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                                                                  АБСТРАКТ 

Недозволената трговија со дрога, наркобизнис или пак наркотрговијата, претставува 

еден вид на ,,црн пазар,, на кој што се одвива купопродажбата на истоимената и врз основа 

на истата се остварува и голем профит. Секако дека овој црн пазар го опфаќа одгледувањето 

на психотропните супстанци (дроги), нивното производство, прекуграничното 

дистрибуирање и на крајот продажбата на определени супстанци (дроги) кои што се 

забранети со закон. Во многу земји ширум светот, трговијата со дрога е забранета и е 

инкриминирана во Кривичните законици како кривично дело кое е казниво. Во Република 

Македонија овој тип на кривични дела поврзани со дрога се инкриминирани во 21 глава од 

Кривичниот Законик. Неовластеното производство и пуштање во промет на наркотични 

дроги, психотропни супстанции и прекурсори (член 215 од КЗ) и Овозможување на 

употреба наркотични дроги (Член 216 од КЗ) претставуваат кривични дела за кои се 

предвидени затворски казни за сторителите. Во определени земји пак како што се Кина, 

Иран или Сингапур нелегалната трговија со дрога се казнува дури и со смртна казна.  

1. Вовед 

Недозволената трговија со дрога претставува сериозна национална (домашна) и 

меѓународна или интернационална состојба кон која треба да се пристапи глобално. 

Дрогата воопшто не е едноставен проблем и претставува голема закана за здравјето, 

безбедноста, просперитетот на популацијата а поготово младината. Тука мора да се спомене 

и наркоманијата како социјално девијантна или социо/патолошка негативна појава која е 

мошне акутна во светот. И покрај темелните проучувања на оваа појава, тешко е да се 

согледа до крај нејзината етиологија и нејзините негативни консеквенции, односно 

последици, и да се разработат ефикасни инструменти средства за нејзино спречување и 

сузбивање. 1 Кај недозволената трговија со дрога се испреплетуваат многу аспекти како што 

се здравствените, социјални, кривични, етички и слично. Уживањето на опојни дроги спаѓа 
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во групата на социопатолошките појави. Сите статистички податоци покажуваат дека 

последните две до три децении постојано бележи пораст во целиот свет.2 Феноменот 

поврзан со дрога и мерките и активностите кои треба да се превземат се комплексни и во 

широк континуум кој опфаќа превенција, третман, намалување на штети, социјална 

реинтеграција, правна контрола, спроведување на законот, особено имајќи во предвид дека 

упоребата на дрогата, трендовите, како и нелегалното производство и трогвија со дрога се 

многу динамични и постојано се менуваат. Секоја држава има своја карактеристика во која 

се инволвирани и организирани криминални групи, каде што ги остваруваат своите огромни 

профити, но неспорно е дека нелегалната трговија со дрога, е на првото место во светот каде 

што се остваруваат нелегалните профити. Најпрофитабилна активност на организираниот 

криминал е трговијата со дрога на која граѓаните на Европската Унија трошат најмалку 24 

милијарди евра годишно3. Злоупотребата на дрогата и болестите на зависност од дрогата се 

поврзани со глобалните општествени проблеми како што се сиромаштијата, 

невработеноста, деликвенцијата, криминалот, бездомништвото, додека овртот на пари од 

нарко криминалот може да има значајно влијание во општествената стабилност, развојот на 

општеството, демократските процеси и условува страдање и на индивидуата и на 

семејството, а води и до губење на човековиот живот4. Доколку се погледне претходно 

наведеното и доколку се има во предвид, можеме да кажеме дека граѓаните и институциите 

во Р. Македонија се свесни за овие проблеми и опасности, и активно дава подршка и на 

својата територија и во рамките на меѓународната соработка со земјите од регионот и 

светот, со една транспарентна и конзистентна политика за борба против дрогата, се со цел 

да обезбеди здрав живот, достоинство и безбедност на индивидуата – човекот и 

целокупното општество во целина. 
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2.Недозволената трговијата со дрога во Република Македонија и регионот5; 

Република Македонија е транзитна земја кога станува збор за недозволената трговија 

или шверцот со дрога. Трговијата со дрога, како и нејзиното производство претставува 

можеби и најпрофитабилна а и најдоминантна форма на организиран криминал со која се 

занимаваат криминалните структури и поединци во земјата. Определени количини 

остануваат за употреба, продажба или пак складирање на дрогата, додека пак за потребите 

