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ЕКОНОМСКИ КРИМИНАЛИТЕТ 

 

Апстракт:  Економскиот криминалитет како составен дел на секое општество претставува 

своевиден елемент односно показател за степенот на развиеност на секоја современа држава и 

се карактеризира со непочитување на границите на канализирано однесување, што е примарна 

особина на економските појави. Во современиот свет како најчести извршители на  

економскиот  криминал  се образовани и пред се луѓе на високи функции и позиции во 

државната хиерархија, кои уживаат углед  и доверба што им ја носи позицијата како во областа 

на економскиот така и во политичкиот живот, со привилегии што произлегуваат од позицијата 

која ја имаат во јавниот или приватниот сектор. Ваквиот криминал претставува нарушување на 

економските тeкови и доведува до деструкција и дезорганизација на државата и нејзините 

економски структури,  поткопувајќи ја нејзината економска моќ, попречувајќи ја го развојот на 

сите економски субјекти од  најмалите до најголемите. Економскиот криминал претставува 

латентна категорија.  Ова се потврдува како  од карактеристичниот начин на неговото 

извршување, откривање и докажување што оневозможува статистичко следење и 

евидентирање на овој криминалитет така и од неможноста од подетално анализирање на 

неговите феноменолошки карактеристики. Познавањето на феноменологијата на овој 

криминалитет претставува основа на планирањето и преземањето на оперативни мерки за 

негово откривање.Економскиот криминалитет постојано ги менува своите форми, поради што 

откривањето на овој вид на криминал покажува најслаби резултати. Поради ваквите негови 

карактеристики, најважно е преземање мерки за  навремено откривање и превентивно 

дејствување употребувајќи ги најсоодветните методи, кои во голем дел ќе  зависат од 

стручноста и умешноста на одговорните кадри. 

Клучни зборови:  криминал, економски криминал, економски структури, карактеристики на 

економски криминал. 

THE ECONOMIC CRIME 
 

Abstract:   The economic crime, as an integral part of any society, it’s an indicative element of the 

level of development of every country, characterized with infringement of the limits of channeled 

behavior, which is the primary feature of the economic phenomena. 

 

In the modern world, as most frequent perpetrators of economic crime are educated and mainly 

people in leadership roles and positions in the state hierarchy, who enjoy prestige and confidence 

arising from the position in the economic as well as in the political life, with privileges deriving from 

their position in the public or private sector. 

 

This crime is a violation of the economic processes and leads to destruction and disorganization of 

the state and its economic structures, undermining its economic power, disrupting the development of 

all economic entities from smallest to largest. 

The economic crime is a latent category. This is confirmed both, by the characteristics of its 

execution, detecting and proving these type of crimes  prevents statistical monitoring and recording 



and disrupts detailed analysis of its phenomenological characteristics. Knowledge of the 

phenomenology of this crime is the basis of planning and taking operational measures for its 

detection. 

The economic crime constantly is changing its shape and as a result the detection of this type of crime 

has weakest outcomes. Because of these characteristics, it’s very important to undertake the 

necessary measures in a timely manner for detection and timely prevention using wide-range 

methods, which will largely depend on the skills and expertise of the responsible personnel. 
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ЕКОНОМСКИ КРИМИНАЛ 

 

Апстракт:  Економскиот криминал како составен дел на секое општество 

претставува своевиден елемент односно показател за степенот на развиеност на 

секоја современа држава и се карактеризира со непочитување на границите на 

канализирано однесување, што е примарна особина на економските појави. 

Во современиот свет како најчести извршители на  економскиот  криминал  се 

образовани и пред се луѓе на високи функции и позиции во државната хиерархија, кои 

уживаат углед  и доверба што им ја носи позицијата како во областа на економскиот 

така и во политичкиот живот, со привилегии што произлегуваат од позицијата која 

ја имаат во јавниот или приватниот сектор.  

Ваквиот криминал претставува нарушување на економските тeкови и доведува до 

деструкција и дезорганизација на државата и нејзините економски структури,  

поткопувајќи ја нејзината економска моќ, попречувајќи ја го развојот на сите 

економски субјекти од  најмалите до најголемите. 

