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Abstract 

Criminal association as a crime is very closely linked to organized 

crime, as the most serious form of criminality, but as a topic in the Mac-

edonian criminal - legal terminology (in theory and in legal qualifica-

tion) appears in the last few decades, so from that reasons is an area that 

has not had its due consideration. But with the development of the world 

and improving the daily lives of people, there are newer and more 

sophisticated forms of criminal behavior. Criminality, as the most 

severe form of negative social phenomena and / or deviations for which 

are prescribed appropriate criminal sanctions, takes new forms and 

shapes. The task of the criminal law, however, is to find appropriate 

ways to regulate the deviant or criminal behavior of a specific person(s) 

and find specific sanctions for the same. Organised crime is not defined 

as such term in legislative form. The task for its definition, to determine 

the causes of the occurrence, to analyze the characteristics and 

manifestations in which it occurs - is left to the legal and criminal theory 

and on theorists who are studying this global phenomenon. 
 

Keywords: crime, organized crime, criminal association, 

terrorist organization. 
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ВОВЕД 

 

Тргнувајќи од дескриптивната анализа на поимот организиран 

криминал, можеме да увидиме дека овој феномен означува извр-

шување на кривични дела од страна на злосторнички здруженија 

заради остварување на профит и/или постигнување на моќ, со 

употреба на насилство, употребата на друга сила или притисок, 

користење на корупција, инволвирање во легалните економски и 

политички активности и влијание врз политиката, бизнисот, меди-

умите и судството, заради полесно остварување на профит и моќ и 

заштита од казнено гонење, или со користење на посебната поло-

жба во општеството, со намалување на ризикот преку вклучување 

во легалните економски, политички и други активности, како и 

однапред направен систем за заштита од гонење. 

Во Кривичниот законик на Република Македонија2 се предви-

дени две инкриминации на самото здружување на повеќе лица 

заради извршување на кривично дело, и тоа: договор за изврш-

ување кривично дело и злосторничко здружување. 

Договорот за извршување на кривично дело (член 393 од КЗ) е 

инкриминиран како право дело на подготвување, односно се 

казнува тој што ќе се договори со друг да изврши кривично дело 

за кое може да се изрече казна затвор од три години или потешка 

казна, ќе се казни со парична казна или со затвор до една година. 

Ставот 2 предвидува дека со казната од став 1 ќе се казни и тој што 

ќе се согласи на извршување кривично дело за кое е пропишана 

казна затвор од четири години или потешка казна. 

Втората инкриминација – злосторничко здружување (член 

394 од КЗ), се состои во создавање на здружение на три или повеќе 

лица за извршување на повеќе тешки кривични дела. За разлика од 

договорот за извршување на кривично дело, создавањето и члену-

вањето во злосторничко здружение е самостојно дело на подготву-

вање. Прво, како минимум е потребно не две (како кај договорот), 

туку три лица, кои се договараат за извршување не на едно 

(договор), туку на повеќе, честопати и однапред неопределен број 

на кривични дела. Ако дојде до извршување на договореното 

                                                           
2 Кривичен законик („Службен весник на Република Македонија“, бр. 37/96, 

80/99, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 

114/2009, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14 

и 115/14) 
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кривично дело, кај договорот сторителите не се казнуваат и за 

самиот договор. Наспроти тоа, ако во рамките на дејствувањето на 

здружението е извршено едно или повеќе кривични дела, но не се 

сите за кои е тоа формирано, сторителите се казнуваат и за 

сторените кривични дела и за самото создавање или пристапување 

кон злосторничкото здружение. 

 

1. ДЕФИНИРАЊЕ НА ПОИМОТ КРИМИНАЛИТЕТ 

 

Криминалитетот претставува константна и мошне динамич-

на општествено – негативна појава која вешто се прилагодува на 

општествените, економските и социјалните состојби во општес-

твото. Една нормативна дефиниција го смета криминалот за 

девијантно однесување кое ги крши постојните норми и културни 

стандарди кои пропишуваат како нормално треба да се однесуваат 

луѓето. 