на локалниот пазар нелегално се произведуваат марихуаната и синтетичките дроги. Во 

Извештајот6 се вели дека Стратегијата на ЕУ за дрога за периодот од 2013-2020 година и 

Акцискиот план (2013-2016) пружаат рамка за решавање на проблемот со дрогата во ЕУ во 

комбинација со националните стратегии на земјите членки. Крајната цел е значително 

намалување на достапноста на нелегалните дроги низ сузбивање на трговијата, разбивање 

на криминалните групи, поефикасно делување на правосудниот систем, подобра соработка 

помеѓу разузнавачките служби и ставање на посебен акцент на прекуграничниот 

организиран криминал поврзан со дрогата. Канабисот е најраспространетата дрога во 

Европа, се проценува дека на него отпаѓа 38% од малопродажбата, што донесува повеќе од 

9,3 милијарди евра годишно. Според овој Извештај околу 22 милиони Европјани користат 

канабис. На второ место е хероинот кој носи профит од 6,8 милијарди евра годишно. 

Хероинот е причина за смрт на многу корисници. Опиумот главно се произведува во 

Авганистан, а балканската рута и понатаму е главен коридор за влез на хероинот во ЕУ, 

иако се појавуваат нови рути од Африја, јужен Кавказ, Сирија и Ирак. Кокаинот е на третото 

место, а малопродажниот пазар носи околу 5,7 милијарди евра. Колумбијските и 

италијанските криминални групи се главните дистрибутери во Европа.Пазарот со дрога е 

многу динамичен, со оглед на тоа дека рутите што ги користат криминалните организирани 

групи се користат и за шверцување на други производи како што се на пример акцизната 

стока, цигарите, алохолот или пак и трговијата со луѓе и криумчарењето на мигранти. 
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Познато е дека лицата кои се занимаваат со трговијата со дрога од Балканските земји, го 

шверцуваат кокаинот од земјите од Јужна Америка. Овој тренд е веќе идентификуван, но 

модусот се менува користејќи ја напредната технологија. Особено е интересен трендот со 

,,deep web,, преку кој може да се нарачуваат определени дроги. ,,Мрачниот интернет,, е дел 

од светската мрежа за која е потребен посебен софтвер за пристап. Кога еднаш ќе се 

логирате, се функционира како на обичниот интернет. Сепак, на овој мистериозен простор, 

постојат скриени сајтови кои нема да се појават во резултатите на претрага, туку на нив 

може да се влезе само ако ја знаете точната адреса. На овој мрачен интернет постојат 

развиени пазари  на кои се продава оружје, дрога и слично која корисниците ја плаќаат со 

Биткоинтот како валута. Дури постои и ,,Асасинејш маркет,, каде корисниците со помош на 

криптовалута можат да нарачаат и да платат убиство. Во неодамнешна студија проценето е 

дека околу 100 милиони долари годишно вредна трговија со дрога се врши на овој мрачен 

интернет со помош на биткоинт, кој е уште потежок за следење од софтверот TOR. 

Компанијата која го разви ТОR тврди дека активистите се тие кои го користат нивниот 

софтвер, повикувајќи се на Едвард Сноуден кој баш преку ТОR ги октрива на новинарите 

своите откритија. Република Македонија не е имуна на овој тип на купопродажба на дрога 

бидејќи постојат примери на вакви случаеви. Со оглед на фактот дека продажната цена на 

кокаинот е висока во споредба со економскиот стандарт на живот во Македонија, 

криминалните групи ќе продолжат да ги извршуваат своите криминални активности и 

надвор од земјата. 

 

 

2.1 Трговија со кокаин 

 Најголеми производители на кокаин во светот се земјите од подрачјето на Јужна 

Америка. Боливија, Колумбија и Перу се земјите од кои тргнуваат шверцерските групи кон 

главните потрошувачки пазари во Северна Америка и Западна и Централна Европа7. Во 

Македонија, па и во другите балкански земји како Србија и Црна Гора, кокаинот се 

шверцува во помали количини. Исклучиво за потребите на локалниот пазар, како од земјите 
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од Западна вропа, така и преку курурири од Јужна Америка. Со авион во посебно подготвен 

багаж за тие прилики, во телесните шуплини (најчест пример се голтачите) но и преку 

поштенски практи или пак во форма на гумени банани кои се пакуваат и изгледаат како 

вистински. Жаришни точки се граничните премини. Секоја недисциплина или настанат 

проблем доведува до меѓусебни пресметки и убиства на членовите на криминалните групи 

како и во земјите од каде потекнува кокаинот. Голем проблем е и перењето на пари, односно 

вложувањето на профитот во легалите стопански и други текови. Дел од парите се користи 

и за корумпирање. 