Економскиот криминал претставува латентна категорија.  Ова се потврдува како  

од карактеристичниот начин на неговото извршување, откривање и докажување 

што оневозможува статистичко следење и евидентирање на овој криминал така и од 

неможноста од подетално анализирање на неговите феноменолошки 

карактеристики. Познавањето на феноменологијата на овој криминалитет 

претставува основа на планирањето и преземањето на оперативни мерки за негово 

откривање. 

Економскиот криминал постојано ги менува своите форми, поради што откривањето 

на овој вид на криминал покажува најслаби резултати. Поради ваквите негови 

карактеристики, најважно е преземање мерки за  навремено откривање и 

превентивно дејствување употребувајќи ги најсоодветните методи, кои во голем дел 

ќе  зависат од стручноста и умешноста на одговорните кадри. 

Клучни зборови:  криминал, економски криминал, економски структури, 

карактеристики на економски криминал,  

 

1. Вовед 

Економскиот криминал како сеприсутен штетен елемент е предмет на бројни јавни 

расправи не само во нашата земја и регионот, туку насекаде во светот. Ова се должи 

пред се на фактот што овој вид криминал содржи широк спектар на кривични дела од 

кои голем број се исклучително штетни и според нивниот број имаат голема 



застапеност. Посебно загрижува фактот што нашите закони се уште не воспоставиле 

соодветна заштита на економските интереси на државата од овие кривични дела, што 

негативно се одразува на стопанските текови. Ова не е случај со државите кои имаат 

долга традиција во економските односи, каде постојат ефикасни норми и секое нивно 

прекршување ефикасно се казнува.  

Поради ова, а со цел успешно справување со овој вид криминал, потребно е преку 

исправен и сеопфатен аналитички пристап кон оваа проблематика, со научни трудови и 

литература детално да се проучуваат најзастапените појавни форми изнаоѓајќи начини 

за успешно разрешување. Подоброто сфаќање на феноменот  (појавните форми) и 

етиологијата ( причините за извршување) придонесува кон нивно поефикасно 

откривање и процесуирање. При феноменолошката анализа на стопанскиот 

криминалитет во нашата држава би требало да се користат податоците за кривичните 

дела од глава XXV(кривични дела против јавните финансии, платниот промет и 

стопанството) и од глава XXX(кривични дела против службената должност) од 

Кривичниот Законик на Република Македонија  бидејќи  во битијата на тие дела се 

содржани елементите кои го дефинираат стопанскиот криминалитет.  

 Проучувањето на економскиот криминал парцијално преку детална анализа за улогата 

на меродавните репресивни тела за секоја значајна појавна форма, придонесува за 

осознавање на неговата застапеност во општеството како и последиците што 

произлегуваат од овој вид криминал. Во поглед на големината и распространетоста на 

економскиот криминал, Арнаудовски ( 2007) смета дека тој е огледало за степенот на 

криминализацијата на општеството во оваа сфера, односно економскиот криминал е 

најдобриот и најсилен индикатор за поставеноста, функционирањето и состојбите во 

стопанскиот и економскиот систем на  општеството.  

Карактеристично за економскиот криминал е неговата способноста да се прилагодува 

на новите општествено - економски односи и на новите позитивни законски прописи 

кои го инкриминираат деликатното однесување во оваа област. Извршителите на овој 

вид криминал, својата дејност ја насочуваат кон маргините на дозволеното однесување, 

користејќи определени празнини и недоречености во законите како и нивното често 

дополнување и менување. Друга значајна карактеристика што ја потврдува 

негативност на економскиот криминал е фактот што во последно време се почесто 

пројавува тенденција за ширење на интернационален план, што на државите им го 

отежнува нивното откривање односно обезбедувањето на докази од страна на органите 

на прогонот.  

Според Димитров (1998) овој криминал зема замав со промената на политичкиот 

систем  а како причини за тоа ги наведува недоречените законски прописи и 

регулативи, како и несоодветниот ангажман на државните органи, што оневозможува 

овој вид на криминал да се доведе во нормални текови. 