Криминалитетот, злоделата и злосторствата во потешка фор-

ма, се пропратен сателит на човековите општества и меѓународ-

ната заедница како целина. Спречувањето и откривањето на исти-

те не е ни малку лесна работа и активност на државите, легалните 

институции и агенции. Се прават огромни напори на државите и 

Меѓународната заедница за превенција и справување со најтешки-

те криминални дела, согледани во современи услови, во арсеналот 

на организираниот криминал, корупцијата, тероризмот и воените 

злосторства, или злосторства за време на вооружени судири.3 

Криминалитетот е најтешката форма на противправно 

однесување на човекот која се состои во кршење на законските 

прописи со кои се заштитени најважните човекови права и слободи 

(животот и телото, имотот, здравјето, рамноправноста, правото на 

работа, половите слободи и морал, правото на здрава животна 

средина), но, исто така и темелните вредности на општественото 

уредување на секој правен систем (општествено-економскиот и 

политичкиот систем, економската основа на земјата, јавниот ред, 

                                                           
3 Љупчо Милковски и др., Прирачник – Општа дисеминација на меѓународното 

хуманитарно право во структурите на безбедност, одбрана и здравство, 

Црвен крст на Република Македонија, Скопје, 2010, стр. 10. 
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правниот сообраќај, безбедноста, вооружените сили, ратифи-

куваните одредби на меѓународното право).4 

За дефинирање на поимот на криминалитетот во правната 

литература се сретнуваат дефиниции во поширока и во потесна 

смисла. Според правната дефиниција во поширока смисла, под 

криминалитет се подразбира секое противправно поведение (сто-

рување и несторување) за кое според позитивните (важечките) 

прописи на одредена земја надлежен орган може да изрече 

(соодветна) санкција. 

Наспроти поширокото правно определување, правната дефи-

ниција во потесна смисла, поимот на криминалитетот го определ-

ува како вкупност од човекови поведенија инкриминирани со поз-

итивното кривично законодавство како кривични дела за кои е 

пропишана соодветна кривична санкција. Со други зборови, 

според правната дефиниција во потесна смисла, криминалитетот 

го сочинуваат сите кривични дела за кои се пропишани кривични 

санкции согласно со одредбите на Кривичниот законик на 

Република Македонија. 

Правните  дефиниции  на  криминалитетот (пошироката и по-

тесната) се прецизни во поглед на определувањето на кримина-

литетот, бидејќи тргнуваат од законските одредби. 

Криминалитетот се извршува во општеството и претставува 

директна последица на општествените состојби и услови во кои 

секој поединец, но и самите општествени групи постојат и функ-

ционираат како дел од системот на општеството. Покрај следењето 

и проучувањето на криминалитетот како индивидуална појава, таа 

се следи и проучува и како масовна појава, т.е. како збир од изв-

ршените деликти (прекршоци и кривични дела) во секое 

општество. 

2. ДЕФИНИРАЊЕ НА ПОИМОТ ОРГАНИЗИРАН 

КРИМИНАЛ 

 

Во правната теорија денес постојат многубројни дефиниции 

за поимот организиран криминал. Самото дефинирање е од ос-

обено големо значење за поставување на казнено-правната рамка 

за сите организирани облици на криминалитет кои што постојат во 

                                                           
4 Татјана Велкова, Вовед во криминологија (авторизирани предавања), 2-ри 

Август – С Штип, 2009, стр. 10-11. 
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сите општества. Со прецизно законско регулирање ќе се олесни 

откривањето и разјаснувањето на кривичното дело и на неговиот 

(е) сторител(и), но и ќе се постигне репресивната улога на држав-

ниот апарат за санкции, односно казнување на сторителот или 

сторителите за извршеното кривично дело. 

