои потекнуваат од земја за која се смета дека е 

некооперативна од страна на ФАТФ; 

6. Промена на начинот на кој клиентот ги врши своите трансакции; 

7. Трансакција во износ од 50.000 евра во денарска противвредност или повеќе врз 

основа на консултантски, интелектуални или сметководствени услуги или услуги 

од областа на маркетингот; 

8. Трансакција во износ од 100.000 евра во денарска противвредност или повеќе во 

која е вклучен клиент за кој Управата барала дополнителни податоци 

(трансакцијата е направена по доставувањето на предходно споменато барање); 

9. Трансакција во износ над 30.000 евра во денарска противвредност извршена од 

или кон непрофитни организации; 

10. Трансакција реализирана од страна на нерезидент - физичко лице во износ од 

над 50.000 евра во денарска противвредност или нерезидент - правно лице во износ 

од над 100.000 евра во денарска противвредност; 
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11. Трансфери на средства од странство на клиент во Р.М., кои клиентот веднаш 

ги префрла на трето лице во Р.М. или странство; 

12. Последователни трансфери на средства низ повеќе банки, а појдовната и 

завршната дестинација се сметки во иста банка; 

13. Клиенти извршуваат трансакции кои не се типични за нивната цел или 

нормална активност; 

14. Големи трансакции на сметки на штотуку формирани правни лица и други.18 

 

     Некои од индикаторите кои се однесуваат на готовински трансакции: 

1.  Значајно зголемување на депозити на готовина од страна на клиентот без 

оправдана причина, особено ако средствата потоа во кус период се пренесени од 

сметка и/или целосно се дозначени на сметка, која не е поврзана со редовната 

дејност на клиентот; 

2.  Клиенти, кои често внесуваат готовина на сметки, при што износот на одделен 

депозит е незначителен, а значителен е вкупниот износ на сите депозити; 

3.  Клиентот често менува патнички или банкарски чекови за готовина; 

4.  Често менување на еден вид на готовина во готовина со друга валута без 

економски оправдана причина; 

5.  Клиенти, чии депозити вклучуваат фалсификувани банкноти; 

6.  Често депонирање големи износи готовина во ноќните трезори, притоа 

очигледно го избегнуваат вообичаениот непосреден контакт со банкарските 

работници; 

7.  Уплата на голем број излитени, оштетени или со специфичен мирис банкноти; 

8.  Зачестени уплати на големи износи на сметка на клиент, кои веднаш се подигаат 

во готово; 

9. Уплата од страна на повеќе лица на сметка на клиент, а вкупната сума се 

пренесува на друга сметка; 

10. Уплата на голема сума готовина заради плаќање данок; 

11. Клиентот врши зачестени готовински уплати на сметка на правно лице по основ 

„позајмица на основачот“ или „зголемување на основачкиот влог“; 
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12. Голем број мали уплати на една сметка, кои создаваат една значителна сума; 

13. Прилив на голем износ од странство на сметка која претходно била неактивна, 

по што средствата се повлекуваат во готово; 

14. Клиентот не успева да ги обезбеди потребните документи за големи депозити 

со цел да го докаже потеклото на истите и други.19 

  

    Показатели кои се однесуваат на користење сметки или други производи: 

1. Клиенти, кои имаат повеќе сметки и на сите уплатуваат износи во готовина, при 

што збирот на сите уплати претставува значителен износ на средства; 

2. Повлекување големи износи од дотогаш неактивни сметки или од сметки на кои 

биле дозначени невообичаено големи средства од странство; 

3. Почеста посета на сефови за чување и депоа; 

4. Невообичаен вкупен износ на готовински уплати, кои истиот или наредниот ден 

се трансферираат од сметката, или невообичаено големи вкупни приливи на сметка 

истиот или наредниот ден се подигаат во готово; 

5. Клиентот не сака да користи вообичаена банкарска понуда на услуги, иако тоа би 

било во негов финансиски интерес; 

6. На сметка на клиент, поголем број физички лица уплаќаат готовина без 

соодветна причина или објаснување; 

7. Циркулација на големи износи од сметка на сметка во рамки на затворен круг на 

лица; 

8. Клиентот внесува големи износи на сметка и дава налог банката да ги 

трансферира на поголем број лица (правни или физички), особено кога такви 

трансакции не постои очигледна економска или видлива правна цел и слично.20 

 

Показатели кои се однесуваат на трансакции поврзани со вложувања се: 

1. Купување хартии од вредност кога тоа не се совпаѓа со финансиската состојба и 

бонитетот на клиентот; 
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2. Уплата на голем износ на готовина за купување хартии од вредност што не 

одговара на финансиската состојба на клиентот; 

3. Постојано се купуваат или се продаваат хартии од вредност без некаква 

очигледна економска цел.21 

 

     Дел од показателите кои се однесуваат на работење со странство се: 

1. Клиентот потекнува од држава која е општо позната дека е поврзана со 

производство, преработка или продажба на дрога; 