Сеопфатното проучување на економскиот криминал исто така е значајно и поради 

фактот што овие кривични дела се разликуваат од кривичните дела од општиот 



криминал, кои најчесто веднаш или релативно брзо се манифестираат и откриваат. 

Економските кривични дела ги карактеризира сложеност, која произлегува од фактот 

што долго време не е познато ниту времето на извршување на овие дела, ниту 

извршителите, често пати ниту последиците не се манифестираат веднаш, поради што 

може вешто да се прикриваат. 

2.Поим 

Под поимот „економски криминал“ обично се подразбираат кривичните дела кои се 

извршени на штета на државната сопственост. Правилното и точното дефинирање  на 

поимот „економски криминал“ е битно бидејќи има за цел да го заштити и унапреди 

интегритетот на државните институции и процеси, како и системот на слободни 

претпријатија, конкурентниот пазар и државното стопанство во целост. Воедно  

определувањето на поимот на економскиот криминал е битно со оглед дека неговото 

посеопфатно разбирање може да придонесе во превенирањето на ваквите кривични 

дела, што би значело и заштитата и унапредувањето на благосостојбата на граѓанинот 

како поединец, вклучувајќи го неговото здравје, безбедност, физичката околина, како и 

можност да ги остварува своите политички, економски и други основни права, а 

воедно и да овозможи почитување и придржување на сите субјекти кон законите во 

државата. Бенџамин.Р. Сивил(1980) 

Економскиот криминал според Новоселец (2009), содржи три битни својства кои го 

дефинираат, а тоа се настанувањето на штета од големи размери, посебен статус на 

извршителите како носители на одговорна дејност и посебен модалитет на 

извршувањето што подразбира комплициран начин на извршување.Овој автор смета 

дека треба да се прави дистинкција помеѓу поимите стопански криминал и економски 

кривични дела бидејќи првиот поим се однесува на определени општествени појави 

повеќето од криминолошки карактер, а вториот на кривично правниот аспект и 

целосно припаѓа на кривично правната догма.  

Економскиот криминал ретко егзистира самостојно и најчесто е поврзан со други 

форми на криминал, односно со кривични дела од општиот, еколошкиот и политичкиот 

криминал. Со економскиот криминал се нарушуваат економските односи и доаѓа до 

противправно присвојување на државната, приватната, задружната и мешовитата 

сопственост, се избегнува плаќањето на царинските, даночните и другите обврски кон 

државата, што овозможува одредена група на граѓани неосновано да се збогатат, а 

економската моќ на државата да слабее, законитоста да исчезнува, а моралот да опаѓа.  

3. Специфичности на економскиот криминал  

Економските кривични дела според некои свои обележја се разликуваат од останатите 

кривични дела. Во понатамошниот текст направен е осврт на овие специфичности 

според следните нивни карактеристики. 

Прикриеност Една од особеностите на овие дела е нивната прикриеност. Делото и 

извршителот во времето на извршувањето не се откриени,односно не се познати. 



Кривичното дело е инфилтрирано во редовното и регуларно работење, а однесувањето 

на извршителот е нормално и вообичаено. 

 Како пример за вакво кривично дело може да се посочи проневерата, бидејќи во 

пракса за ваквите дела често пати се откриваат по изминувањето на долг период 

поради нивната прикриеност со фиктивна документација или пак со пријавување на 

лажна кражба. Како сторители на вакви дела најчесто се јавуваат раководители на 

продавници, благајници, разнесувачи на пошта, шалтерски работници и други. Често 

пати реализацијата на ваквите дела е отежната и поради немањето интерес на 

раководството на фирмата да се пронајде сторителот. Доколку ваквата соработка 

изостане, тешко може да се обезбедат потребните докази за разрешување на овие дела. 

Фирмите најчесто го сокриваат овој вид криминал од страв да не се наруши нивниот 

углед во деловниот свет односно да не се пројават негативни реперкусии врз нивниот 

имиџ како успешни субјекти.  