Поимот организиран криминал за првпат е употребен на 

почетокот на XVII век во Велика Британија, со цел да се обележи 

противзаконската дејност на криминална банда, која ги има обеле-

жјата и до денес. Имено, организираниот криминал им овозможува 

на поединците, кои се здружени во криминална банда, со проти-

взаконско дејствување да стекнуваат материјална корист, на подо-

лг временски период, а притоа да имаат заштита од самата 

организација и од државата.5 

Организираниот криминал опфаќа систематски подготву-

вани, со поделба на трудот, плански и професионално извршени 

кривични дела, кои можат да ги извршат најмалку три поврзани 

соизвршители, здружени во криминално здружение, чија цел е 

стекнување и зголемување на финансиската корист и општестве-

ната моќ, со трајно, тајно и заедничко делување на членовите, без 

почитување на меѓународните граници, со користење на насилс-

тво, заплашување или корупција за осигурување на својот илега-

лен опстанок, односно развојот на криминалната дејност”.6 

Според академик проф. д-р Владо Камбовски под поимот 

организиран криминал се подразбира: ,,извршување на кривични 

дела од страна на злосторнички здруженија заради остварување на 

профит и/или постигнување на моќ, со употреба на насилство, или 

со користење на посебната положба во општеството, со намалу-

вање на ризикот преку вклучување во легалните економски, 

политички и други активности, како и однапред направен систем 

за заштита од гонење”.7 

Истиот автор, како што и самиот вели, ,,по десетгодишно 

проучување на феноменот на организираниот криминал, би ја 

проширил со додавање на следниве елементи во нејзиниот втор 

дел: (покрај употребата на насилство) употребата на друга сила 

                                                           
5 Милан Мијалковски, Тероризам и организовани криминал, Факултет 

безбедности, Београд, 2010, стр. 115. 
6 Види: Petrović B. i Meško G., Kriminologija, Pravni fakultet, Sarajevo, 2008, str. 190. 
7 Владо Камбовски, Правна држава и организиран криминал, Правен факултет 

„Јустинијан Прави“, Скопје, 1996, стр. 8-9. 
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или притисок, користење на корупција, инволвирање на легалните 

економски и политички активности и влијание врз политиката, 

бизнисот, медиумите и судството заради полесно остварување 

профит и моќ и заштита од казнено гонење”.8 

Според Конвенцијата на ООН против транснационалниот 

организиран криминал9 усвоена во Њу Јорк, САД, на 15 ноември 

2000 година, а потпишана во Палермо, Италија во месец декември 

2000 година (позната и како Конвенцијата од Палермо), органи-

зираниот криминал ги има следниве обележја: 

а) злосторничка организација е организирана група, која пос-

тои подолго време, составена од најмалку три лица, кои дејству-

ваат заеднички, со цел да извршат сериозни кривични дела заради 

остварување на материјална корист; 

б) тежок облик на кривичното дела е дејствието на органи-

зацијата за која може да се изрече највисока казна затвор во траење 

од четири години или потешка казна; 

в) под организирана група не се подразбира група која е 

случајно формирана заради непосредно извршување на кривично 

дело и чии членови немаат точно определена и дефинирана улога. 

Оваа Конвенција е потпишана и од страна на Република 

Македонија на 12.12.2000 година, а на 12.01.2005 година е рати-

фикувана од страна на Собранието на Република Македонија. 

Можам да констатирам дека организираниот криминал 

претставува подолготрајно, умислено и планирано извршу-

вање на тешки кривични дела од страна на повеќе (најмалку 

три) лица (меѓусебно поврзани како извршители, соизврши-

тели, помагачи), кои со примена на сила, закана за употреба на 

сила, насилство, уцени, заплашување и сл., во спрега со 

политиката, органите на државната управа, органите на лока-

лната самоуправа, органите на правосудниот систем, медиу-

мите и/или стопанството, ќе извршат сериозни кривични дела, 

притоа обезбедувајќи заштита од самата организација и/или 

заштита од нивно кривично гонење, а со крајна цел – оства-

рување на финансиска корист и/или моќ, кои поединечно или 

заедно се многу значајни. 