2.2 Трговијата со хероин 

Во однос пак на интензитетот и количините на хероинот кој се шверцува по 

централнобалканската рута до Западна Европа, е во опаѓање. Во иднина ќе се користат 

поморските патишта заради помалиот ризик од откривање и можноста за шверц на 

поголеми количини. Криминалните групи во  Македонија ќе ги фокусираат своите 

активности на шверцот на мали количини хероин, со почести заминување во земјите од 

Југоисточна Европа. Севкупното светско производство пак на опиум за 2014 година 

изнесува 7.554 тони, од кои 85% се произведени во Авганистан. Производството на хероин 

во Авганистан се зголеми со тенденција завршната фаза на производството да се пренесе на 

пазарот во Европа.8 До промена на актуелноста на шверцерските рути дојде поради 

поинтензивното користење на новите сообраќајни структури (во Албанија, автопатот 

Приштина – Драч) и поморските пристаништа (Албанија и Грција) Хероинот од правец на 

Грција и Бугарија се криумчари по централната балканска рута до подрачјето на Косово , 

кон централна Србија, а исто така и од правецот на Бугарија во Србија, каде што 

шверцерските канали се спојуваат и по Коридорот 10 продолжуваат кон пазарите на 

Западна Европа. Клучна област за шверцот на хероин во Црна Гора останува областа околу 

Пеќ во Косово, од каде што преку каналот на северот од Црна Гора се шверцува хероин кон 

централниот и јужниот дел на земјата, главно за потребите на домашниот пазар. Друг 

правец на влез на хероинот во Црна Гора е од областа на Скадар во Албанија. Хероинот кој 

се шверцува во Црна Гора преку наведениот правец не е наменет само за домашниот пазар 

туку и за понатамошно криумчарење кон БиХ и Хрватска. За криумчарење на хероинот 
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преку Србија, Црна Гора и Македонија се користат превозни средства по патен и 

железнички сообраќај, најчесто автомобили, шлепе- ри со храна и расиплива стока за да се 

избегне подолгото задржување на гранич- ните премини. Хероинот е скриен во специјално 

изградени шуплини во возилата. Дистрибуцијата на хероинот на локалниот пазар 

непосредно или посредно влијае на зголемувањето на кривичните дела од сферата на 

имотните деликти и кривич- ните дела против бракот и семејството, со што се создаваат 

сериозни проблеми во сферата на социјалната и здравствената политика. 

2.3 Трговија со марихуана 

Кога станува збор пак за Нелегалната трговија со марихуана, таа беше во пораст сè 

до намалувањето на производството во Албанија и полициските акции во земјата, што 

имаше влијание врз порастот на цените и зголемување на бројот на нелегални лаборатории 

за производство на марихуана во природни услови и на модифицираната марихуана „сканк“ 

во вештачки услови. Македонија и понатаму ќе бидат транзитна област за шверц на 

марихуана по балканската рута до земјите од Централна Европа Mарихуаната од Албанија 

се криумчари и се дистрибуира во еден дел преку Јадранското Море (со глисери или траекти 

од албанските пристаништа Драч и Валона), директно во Италија и Грција, до дестинациите 

во Велика Британија и другите земји во Западна Европа. Останатите правци одат по копнен 

и воден пат (Скадарско, Охридско и Преспанско Езеро), кон значајната транзитна точка 

Црна Гора, Србија и Македонија, а потоа во земјите од Западна Европа. 