Временското растојание Временското растојание ги карактеризира овие дела како 

сложени за откривање. Ова се должи на фактот што од моментот на извршувањето на 

кривичното дело до неговото откривање (детектирање), по правило поминува подолго 

време. Често поминуваат по неколку месеци до повеќе години. Причини за ова 

најчесто се нетранспарентноста на последиците од кривичните дела, непријавувањето 

од страна на оштетениот или трети лица, недостаток на нивото на оспособеност на 

органите на прогон и сл. Многу од овие дела не е можно благовремено да се откријат и 

процесираат затоа што најчесто извршителите имаат заштита од највисоките органи на 

власта. Оваа заштита се прикрива на тој начин што не се покренуваат постапки од 

обвинителствата и судовите со аргументација дека не се работи за дела кои се гонат по 

службена должност туку за граѓанско – договорни односи и слично. Пример за ова се 

пирамидалните штедилници    напр. Штедилницата ТАТ поради која беа измамени 

13000 граѓани кои останаа без своите заштеди за износ од над 60 милиони евра. 

Стручност на извршителите Освен погоре наведените специфики економските 

кривични дела се карактеристични и според  стручноста на извршителите. Најчесто тие 

се високо образовани личности, стручни во својата професија, претприемачи, менаџери 

односно стопанственици кои се носители на работните дејности и поседуваат 

специфични знаења и вештини во врска со стопанисувањето и правната рамка на 

дејноста со која се бават. 

 Како пример за вакви стручни професионалци може да се наведат поединци кои се 

бават со компјутерски криминал. Истите извршуваат различни форми на недозволена 

противправна и општествено опасна дејност насочена против безбедноста на 

информациските  системи во целина или во нејзин поединечен дел на различни начини 

и со различни средства, со намера за себе или за друг да прибават корист или на друг 

да му нанесат штета. 

Oва се кривични дела каде компјутерот се јавува како средство, предмет или објект на 

напад за чие вршење или обид неопходно е определено знаење. Извршителите  на 



компјутерскиот економски криминал се исклучително штетни не само за определени 

држави туку и на интернационален план, со оглед на кривичните дела кои може да ги 

извршуваат, а тоа се финансиски кражби, фалсификување на податоци и документи, 

саботажа, хакерство и шпионажа. 

Сложеност Стопанството е специфична област на човековото дејствување. 

Стопанските текови се комплексни, па и економскиот криминал согласно на тоа е 

специфичен и сложен. Разноликоста и обемот на правната регулатива која ги 

детерминира рамките на стопанското дејствување доведува и до појава на 

комплицирани модус операнди на овие стопански деликти. Кривично дело кое на 

најсоодветен начин ја карактеризира сложеноста на овие кривични дела е измамата. Во  

подготовка на извршување на ова кривично дело, извршителот претходно ја проучува 

жртвата на тој начин што во еден подолг временски период создава меѓусебен однос на 

целосна доверба помеѓу извршителот и потенцијалната жртва, при што  детално ги 

проучува бизнис релациите на фирмата која што треба да се измами. Најпрво овие 

релации се одвиваат коректно со целосна и благовремено извршување на сите обврски 

од страна на измамникот, многу често со негов галантен однос кој не се двоуми  на 

жртвата да и дава разни подароци и услуги. Откако ќе се изгради ваквиот однос на 

доверба се врши кривичното дело измама, а извршителот обично или исчезнува или се 

констатира дека неговата фирма не постои. Жртвата на измамата дури тогаш сфаќа 

дека ништо не знае за работењето на партнерот кој го извршил делото. 

Организираност Организираноста како специфичност на економските кривични дела 

најочигледно се пројавува преку спрегата која се воспоставува помеѓу високо 

позиционираните поединци во општеството и извршителите на овие кривични дела. 

Како најспецифично кривично дело кое како такво претставува водечки предизвик за 

современите демократии е корупцијата која се појавува како резултат на нестабилност 

на системите, кога најчесто доаѓа до слабеење на политичките, правните и економските 

контролни механизми на државата и општеството во целина. Корупцијата е најопасна 

кога ќе почне да ги напаѓа оние институции во државата кои би требало да се 

справуваат со неа, а тоа се: судската власт и полицијата. Под политичка компонента на 

корупцијата се подразбира злоупотреба на службената положба при извршувањето на 

јавните функции, особено оние кои не се само државни, туку имаат и силно 

општествено влијание (лидери на политички партии, разни организации и здруженија).  