                                                           
8 Види: Владо Камбовски, Организиран криминал, 2-ри Август С - Штип, 

Скопје, 2005, стр. 49. 
9 2000 United Nations Convention against Transnational Organized Crime, United 

Nations, 15 November 2000, New York, USA. 
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3. КРИМИНАЛНОТО ЗДРУЖУВАЊЕ КАКО 

САМОСТОЈНО ДЕЛО 

 

Во Кривичниот законик на Република Македонија10 се 

предвидени две инкриминации на самото здружување на повеќе 

лица заради извршување на кривично дело: договор за извршување 

на кривично дело и злосторничко здружување. 

Договорот за извршување на кривично дело е инкрими-

ниран како право дело на подготвување (delictum preparatum), 

односно се казнува (согласно член 393 став 1 од Кривичниот 

Законик) тој што ќе се договори со друг да изврши казнено дело за 

кое може да се изрече казна затвор од три години или потешка 

казна, ќе се казни со парична казна или со затвор до една година. 

Ставот 2 предвидува дека со казната од став 1 ќе се казни и тој што 

ќе се согласи на извршување кривично дело за кое е пропишана 

казна затвор од четири години или потешка казна. 

Кај ова дело, наречено уште и комплот, се работи за случај 

на нужно соучесништво, односно делото не постои ако барем меѓу 

двајца не е постигнат договор за извршување на конкретно дело. 

Обидот за таков договор, во вид на предлог што доаѓа од едно лице 

и што не е прифатен од друг, законот не го казнува. Ако дојде до 

извршување на делото што е предмет на договорот, извршителите 

нема да се казнат и за претходниот договор, зашто меѓу претхо-

дниот договор и извршеното дело постои привиден законски стек 

(супсидијаритет).11 

Втората инкриминација – злосторничко здружување, се сос-

тои во создавање на здружение на три или повеќе лица за изв-

ршување на повеќе тешки дела. За разлика од договорот за извршу-

вање на кривично дело, создавањето и членувањето во злосторничко 

здружение е самостојно дело на подготвување. Прво, како минимум 

е потребно не две (како кај договорот), туку три лица, кои се догова-

раат за извршување не на едно (договор), туку на повеќе, честопати 

и однапред неопределен број дела. Ако дојде до извршување на 

договореното дело, кај договорот сторителите не се казнуваат и за 

                                                           
10 Владо Камбовски, Кривичен законик: интегрален текст: предговор, кратки 

објаснувања и регистар на поими, Службен весник на Република Македонија, 

Скопје, 2009 година. 
11 Владо Камбовски, Организиран криминал, 2-ри Август С - Штип, Скопје, 

2005, стр. 166. 
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самиот договор. Наспроти тоа, ако во рамките на дејствувањето на 

здружението е извршено едно или повеќе дела, но не се сите за кои е 

тоа формирано, сторителите се казнуваат и за сторените дела и за 

самото создавање или пристапување кон злосторничкото здруже-

ние.12 Во некои законодавства (како што е англосаксонското) е 

занемарена разликата меѓу овие две инкриминации, така што постои 

единствено дело на злосторничко здружување. 

 

4. ПОИМ ЗА ЗЛОСТОРНИЧКО ЗДРУЖЕНИЕ 

 

Под поимот злосторничко здружение ,,се подразбира заед-

ничко извршување на казненото дело од страна на најмалку три 

лица: организаторот и уште најмалку две лица, што се здружиле за 

вршење казнени дела”.13 

Како организатор треба да се третира, не само оној кој што 

го создал здружението, туку и оној што од него ја презел и ја 

продолжил активноста на содавање и раководење со здружението, 

неговото одржување во мобилност, приклучувањето на нови 

припадници итн. 