2.4 Трговија со синтетички дроги 

 Во Македонија, синтетичките дроги влегуваат од Србија и Бугарија, а се наменети 

за задоволување на потребите на локалниот пазар. Присутна е појава на нови психоактивни 

супстанции на територијата на Црна Гора и Македонија («MDPV methylendioxypirovaleron», 

«Ц-25 NBOM» и «Б-25 NBOM»). Некои криминални групи што се занимаваат со 

производство на синтетички дроги и прекурсори и се составени од членови кои го имаат 

потребното знаење и искуство во врска со производството на овие дроги, се обидуваат да 

го организираат производството и во странство од каде што би вршеле дистрибуција на 

најголемите пазари во Европа и Азија, а делумно и за потребите во Србија, Црна Гора, 

Хрватска и Македонија. Лошата економска ситуација, достапноста на евтина опрема и 

хемиски компоненти за производство на синтетички дроги, како и ниската цена на 



локалниот пазар, му оди во прилог на производството на синтетички дроги и прекурсори во 

тајни лабо- ратории. Начинот на шверцување е со користење на курири, во скриени 

шуплини на транспортни средства и во меѓународните пратки. Производството на 

синтетички дроги и прекурсори во тајните лаборатории е во пораст. Се претпоставува дека 

на нелегалниот пазар во Македонија и земјите во регионот, сè поголема опасност 

претставува производството на синтетички дроги и прекурсори во импровизирани 

лаборатории од тип на кујни, што ќе доведе до нивна ниска цена и поголема достапност.9 

Ако за кратко се погледне назад во историјата, произлегува дека самите држави често се 

обидувале да профитираат од пазарите кои подоцна станале нелегални и кои се снабдувани 

од страна на криминалните организации. Ова особено важи за дрогата и трговијата со луѓе, 

кои денес се сметаат за светски најштетни и најпрофитабилни нелегални активности10.  

 

3. Неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни 

супстанци и прекурсори (член 215 од Кривичниот законик на Република Македонија) 

Низата на голем број на меѓународни обврски кои произлегуваат од конвенцииите 

(Конвенција за психотропните супстанци од 1971, Конвенција за транснационалниот 

организиран криминал од 2000 год. и слични), како и распространетоста на оваа појава 

доведоа до инкриминирање на истата, односно за казнено правна заштита на истата. Во овие 

конвенции се содржани, така и во нашето казнено право, релевантните поими на дроги – 

даден е попис на супстанциите што се сметаат за опојни дроги (морфиум, опиум, хероин, 

кокаин итн) како и на други психотропни супстанци (аналгетици, седативи, транквилизери, 

психостимуланси и сл., што влегуваат во поимот на таблетоманија11. Поимите се 

дефинирани во Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции12. Овај 

закон е дециден во делот каде што се забранува одгледување, производство, промет, 

поседување и употреба на супстанции и растенија  и нивни препарати освен во медицински 

                                                           
9 http://www.mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/analizi-statistiki/Socta%20izvestaj%202016%20MK.pdf 
10 UNODC ја оценува глобалната вредност на недозволената трговија со дрога во САД на 322 билиони 
долари, а онаа на трговијата со луѓе на 32 билиони американски долари; види UNODC (ed.), 2007 World Drug 
Report, UNODC, New York, 2007, p. 170. 
11 Методија Каневчев, Посебен дел од Казненото право, стр.266 
12 Закон за контрола на опојни дроги и психотропни супстанци 



или научни истражувања или во судско-медицински, наставни или полициски намени како 

што е утврдено со Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции 13. Кога 

станува збор за суштината на ова кривично дело, првиот облик, односно дејствието на 

извршување на ова кривично дело претставува неовластеното производство или пак 

прераборување на супстанци или препарати што се прогласени за наркотични дроги, 

психотропни супстанци или прекурсори. Производството е секој или било кој начин на 

создавање на дроги, и тој е различен во зависност од тоа дали станува збор за природна или 

пак вештачка дрога. Поимот на преработување значи добивање на еден облик на дрога или 

нејзино пречистување, подобрување на нејзиниот квалитет и слично. Притоа, 

производството или преработката треба да се вршат заради продажба на истата. При тоа, 

посебно значење може да има самата количина на опојните средства, околноста дали 

сторителот самиот е конзуматор или е познат како продавач на дрога (дилер), како и секоја 

друга околност која може да укаже на намерата на сторителот да се занимава со продажба14. 