Во пазарните трансакции корупцијата води кон нарушување на правилата на играта во 

која некој субјект сака да обезбеди поповолни услови за себе со цел да го максимизира 

профитот. Случаите на корупција можат да изгледаат како поединечни без елементи на 

организиран криминал, но скоро во сите случаи на кривичното дело корупција се 

работи за спрега на моќни луѓе од власта, што на ова дело му дава форма на 

организирано криминално дејствување.  

Овие дела се тешки за откривање и докажување бидејќи најчесто не постои класичен 

оштетен. Имотниот статус на извршителите на ова кривично дело им овозможува 

подобар третман при процесуирањето на кривичните дела пред надлежните судски  



органи бидејќи имаат подобри можности за одбрана /ангажирање на повеќе бранители, 

често вршат и неформални истражување на фактичката состојба, што може да се 

карактеризира како /приватна истрага/ на одбраната 

Масовност Масовноста како специфичност на економскиот криминал се 

карактеризира преку фактот што противправната имотна корист што им ја овозможува 

на извршителите, е повеќекратно поголема од штетата сторена со класичен криминал. 

Негативните последици освен за оштетените физички и правни лица се рефлектираат и 

на економскиот систем како и на пошироката општествена заедница.   

Прилагодливост и инвентивност на извршителите Економскиот криминал е 

подрачје со голем потенцијал на иновации,со чести промени на начинот на 

постапувањто при извршувањето на кривичните дела, прилагодување на новите 

околности, како што се честото менување на прописите и развојот на техничките 

средства, што доведува до исклучитени потешкотии при нивното откривање и 

докажување. Законите до неодамна не пружаа скоро никаква заштита на правата од 

интелектуалната сопственост и сеуште не може да се каже дека состојбите во овој 

домен се значително подобрени, без оглед на бројните нормативи, активности и мерки 

кои се преземаат. Пазарот  сеуште е преплавен со големи количини на фалсификувани 

стоки, кои најчесто се увезуваат од земји во кои постои масовно кршење на правата на 

индустриска сопственост, пред се поради производство и промет на стоки од туѓи 

брендови. Исто така со години наназад се врши нелегално печатење, преснимување и 

умножување на авторски дела/ копии на филмови, музички дела дури и компјутерски 

програми/ со што се нанесува огромна штета не само на авторите, продуцентите, 

дистрибутерите и сл. туку и на буџетот на државата. 

Наведените специфичности на современиот економски криминал наметнуваат и 

адекватен пристап на органите на прогонот во сузбивањето односно откривањето на 

овие кривични дела.  

4. Појавни форми 

Поимот корпорациски криминал во социолошката литература се појавува во 1907 

година, кога Едвард Алан Рос за прв пат укажува на фактот дека постои појавна форма 

на  криминал, кој се разликува од општиот криминал. Неколку децении подоцна 

терминот "криминал на белите јаки" теориски го разработува Едвин Сатерленд. 

Официјалната историја на корпорацискиот криминал на белите јаки започнува во 1939 

година, кога Сатерленд во своето обраќање на Социолошкото друштво во 

Филаделфија, го сковал овој термин со цел да го разграничи овој вид на криминал од 

класичниот уличен криминал. 

Иако на сите им изгледа јасен поимот на овој  криминал,  стручната литература 

покажува дека не постои единствена дефиниција на оваа појава. Во англиското говорно 

подрачје се користат термините economic crime, occupational crime, corporate crime, 

white-collar crime, уважувајќи ја со тоа хетерогеноста на појавните форми и 

потешкотиите во меѓународните компарации. 



Во криминолошкиот речник (Mc Laughlin, Muncie,2003) дадени се објаснувањата за 

корпорацискиот криминал и криминалот на белите јаки. Како корпорациски криминал 

се дефинираат нелегалните однесувања и пропусти казниви согласно управното, 

граѓанското и кривичното законодавство, а се резултат на свесното донесување на 

одлуки или казнива небрежност (culpable negligence) во рамките на легитимна 

формална организација. 