Припадник, односно член на здружението е тој што го при-

фатил планот на организаторот и се приклучил кон заедничкиот 

криминален потфат. Пристапувањето не мора да биде изречно или 

формално, туку и молкумно, со преземање дејствија што значат 

помагање на дејствувањето на здружението: така, на пример некој 

едноставно се приклучил кон бандата што започнала да оперира, 

или го ставил на располагање своето возило итн. Кај некои здру-

женија како што е заверата, бандата или друго здружение за врше-

ње дела против државата пристапувањето може да има дури и 

формален карактер: Полагање заклетва, примање оружје и уни-

форми, добивање формален распоред во некоја формација од 

типот на паравојска (како т.н. “ОНА“). За казнување на припадни-

кот на здружението е доволен чинот на неговото пристапување, 

неговата согласност да работи за, или во негово име. Не е потребно 

членот на здружението да преземе и некои други дејствија на 

помагање, или да изврши некое дело што е опфатено со планот на 

                                                           
12 Исто, стр. 166. 
13 Види: Владо Камбовски, Организиран криминал, 2-ри Август С – Штип, 

Скопје, 2005, стр. 169. 
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здружението. Од друга страна, наспроти изразувањето на припа-

дноста кон здружението со кое било активно дејствие, не е доволно 

обичното солидаризирање, или пасивниот став на лицето кон 

активноста на здружението”.14 

Во кривичното законодавство се употребуваат различни пои-

ми за злосторничко здружение, и тоа: заговор, група, банда, мрежа, 

служба или друго здружение. ,,Заговор е тајно здружение за 

вршење на превратни дела против државата. Група е здружение 

што има за цел вршење на поблиску определени дела, со поделба 

на улогите на нејзините членови. Банда е здружение создадено за 

вршење, според бројот и местото, времето и начинот неопределени 

дела, што се одликува со цврсти односи на внатрешна хиерархија 

и мобилност. Мрежа е здружение за извршување на определени 

дела, организирана според правилата на интензивни деловни кон-

такти и врски. Служба е организација вклучена во поширок инс-

титуционализиран апарат на друга држава или организација”.15 

Во Кривичниот законик на Република Македонија се предви-

дени пет инкриминации на злосторничко здружување, и тоа: 

 

1. Злосторничко здружување (член 394 од КЗ) 

 

Кривичното дело злосторничко здружување има карактер на 

општо дело, односно се казнува создавањето група или банда што 

има за цел вршење казнени дела за кои може да се изрече казна 

затвор од три години или потешка казна (казната за организаторот 

е затвор од една до пет години), како и припаѓањето, членувањето 

во групата или бандата (казната е затвор од три месеци до три 

години). Ако има за цел групата или бандата вршење казнени дела 

за кои може да се изрече казна затвор од најмалку осум години, 

организаторот се казнува со затвор најмалку четири години, а 

припадникот со затвор од една до пет години. Законот пропишува 

облигаторно ослободување од казна за припадникот на групата или 

бандата што ќе ја открие неа пред да стори некое казнено дело во 

нејзин состав или за неа. Се работи за привилегирано третирање на 

                                                           
14 Исто, стр. 170. 
15 Zlatarić Bogdan, Damaška Mirjan, Rječnik krivičnog prava i postupka, Zagreb, 1966. 
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стварното каење, со кое се стимулира поефикасното откривање на 

организираната криминална активност во нејзината најрана фаза.16 

 

2. Терористичка организација (член 394-а од КЗ) 

 

Создавањето и пристапувањето кон терористичка организа-

ција е предвидено во член 394-а од Кривичниот законик на Репу-

блика Македонија. Ова претставува специјален вид на претход-

ното дело (злосторничко здружување) што се состои од: создавање 

на група, банда или друга злосторничка организација за извршу-

вање на таксативно наброени насилнички дела (убиство, телесно 

повредување итн.), со цел за создавање на чувство на несигурност 

или страв кај граѓаните или за загрозување на уставниот поредок 

на земјата или на интересите на меѓународна организација или на 

странска држава (организаторот се казнува со казна најмалку осум 

години, а припадникот на организацијата со затвор од четири до 

десет години. И овде, за делотворно каење на организаторот е пре-

двидена поблага казна и можност за ослободување, додека за при-

падникот на организацијата е предвидено облигаторно ослобо-

дување од казна.17  

 

3. Здружување заради непријателска дејност (член 324 од КЗ) 

 

Кај здружувањето заради непријателска дејност (предви-

дено во член 324 од Кривичниот законик) се казнува создавањето 

заговор, банда, група или друго здружение на лица заради вршење 

таксативно наброени дела против државата (казната за организа-

торот е затвор од една до десет години), како и членувањето во 

такво здружение (казната е затвор од шест месеци до пет години). 