Секако дека криминалните структури влегуваат во овој ,,црн бизнис,, поради продажба, 

односно профитот кој се остварува.  Според извештајот на ОН, во 2003 година на пример, 

глобалната трговија со дрога остварила 321,6 милијарди американски долари. Истата 

година, со БДП од 36 милијарди американски долари, трговијата со дрога може да се 

процени на нешто помалку од 1 процент од вкупната светска трговија15. Самото дејствие на 

посредување во купувањето или продажбата на психотропните супстанци, прекурсори и 

слично, се состои и опфаќа различни моментуми и дејствија што се насочени кон 

реализација на продажбата помеѓу Купувачот и Продавачот, пренесувањето на пораки меѓу 

нив, чувањето на дрогата и сл. За постоењето на оа криивчно дело не е од значење дали 

посредувањето било успешно  или пак дали дошло до купопродажба на дрогата. Ова 

кривично дело е свршено со превземање на било кое дејствие кое што е означено како 

дејствие на сторување. Последицата која настанува како резултат на ова криивчно дело е 

апстрактна опасност за живото и здравјето на луѓето. Секако дека сторител или извршител 

на ова кривично дело може да биде секое лице, или пак лице кое во сите овие дејствија ја 

има улогата на посредувач. Следен битен елемент е Субјективното битие. Кај ова кривично 

                                                           
13 http://www.pravdiko.mk/narkotichni-drogi-i-kaznite-za-nivno-neovlasteno-proizvodstvo-i-pushtan-e-vo-promet/ 
14 Тодор Витларов, Казнено право Посебен дел со практични примери,стр.56, 2013 год. 
15https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%81%
D0%BE_%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0 



дело тоа е Умислата. Лицето кое го извршило ова кривично дело треба да биде пресметливо 

и да го има сторено истото со умисла, што значи дека сторителот треба да е свесен дека 

станува збор за супстанци кои се прогласени за дрога. За ова кривично дело е предвидена 

казна затвор од 3 до 10 години. Со измените на КЗ од 2009 година пропишан е нов 

привилегиран облик во случај дрогата да е во помало количество, и предвидена е казна од 

шест месеци до 3 години затвор. Мора да се напомене дека во судската пракса настануваат 

проблеми, бидејќи овој Поим на ,,помала количина на дрога,, е непрецизиран, нејасен и 

неконцизен поим кој зависи и од видот и карактерот на дрогата. Заради воедначување на 

практиката и постапувањето на Јавните обвинители според начелото на легалитет и 

еднаквост на граѓаните пред законот, Јавниот обвинител на РМ донесе Задолжително 

Упатство Дов.Бр.16/2010 според кое како помала количина на марихуана се сметаат 

количината до 5 грама, хероин до 2 грама и кокаин до 2 грама. Во поглед на психотропните 

супстанци и прекурсори секој случај би требало да се анализира инидивидуално, во 

зависност од видот и количината кој можат еднократно да бидат употребени. Мислам дека 

треба да се изврши детална анализа околу ова прашање бидејќи настануваат проблеми во 

судската пракса. Со оглед на фактот дека уживањето на опојните дроги не е казниво во 

Република Македонија, што доколку од страна на овластените полициски службени лица 

при извршување на претрес или слично е фатено лице кое кај себе поседува 0,5 грама кокаин 

или пак 1 грам марихуана за сопствена употреба? Како ќе реагираат припадниците на 

полициските или пак правосудните ограни? Дали ова лице ќе биде осомничено за 

неовластено држење на дрога од помала количина, а понатаму и осудено? Докажувањето 

на тоа дека мотивот за држење на помалата количина на дрога за сопствена употреба и 

конзумирање, а не и за препродавање е многу тежок! Овој став сеуште не е искристализиран 

и поради тоа при решавање на вакви случаеви треба да се согледаат сите околности во 

предметот. Мислам дека владее општо мнение дека одлуките се носат од ,,случај,, до 

,,случај,,. Најчести докази кои се презентираат пред судот се записникот од сослушување 

на осомниченото лице кое има квалитет на доказ во кривичната постапка, пронајдена и 

одземена помала количина опојна дрога, сведочење на уживателите и слично. Јавните 

обвинители во согласност со новиот Закон за кривична постапка треба да постапуваат многу 

внимателно. Врховниот суд како највисока судска инстанца  треба да донесе начелен став 

за воедначување на казнената политика. Врховниот суд на Република Македонија треба да 



се ангажира во јасно и концизно решавање на овој детал, и да предложи искристализирано 

решение.  