2. Клиенти, кои праќаат/примаат големи дознаки кон/од лица кои потекнуваат од 

држави за кои е општо познато дека се поврзани со производство, преработка или 

продажба на дрога; 

3. Клиентот има големи или зачестени приливи на средства од лица, кои 

потекнуваат од земја која не ги применува прописите од областа на спречување на 

перење пари и финансирање тероризам; 

4. Клиентот извршува големи или зачестени трансакции кон лице, кое потекнува од 

земји која не ги применува прописите од областа на спречување на перење пари и 

финансирање тероризам; 

5. Трансакциите на клиентот неосновано се остваруваат преку поголем број 

меѓународни трансфери меѓу земји, од кои барем една не ги применува прописите 

од областа на спречување на перење пари и финансирање тероризам и слично.22 

 

Индикатори кои се однесуваат на вработените: 

1. Необјасниви промени во однесувањето на вработените (зголемување на 

трошењето на парите, некористење на годишниот одмор, воспоставување приватни 

контакти со клиентите, одбива да ја промени постојаната работа и слично). 

2. Вработениот избегнува да дава информации за клиентите или трансакциите кај 

кои постојат причини за сомневање за перење пари, иако му се познати фактите 

кои укажуваат на сомнителна трансакција; 
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3. Непочитување на интерните упатства, постапки и прописи за спречување на 

перењето пари од страна на вработените во банките и слично.23 

 

Дел индикатори кои се однесуваат на обезбедени или необезбедени кредити: 

1. Клиентите неочекувано ги отплатуваат проблематичните кредити со средства од 

непознат извор; 

2. Барања за кредит кој би бил обезбеден со готовина или со друг вид 

обезбедување, чиј извор не е познат или вредноста на обезбедувањето не е во 

согласност со финансиската состојба на клиентот; 

3. Внесување поголем износ на готовина како депозит за добивање кредит, а потоа 

клиентот поднесува барање предвремено да го исплати истиот; 

4. Давање финансиска гаранција од страна на трето лице, кое нема јасен однос со 

клиентот или оправдана причина за давање гаранција; 

5. Делумно или комплетно предвремено отплаќање на кредитот од страна на 

корисникот, со средства за кои не е докажано потеклото на истите и слично.24 

 

     Показатели кои се однесуваат на плаќања со платежни картички: 

1. Клиентот спроведува трансакции со висока вредност преку припејд-картичка, 

користејќи ја предноста на опцијата за полнење на картичката без физичко 

присуство во банката, на пр. преку банкомати, интернет-банкарство, итн.; 

2. Високи состојби на задолжувања или одобрувања на кредитни картички се 

отплаќаат во готовина, без јасен извор на средствата.25 

     

       Овластените лица од банките меѓу себе можат да разменуваат податоци и 

информации за целите на спречување на перење пари и финансирање тероризам 

врз основа на мултилатерален протокол за соработка потпишан од банките, а 

подготвен од Здружението за банкарство. 

       Исто така, постои должност за банката да обезбеди почитување на мерките за 

спречување на перење пари и финансирање на тероризмот кои важат во Република 
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Македонија и од страната на нејзините филијали во земјата и во странство и да ја 

извести Народната банка на Република Македонија и Управата за спречување на 

перење пари и финансирање тероризам, доколку одредена филијала во странство не 

е во можност да ги почитува истите, бидејќи таквите прописи не се дозволени во 

земјата каде што се наоѓа подружницата или филијалата. 

 

Заклучок  

 

        „Парите често се плод на злото, колку што се и корен на злото.“ Хенри 

Филдинг - разумна мисла која може да се земе како корен на она што се нарекува 

превенција во организираниот криминал на перењето пари во Република 

Македонија. Перењето пари е значителен елемент во организираниот криминал, и 

како таков упатува на фактот дека претставува сериозен проблем од глобално ниво 

и кога се зборува токму за организираниот криминал можеби целото внимание не 

треба да биде насочено кон зборот криминал, туку кон терминот организиран. Како 

транснационален проблем, пред сè, заради новата глобална финансиска 

инфраструктура која обезбедувајќи поголеми можности за луѓето за полесен начин 

на живот, нуди дотолку повеќе можности за перачите на пари за остварување на 

сопствените цели, од доминантно значење е меѓународната соработка на државите 

од секој можен аспект.  

        Од аспект на меѓународни документи и нивна имплементација или пак 

меѓународна размена на информации и соработка во доменот на истрагите и 

обвиненијата едно е сигурно - во секоја држава треба да се формира систем, 

односно правилно функционирачки организациски структури за соочување со 

ваквиот феномен кој зазема сè пошироки размери. Последиците од секоја појава 

можат да се одбегнат, сепак, вообичаено тие се неизбежни, но последиците од 

перењето пари можат да бидат дури и катастрофални со значајни штети за 

светската, но и за националната економија. Почнувајќи од нарушување на 

ефективните операции на националните економии и промовирање посиромашна 

економска политика, зголемување на степенот на корупција на финансискиот пазар 

и дестабилизација на системите, како и намалување на стапката на пораст на 



светската економија, доволно кажува за потребата од превентивна и репресивна 

стратегија во секоја земја поединечно. „Перењето пари“ навистина претставува 

високоорганизирана, професионална и интелектуална дејност, која ги зафаќа сите 

држави во светот. Во неговото спроведување вистина е дека се вклучени врвни 

банкарски експерти, како и голем број финансиски и компјутерски експерти со 

огромно искуство во оваа софистицирана сфера. Но, тоа не значи дека не е 

потребно или, пак, дека не постои можноста да се пронајдат, обучат и правилно да 

се постават исто толку „софистициран“ експертски кадар, да се обезбедат 

професионални детални проценки и анализи на секој поединец вклучен од другата 

страна на „побарувачката“ на услуги, успешни анализи на трансакции или анализи 

на бројните активности. 