Законот и тука содржи две одредби со кои го привилегира 

стварното каење: организаторот што со откривање на здружението 

или на друг начин ќе го спречи извршувањето на планираните дела 

се казнува поблаго (со затвор од три месеци до три години), а може 

и да се ослободи од казна;18 со ставот 4 од истиот член се дава 

можност на припадник на здружението пред да се приклучи во 

                                                           
16 Види: Владо Камбовски, Организиран криминал, 2-ри Август С – Штип, 

Скопје, 2005, стр. 167. 
17 Исто, стр. 167-168. 
18 Исто, стр. 167-168. 
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неговиот состав или да се определи за некое казнено дело предв-

идено во ставот 1, ако го открие здружението да биде ослободен 

од казна.19 

 

4. Организирање група за извршување геноцид и воени 

злосторства (член 416-а) 

 

Кривичното дело организирање група за извршување геноцид 

и воени злосторства е предвидено со член 416-а од Кривичниот 

законик на Република Македонија. Кај ова кривично дело се казну-

ва „тој што организира група заради извршување на овие дела 

(казната за организаторот е затвор најмалку осум години), како и 

членувањето во таква група (казната е затвор најмалку четири 

години). Припадникот на групата што ќе ја открие неа пред да 

стори казнено дело во нејзиниот состав или за неа се ослободува 

од казна“.20 

 

5. Организирање на група за извршување на делата 

трговија со луѓе и криумчарење на мигранти (член 

418-а и член 418-б од КЗ) 

 

Кај кривичното дело организирање на група за трговија со 

луѓе и криумчарење на мигранти (од член 418-а) се казнува органи-

заторот (затвор од најмалку осум години) и припадникот на група-

та (затвор најмалку една година). Делотворното каење21 го приви-

легира само припадникот со облигаторно ослободување од казна. 

Македонското казнено законодавство познава и специјални 

дела на организирање на злосторничко здружение. Овде спаѓаат 

делата на: организирање мрежа на препродавачи или на посред-

ници за промет со наркотични дроги (член 215 од КЗ); органи-

зирање мрежа на препродавачи или посредници кај делото 

недозволена трговија (член 277 од КЗ); организирање банда, група 

или друго здружение за криумчарење (член 278 од КЗ).  

                                                           
19 Стефан Буџакоски, Казнено право (општ дел), Институт за менаџмент на 

знаењето, Охрид, 2008, стр. 217. 
20 Владо Камбовски, Организиран криминал, 2-ри Август С – Штип, Скопје, 

2005, стр. 168. 
21 Стефан Буџакоски, Казнено право (општ дел), Институт за менаџмент на 

знаењето, Охрид, 2008, стр. 216-218. 
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Како потежок облик на основните дела се казнува само 

организирањето, а не и членувањето во злосторничко здружение: 

припадникот на злосторничкото здружение се казнува само за 

некое конкретно дело во чиешто извршување учествувал.22 

 

5. ОДНОС СО ДЕЛАТА ИЗВРШЕНИ ОД СТРАНА НА 

ЗДРУЖЕНИЕТО 

 

Извршувањето на некое кривично дело што е опфатено со 

планот на здружението не ја исклучува, за разлика од договорот за 

извршување на кривично дело, одговорноста и за самото созда-

вање или членување во злосторничкото здружение. 

Создавањето злосторничко здружение претставува опасно 

подготвително дејствие за извршување повеќе дела содржани во 

планот на здружението, така што извршувањето едно или неколку 

не го исцрпува целокупниот криминален потенцијал на здруже-

нието. Во тој случај, имено, останува криминалниот потенцијал на 

здружението, останува организирањето како подготвително дејст-

вие за делата што не се извршени, а се содржани во злосторнич-

киот план. Не постои, според тоа, привиден, законски, туку вис-

тински стек23 меѓу создавањето злосторничко здружение и извр-

шените дела. Криминалниот потенцијал на здружувањето може да 

биде консумиран единствено во случај на извршување на сите 

планирани дела”.24 

Како посебни дела каде што активноста на организаторот е 

насочена кон организирање на конкретна криминална активност 

со учество на повеќе лица, се кривичните дела:  

 организирање отпор (член 378 од КЗ);   

 организирање вооружен бунт (член 312 од КЗ)  и 

 организирање бунт на лица лишени од слобода (член 370 

од КЗ). 