Понатаму, ова кривично дело исто така има квалифициран облик доколку делото го 

извршиле повеќе лица (најмалку 3, согласно чл.122 т.23 од КЗ) или пак сторителот 

организирал мрежа на препродавачи или посредници. Пропишано е и казнување на 

правното лице доколку е инволвирано16. Исто така, неовластеното правење, набавување, 

посредување или давање на употреба на опрема, материјал или супстанци за кои 

сторителот, знае дека се наменети за производство на наркотична дрога, претставува 

посебен облик на дејствување кој е инкриминиран. Во практиката, најчесто ваквиот облик 

на кривично дело се јавува, како набавување на семки од растението cannabis stativa, од кое 

се добива опојната дрога – марихуана. Во насока на зголемување на ефикасноста на 

откривањето на ова кривично дело, пропишан е посебен основ за ослободување од казна, за 

квалифицираниот облик на делото со исклучок на организаторот, кој ќе го открие 

сторителот или ќе придонесе за негово откривање. Со оваа инкриминација е пропишано 

облигаторно одземање и заплена на наркотичните дроги, како и на подвижните и 

неподвижните предмети употребени за нивно правење, пренесување или растурање. 

4.Член 216 од Кривичниот законик на Република Македонија  

Исто така е инкриминирано и овозможувањето на употреба на наркотични дроги. 

Делото мора да е сторено со умисла кон пасивниот субјект – хроничен наркоман или пак 

лице кое прв пат има допир со дрогата. Во членот 216 од КЗ стои дека  тој што наведува 

друг на уживање наркотични дроги и прекурзори или му дава наркотични дроги и 

психотропни супстанции да ги ужива тој или друго лице или ќе стави на располагање 

простории заради уживање наркотични дроги, психотропни супстанции или на друг начин 

му овозможува на друг да ужива наркотични дроги, психотропни супстанции, ќе се казни 

со затвор од една до пет години. Ако делото од став 1 е сторено спрсма малолетник или 

спрема повеќе лица или предизвикало особено тешки последици, сторителот ќе се казни со 

затвор од една до десет години. Исто така доколку делото од овој член го стори правно лице, 

ќе се казни со парична казна. Во Република Македонија уживањето на опојни дроги е 

                                                           
16 Тодор Витларов, Казнено право Посебен дел со практични примери, стр. 57, 2013 год. 



неказниво исто како што е неказниво и самоубиството или пак самоповредувањето. Во 

некои земји како што е Турција, конзумирањето на наркотични дроги исто така претставува 

дело за кое можат да се сносат казнени последици. Особено е проблематично 

инкриминирањето на самото уживање на опојните дроги, причините што би го оправдувале 

и ефектите од тоа.17 

5.Збирна анализа за недозволената трговија со дрога од страна на криминалистичкото 

разузнавање и анализа при МВР. 

Одделот за криминалистичко разузнавање и анализа при Министерството за 

внатрешни работи изработи една збирна анализа за вкупниот криминал во Република 

Македонија по области и сектори во периодот од 2010 до 2016 година18. Во анализата се 

обработени и податоци во однос на недозволената трговија со дрога. Во првата табела се 

наведени состојбите во областа на недозволената трговија со дрога во Р.Македонија. 

Состојби во областа на недозволената трговија со дрога 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

вкупно 
кривични 
дела 578 596 604 538 717 611 609 

регистрирани 
сторители 713 719 736 621 872 718 711 

Табела 1 

Врз основа на податоците од табелата 1 може лесно да се утврди дека имаме тренд на 

зголемување на бројот на кривични дела од областа на недозволената трговија со дрога. 

Бројот на регистрирани сторители е највисок во 2014 година (872 сторители) , додека пак 

во 2016 година имаме благ пад (711 сторители).  

 

                                                           
17 Марјановиќ, Опојните дроги и кривичните закони на Југославија, зборник:Сузбивање на наркоманите, 
стр.128 и сл. 
18 https://docs.google.com/spreadsheets/d/13DbLn6WQ288YssjZwhzO6NHw4Kh5_qdWZuN_-
6a72ko/edit#gid=1740835474 



 

Состојби во недозволената трговија со дрога по сектори 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

СВР 
Скопје 120 96 91 92 130 114 125 

СВР 
Битола 106 77 92 107 128 109 75 

СВР 
Велес 14 24 32 20 22 18 29 

СВР 
Куманово 52 82 63 42 70 44 35 

СВР 
Охрид 102 90 109 90 109 97 102 

СВР 
Струмица 62 84 88 79 73 70 80 

СВР 
Тетово 53 62 56 45 104 81 68 

СВР Штип 54 67 52 47 58 56 78 

ОСОСК 15 14 21 16 23 22 17 
Табела 2 

Од Табела 2 може да се воочи дека припадниците на Министерството за Внатрешни 

работи во однос на сузбивањето на трговијата со дрога имале најмногу работа во главниот 

град Скопје,  градот Охрид и Битола. Во другите градови состојбата е помалку алармантна 

во споредба со претходно наведените градови. 