       Во Република Македонија сè уште постои висок степен на загрозеност од оваа 

појава. Несоодветната правна рамка и инкриминација предизвикува дополнително 

неправилно функционирачки репресивен систем. Во таа насока, а во рамките на 

остварување ефикасен систем за спречување на перење пари и финансирање на 

тероризам од значење е: 

     - да се направи промена на инкриминацијата од член 273 од Кривичниот законик 

во насока на определување на единствен објект на дејствие (поедноставување на 

инкриминацијата како најшироко казнено дело предвидено во Законот); 

     - покрај веќе унапредената законската регулатива, да се обезбеди и 

унапредување на степенот за нејзина ефикасна имплементација (Усогласување на 

Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и 

финансирање тероризам со Законот за кривична постапка во однос на одредбите 

кои се однесуваат на примената на привремените мерки со новиот Закон за 

кривичната постапка, по изготвувањето Предлог за изменување и дополнување на 

овој закон од страна на Владата и воведување на систем за водење сеопфатна 

статистика на национално ниво);  

      - да се овозможи понатамошно јакнење на институционалните капацитети 

(надградување на информатичките капацитети, зајакнување на капацитетите за 

вршење на надзор и понатамошно стручно усовршување на вработените кај 

Управата за спречување на перење пари и финансирање тероризам; поголемо 



вклучување на прашања за исполнување на обврските за спречување на перење 

пари и финансирање тероризам во рамките на вршење надзор, реализирање 

специјализирани обуки за спроведување ефикасна контрола кај органите за вршење 

надзор; стручно усовршување на вработените, збогатување на практика за 

интегрирани финансиски истраги кај државните органи на прогонот);  

      - да се обезбеди ефикасен систем на меѓуинституционална соработка 

(континуирано спроведување на активностите за зајакнување на меѓународната 

соработка кај Советот за борба против перењето пари и финансирање тероризам; 

зајакнување на соработката во делот на спроведување на надзорот над примената 

на мерките и дејствијата за спречување на перење пари и финансирање тероризам 

над субјектите кои досега не се опфатени со спроведените контроли  

      - како што се адвокатите, сметководителите, ревизорите, лизинг-друштвата и 

други, како и формирање заеднички тимови за координација на истрагите за 

перење пари или финансирање тероризам);  

      - да се придонесе кон зајакнување на меѓународната соработка (зголемување на 

ефикасноста и подобрување на квалитетот на одговорите на барањата добиени во 

рамки на меѓународната соработка; интензивирање на спонтаното доставување 

информации до Единиците за финансиско разузнавање на други држави; 

унапредување на соработката со меѓународните организации; проширување на 

надлежностите на Управата во делот на меѓународната соработка, од аспект на тоа 

што со дополнување на законските норми со одредби Управата ќе добие право да 

бара примена на привремени мерки од Единиците за финансиско разузнавање на 

други држави; спроведување на IVот круг на евалуација на системот за спречување 

на перење пари и финансирање на тероризам од страна на Moneyval Комитетот при 

Советот на Европа и слично);  

       - да се овозможи подигање на свеста на субјектите за неопходноста од 

преземање мерки за спречување на перење пари и финансирање тероризам (преку 

потпишување мултилатерален протокол за соработка; продолжување на 

активностите на Здружението за спречување на перење пари во банкарскиот 

сектор, како и формирање здруженија за спречување на перење пари и 

финансирање тероризам и кај другите субјекти). И на крајот, зошто некому му е 



толку важно да научи за перењето пари? Мора да разбереме дека, иако повеќето 

активности за перење пари вклучуваат определен вид валута, во процесот на 

перење може да се употреби СЕ! Во минатото, а и денес, постоеле случаи во кои 

биле вклучени дијаманти, злато, печатени белешки со трансакции од кредитни 

картички, акции и обврзници, банкарски чекови, авиони, добиток, поштенски 

уплатници, авионски билети и трансфер по жичен пат. Овие „шеми“ се ограничени 

само од имагинацијата на нивните извршители, а не од формата на парите. Откако 

службеникот на силите за спроведување на законот за спречување на перење пари 

ќе го разбере концептот на парите, тој ќе биде многу подобро или врвно подготвен 

да ги препознае вистинските „пајакови мрежи“, а дотолку повеќе вршителите на 

перењето пари, кога ќе наиде на нив. 
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