Кај овие дела, организаторот дејствува како поттикнувач на 

негативните ставови на учесниците во криминалната активност. 

                                                           
22 Владо Камбовски, Организиран криминал, 2-ри Август С – Штип, Скопје, 

2005, стр. 168. 
23 Стефан Буџакоски, Казнено право (општ дел), Институт за менаџмент на 

знаењето, Охрид, 2008, стр. 219-238. 
24 Владо Камбовски, Организиран криминал, 2-ри Август С – Штип, Скопје, 

2005, стр. 170-171. 



 
 

C E N T R U M  7 

147 
 

Феноменот на колективно извршување на кривичното дело 

добива свој казнено-правен израз и низ посебното третирање на 

делата извршени од страна на група. Се работи за еден вид нужно 

соучесништво, предвидено како потежок облик на следниве дела: 

тешка кражба (извршено од страна на повеќе лица здружени 

заради вршење кражба, член 236 од КЗ); разбојништво и разбој-

ничка кражба (сторени во состав на група или банда, член 237 и 

член 238 од КЗ); изнуда и уцена (извршени во состав на група, 

банда или на друго здружение, член 258 и член 259 од КЗ); перење 

пари и други приноси од казниво дело (како член на група или на 

друго здружение, член 273 од КЗ); овозможување бегство на лице 

лишено од слобода (сторено во група, член 372 од КЗ); и насилство 

(сторено во група, член 386 од КЗ). 

На колективното извршување на делото може, но не мора да 

му претходи организирање на групата за вршење повеќе дела. За 

квалификацијата на извршување на делото ,,во состав на група” е 

нужно, сепак, постоење на два елементи: субјективен, а тоа е дого-

вор за заедничко дејствување во група (на две или повеќе лица), и 

објективен, што се состои во преземање некое дејство во времето 

на дејствувањето на групата. Притоа, делото е извршено во група 

и кога некој од членовите на групата не е физички присутен, но се 

наоѓа во непосредна близина на местото на извршување на делото 

(провална кражба), со што начинот на неговото извршување 

станува особено опасен.25 

 

6. ПРЕТПОСТАВЕНА ОДГОВОРНОСТ ЗА 

СТОРЕНИТЕ ДЕЛА 

 

Кога станува збор за казнувањето на злосторничкото здружу-

вање, македонското казнено право доследно го применува и почи-

тува начелото на индивидуална и на субјективна одговорност. 

Односно, сторителот одговара за самото создавање или за члену-

вање во злосторничко здружение, кога тоа е инкриминирано како 

самостојно кривично дело, како и за оние кривични дела, сторени 

од страна на здружението, во чиешто извршување лично 

учествувал. 

                                                           
25 Исто, стр. 172. 
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Проблемот на ефикасното отстранување на организираниот 

криминал врши константен притисок врз напуштањето на начело-

то и статуирањето посебни правила на казнена одговорност засно-

вани врз следнава претпоставка: секој што пристапува кон органи-

зирана криминална група однапред се согласува со нејзината 

вкупна активност и ја презема одговорноста за сите сторени дела 

од страна на таквата група. Тоа е начелото на претпоставена пресу-

мирана одговорност за сторените дела. Во современите законодав-

ства е својствен спротивниот рестриктивен став. Со ваква идеја, 

блиска до објективната одговорност, е инспириран англосакс-

онскиот институт на „conspiracy“. Спорeд овој институт, кога 

постои договор на повеќе лица за заедничко остварување на некоја 

криминална активност, како што е, на пример, трговијата со дрога, 

со оружје, со „бело робје“ итн., секое од нив одговара за кое било 

извршено дело од припадникот на тоа здружение, без оглед дали 

самиот учествувал во неговото извршување и дали воопшто знае 

каде и кога, и од страна на кој друг учесник во заговорот е 

извршено тоа конкретно дело.26 

 