Заплени на дрога   

заплени 
дрога 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

марихуана 
во 
килограми 

459.7 286.4 784.6 477 632 226 623.7 



хероин во 
килограми 37.1 23.Tem 55.3 11.7 20.2 5.36 0.8 

кокаин 2 кгр 1,5 кгр 173 
грама 

15,8 
грама 

318 
грама 

0,07 
кгр 717 грама 

стебла 
канабис 4,199 1,247 2,755 1,421 1,187 2,362 2,414 

таблети 
екстази 459 3628 206 142 1217 490 522 

Табела 3 

 

Врз основа на Табела 3 може да утврдиме дека најраспространети дроги на 

територијата на Република Македонија се кокаинот, хероинот, марихуаната и екстазите. 

Исто така, од страна на припадниците на МВР во најголеми количини е запленета 

Марихуаната, што претставува индикатор дека во Р.Македонија е распространета  

продажбата на марихуана и дека во земјава има голем број на уживатели на овој тип на 

дрога. Битно е да се напомене дека постојат организации, здруженија или невладини 

организации кои се залагаат за декриминализација на марихуаната, кои сметаат дека 

конзумирањето на марихуаната би требало да биде легално и неказниво во определна мерка 

и законски одредено, како што е случајот со Холандија.   

Мора да се напомене дека ,,Темната бројка,, на овој вид на криминалитет е далеку 

повисока. Ова е само една кратка анализа, подетална статистика во однос на недозволената 

трговија со дрога се води од страна на Државниот завод за статистика на Република 

Македонија во однос на возраст, пол, обвинети и осудени лица и слично од овој тип на 

криминалитет. Анализирањето на статистиките на Државниот завод за статистика бараат 

поголемо залагање и посебна статија. 

 

 

 



ЗАКЛУЧОК 

Трговијата со дрога претставува многу тежок општествен проблем. Наркоманијата 

како социопатолошка појава остава големи негативни траги во целото друштво. Точниот 

број на лица кои конзумираат опојни средства мислам дека не е познат. Надлежните 

институции треба да го актуелизираат ова прашање и да се извршат детални анализи за 

утврдување на точни податоци, бидејќи бројот на младите кои доаѓаат во контакт со дрогата 

е се поголем. Кривичниот законик на Република Македонија во член 215 предвидува 

казнување на лица кои се занимаваат со недзоволената трговија со дрога и во член 216 

казнување на оние лица кои овозможуваат на некое лице да употреби определена дрога. Се 

истакнуваат и мерките на безбедност како што се задолжително лечење на наркомани и 

одземање на предмети. Целта на овие мерки и многу значајна и овозможува да се отстранат 

состојбите или условите кои може да влијаат на сторителот во иднина да врши други 

кривични дела. Сите познати статистики укажуваат на тоа дека бројот на сторителите на 

кривични дела во врска со опојните дроги е висок. Поради тоа, при откривањето на овие 

кривични дела од страна на државните органи како што се МВР и  Јавното обвинителство 

како надлежни органи, потребна е цврста соработка, па и соработка со помош на другите 

држави а посебно со оние од регионот. Истите органи треба да влијаат на значително 

намалување на овие кривични дела и во сузбивањето на овој тип на криминалитет, а 

доколку делото веќе е извршено, улогата во понатамошното решавање на овој проблем ја 

превземаат судовите. Законот за утврдување на видот и висината на санкцијата им го 

одзема дискреционото право на судиите и  слободно судиско уверување и одлучување, 

бидејќи врз основа на тој закон се приморани да одлучуваат и да донесуваат пресуди. 

Неопходно е вршење на правилна индивидуализација на казната, и не изрекување на благи 

казни за потешки дела и обратно. Благото казнување довдедува до раст на овој тип на 

криминалитет. Некаде пак изрекувањето дури и на паричните казни може да има има и 

спротивен ефект. Поради тие причини судиите треба детално и транспарентно во секој 

конкретен случај да ги ценат сите околности како би ја изрекле правилната казна, тоест 

казна која ќе ја оствари својата цел!  
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