Криминалот на белите јаки во истиот речник  (Mc Laughlin, Muncie,2003)  се дефинира 

како хетроген збир на деликти извршени од страна на лица со релативно висок статус 

или уживаат релативно висок степен на доверба која произлегува од нивното 

вработување  (работно место). Овие деликти обично ги вклучуваат кривичните дела 

измама, проневера, кршење на даночните прописи како и различни форми на кражби 

во нивната или во организацијата жртва. 

Ball (2006) смета дека дефиницијата на криминалот на белите јаки за која се постигнал 

консензус на Конференцијата на National White Collar Crime Center според која 

криминалот на белите јаки го прават незаконските и неетичките дела на поединци или 

организации, кои ја нарушуваат доверената одговорност или јавната доверба, обично 

во склоп на легитимната професионална активност, од лица со висок и респектабилен 

општествен статус со цел стекнување лична или организациска добивка. 

Според Gruner (2005) во криминолошката литература корпоративниот криминал се 

смета како вид на криминал на белите јаки со тоа што треба да се прави појмовна 

разлика помеѓу него и така наречениот  occupational crime како две основни форми на 

изразување. Корпорацискиот криминал најчесто се дефинира како криминогено 

однесување на претставници на корпорацијата во нејзина корист или криминално 

дејствување на самата корпорација додека occupational crime го определува 

криминалното дејствување на лица во рамките на нивното занимање, поради 

стекнување на лична корист или криминално дејствување на вработените против 

работодавачот т.е. самата корпорација. 

Врз основа на овие теориски ставови може  да се заклучи дека поимот корпорацискиот 

криминал во целост не може да се подведе под поимот на белите јаки, но не може ниту 

пак да се порекне тврдењето дека помеѓу овие два феномена постои значителна 

испреплетеност. 

Камбовски (2005) во неговата студија за организираниот криминал истакнува 

стојалиште дека „најшироката дефиниција на економскиот криминал е блиска на таа на 

поимот на „криминалот на белите јаки“: се работи за различни дејствија на повреда на 

законите во вршењето на активности на пазарот од страна на физички или правни 

лица, со кои се предизвикуваат штетни последици за системот на економските односи 

или за другите субјекти на пазарот во нивните деловни односи или во својство на 

потрошувачи на добра и на услуги. 

5.Показатели на економскиот криминал во нашата земја 



Меѓу појавните форми на економскиот криминал во нашата земја според својата 

зачестеност и штетност Сулејманов (2000) ги издвојува: разни малверзации во 

надворешно-трговските и банкарските дејности со кршење на прописите за деловноста, 

девизниот и кредитно- монетарниот систем на земјата, недозволена трговија со 

поголеми количества на акцизни стоки (нафта, кафе, цигари, алкохол и сл.), 

злоупотребите на службената положба, фалсификување на службена исправа, даночно 

затајување, проневера, финансиски измами, предизвикување на стечај, како облик на 

стопански криминал, како последица на стопански криминал и како облик на 

прикривање на стопански  криминал, субвенциски измами и кредитни измами, 

изигрување на прописитие од даночниот систем, злоупотреба на системот на извозни 

субвенции во трговијата со животни продукти, повреди во конкуренцијата, измама, 

изигрување на довербата, поткуп, лихварство, фалсификување пари, договарање 

незаконски провизии и избегнување на нивно пријавување и сл.  

Економскиот  криминал  во периодот од 2005 до 2010 година е во стагнација, со мали 

варијации од година во година додека од 2010 до 2014 година е во опаѓање и тоа при 

зголемување на вкупнот обем на криминал. Евидентно е значителното опаѓање на 

економскиот  криминал во 2014 година, (од 4,17% во 2013 на 2,36% во 2014 година). 