7. КАЗНЕНА ОДГОВОРНОСТ НА СОУЧЕСНИЦИТЕ 

 

Казнената одговорност на соучесникот се потпира на пресме-

тливоста и вината како кај извршителот на казнено дело, бидејќи 

не постојат посебни правила. Сторителот одговара за делото кое 

го извршил со умисла, а небрежност само кога законот тоа го 

предвидел. Соучесниците одговараат ако делото го извршат со 

умисла, а секој соучесник одговара самостојно и лично и не зависи 

од одговорноста на сторителот, ниту од одговорноста на остана-

тите соучесници. Одговорноста на соучесниците се базира на два 

принципи: секој одговара во границите на својата умисла и во 

границите на она што е остварено.27 

Прифаќањето на ова начело води кон екстензивно проширу-

вање на одговорноста, како на организаторот, така и на членовите 

на злосторничкото здружение, што се приближува до објективна 

одговорност за сторените дела. Покрај тоа, ваквото решение е 

неприфатливо и поради тоа што се напушта уште едно темелно 

                                                           
26 LaFave and Scott, Criminal Law, West Publishing CO., USA, 1996, pg. 464. 
27 Пошироко види: Владо Камбовски, Казнено право (општ дел), Култура, 

Скопје, 2004, стр. 735-744. 
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начело на соучесништвото: нема соучесништво без каузален при-

донес во извршувањето на делото. Ако во однос на организаторот 

на здружението дури и би можело да се утврди дека постои една 

посредна каузална врска, зашто тој го создал здружениeто, ги 

активирал и насочил неговите членови, така што делото извршено 

од членот на здружението има и негов објективен удел, тоа не би 

можело да се каже за припадникот на здружението. Co самото 

негово пристапување кон здружението тој сè уште не придонесува 

ништо, дури ни на посреден начин, во делото што го врши некој 

друг член на тоа здружение. Постојната казнено-правна рамка во 

нашето казнено право, овозможува казнување на злосторничкото 

здружување како посебно дело. 

CONCLUSION 

 

We can conclude that crime is the most severe form of unlawful 

behavior of a person consist of violation of legal regulations that protect 

the most important human rights and freedoms (life and body, property, 

health, equality, the right to work, the sexual freedoms and morality, 

right to a healthy environment), but also the fundamental values of the 

social structure of each legal system (social - economic and political 

system, the economic base of the country, public order, legal traffic, 

security, armed forces, ratified provisions of international law). 

The creation of a criminal association represents a dangerous 

preparatory action for committing more acts contained in the plan of the 

association, thus performing one or few does not exhaust the full 

potential of criminal association. In that case, the criminal potential of 

criminal association remains organization as a preparatory action for 

acts that are not executed, but are contained in the criminal plan. Ac-

cordingly, there is no apparent, legally, but a real steak between creation 

of a criminal association and performed acts. Criminal potential can be 

consummated only in case of execution of all the planned acts. 

When it comes to punishment of criminal association, the Mace-

donian criminal law consistently applies the principle of individual and 

personal responsibility. The perpetrator is responsible for the creation 

or for the membership in a criminal association, when it is criminalized 

as an autonomous crime act, as well for those crimes acts which are 

committed by the criminal association, the perpetrator actually 

participated. 
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The criminal responsibility of the accomplice is based on sanity 

and guilt as for the perpetrator of the crime, because there are no special 

rules. The perpetrator is responsible for the crime act committed with 

intent and for negligence only if the law itself envisages. Accomplices 

are criminally liable if the crime is committed with premeditation, and 

every accomplice is liable individually and personally not depending 

on the responsibility of the perpetrator, not from the responsibility of 

other accomplices. The liability of accomplices is based on two 

principles: every match within the limits of his intent and within the 

limits of what is achieved. 
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