Економскиот криминал во периодот од  од 2010 до 2014 година   во просек изнесува 

5,1% во однос на целокупниот криминал во државата.Карактеристично за  овој период  

големиот број на отфрлени пријави (40%) од вкупниот број поднесени за овој вид 

кривични дела, што  укажува на фактот дека пријавите не биле поткрепени со 

веродостојни докази. Ова го потврдува и податокот што само во 40%  од поднесените 

кривични пријави  јавниот обвинител поднел обвинение. Јакимовски/Самарџиски 

(2015) 

Статистичките податоци покажуваат дека за периодот од 2010 до 2014 година, осудени 

се вкупно 49.243 лица. Од тие за стопански криминал 1992 лица, односно 4,05%. Од  

изречените санкции, казните и алтернативните мерки учествуваат рамномерно. Кај 

изречените казни затвор добиле 39-54% од извршителите, додека  парична казна како 

главна им била изречена на 20-33%, а како споредна казна на19-27%. Кај 

алтернативните мерки изречени се само условни осуди. Кај посебните казнено правни 

мерки конфискација на имот и одземање на предмети се забележува нивно зголемено 

изрекување, од 3 до 17% кај конфискацијата, односно од 15 до 26% кај одземањето на 

предмети. Доколку се има во предвид фактот дека мотивот на сторителите на овој 

криминал секогаш е стекнување на имотна корист, одземањето на истата за нив 

претставува најтешка казна. 

Доминантни занимања на сторителите на економскиот криминал во нашата држава се 

државните службеници и директорите,  со што се потврдува тезата дека поголем дел од 

извршителите на овој криминал се лица со повисоко образование и припадници на 

повисоките општествени слоеви, кои се и носители на одлуки во стопанството и 

економијата. 



Имајки предвид дека искористувањето на монополската положба е еден од најчестите 

modus operandi на  кривични дела, значаен чекор напред кон неговата превенција во 

нашата држава е направен со формирањето и функционирањето на Комисијата за 

заштита на конкуренција која што е е одговорна за спроведување на Законот за 

заштита на конкуренцијата, донесен  во 2005 година. Основните надлежности на 

Комисијата за заштита на конкуренцијата се да ја контролира примената на одредбите 

и прописите донесени врз основа на Законот за заштита на конкуренцијата, да ги следи 

и анализира состојбите на пазарот до степен потребен за развој на слободна и ефикасна 

конкуренција, да води постапки и да донесува одлуки согласно одредбите на Законот. 

Резиме 

Економскиот криминалитет како составен дел на секое општество претставува 

своевиден елемент односно показател за степенот на развиеност на секоја современа 

држава и се карактеризира со непочитување на границите на канализирано однесување, 

што е примарна особина на економските појави. 

Во современиот свет најчести извршители на  економскиот  криминал  се образовани и 

пред се луѓе на високи функции и позиции во државната хиерархија, кои уживаат углед  

и доверба што им ја носи позицијата како во областа на на економскиот така и во 

политичкиот живот, со привилегии што произлегуваат од местото во државната или во 

друга структура каде што  се наоѓаат. Карактеристична е организираноста на овој вид 

криминал, односно спрегата помеѓу високо позиционираните поединци од 

стопанскиот, општествениот и политичкиот живот, кои злоупотребувајќи ја својата 

положба и влијание во општеството, извршуваат посебно опасни облици на криминал 

познат како криминал на белите јаки или корпорациски криминал. 

Ваквиот криминал претставува нарушување на економските токови и доведува до 

деструкција и дезорганизација на државата и нејзините економски структури, се до 

поткопувањето на нејзината економска моќ, попречувајќи ја го развојот на сите 

економски субјекти од  најмалите до најголемите.  

Економскиот криминал претставува латентна категорија.  Ова се потврдува како  од 

карактеристичниот начин на неговото извршување, откривање и докажување што го 

оневозможува ефикасното статистичко следење и евидентирање на овој вид криминал 

така и од неможноста од подетално запознавање со неговите феноменолошки 

карактеристики. Спознавањето на феноменологијата на овој криминалитет претставува 

основа на планирањето и преземањето на оперативни мерки за негово откривање и 

сузбивање. 

Економскиот криминал постојано ги менува своите форми, поради што неговото 

откривањ покажува најслаби резултати. Поради ваквите негови карактеристики 

најважно е да се преземаат мерки за негово  навремено осознавање со превентивно 

дејствување  и преку употребата на најцелесообразните методи, кои во голем дел ќе  

зависат од стручноста и умешноста на одговорните кадри бидејки како што вели Кајзер 



(1996) за пресудување на кривичните дела од економскиот криминал потребни се 

посебни познавања на економскиот живот. 
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