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            ABSTRACT 

 When it comes to illegal transfer of people across the state border it certainly has to be mentioned that 

this type of cross-border crime is quite modern and quite common in recent years, primarily taking into account 

the fact that in recent years there has been a steady increase of the number of illegal migrants that originate from 

war areas of the Near East, like Afghanistan, Syria, Iran, Iraq and Pakistan, as well as from economic and security 

unstable African countries such as Sierra Leone, Eritrea, Somalia, Algeria, Ivory Coast, etc. The criminal groups, 

besides smuggling illegal immigrants, are engaged in making illegal documents. The most common documents 

that are an element of attack by the criminal groups engaged in forging documents are travel documents and green 

cards for driving licenses. Out of the total number of crimes committed on the border with Republic of Bulgaria 

from 2005 up to 2011 are in the field of cross-border crime. We have analyzed the illegal smuggling of people 

and goods at the Eastern border with the Republic of Bulgaria during the period from 2005 until 2011 for which 

we have valid statistical indicators that a total of 206 people crossed, but for the period from 2012 up to 2016, 

additional researches should be made. When it comes to illegal transfer of goods across the border, in larger or 

smaller amounts, or of goods which are not in that position (for example drugs or similar goods), the illegal 

transfer of such goods by criminal entities is done in different ways and with different transportation vehicles. For 

the detection of this phenomenal form of cross – border crime, besides setting ambushes of illegal routes at the 

state border, setting checkpoint controls on the roads leading to the state border which are used by persons who 

perform illegal transfer of migrants across the state border is also an effective method. Furthermore, as an effective 

method for detecting this type of crime lately is the use of various techniques for monitoring the state border, such 

as thermal cameras, camera traps etc. These technical assets are placed at specific places where passage of illegal 

migrants is expected, whereby after detection, a ground capture is organized.  
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     Вовед 

     Во овој труд пред се станува збор за шверцот со луѓе и стока преку македонската грсаница и за 

методиката ( начините на негово откривање од страна на граничната Кога станува збора за илегалното 

префрлање на луѓе преку државната граница секако треба да се наспомене дека овој тип на прекуграничен 

криминал е доста современ и доста чест во последните неколку години, пред се имајќи го во предвид 

фактот што во последните неколку години, се бележи постојан пораст на бројот на илегални мигранти кои 

што како такви потекнуваат од воените подрачја од блискиот исток, како што се Авганистан, Сирија, 

Иран, Ирак и Пакистан, како и од економски и безбедносно не стабилните афрички земји, како што се 

Сиера леоне, Еритреја, Сомалија, Алжир, Брегот на слоновата коска и слично.Криминалните  групи покрај 

со кријумчарење на луѓе-илегални мигранти се занимаваат и со изработка на налегални документ. 

Најчести документи кои што се елемент на напад од страна на криминалните групи кои што се занимаваат 

со фалсификување се Патните исправи, Зелените карти за возачките дозволи. 



Кога станува збор пак, за илегално префрлање на стока преку граница во поголеми количини или на 

илегална стока во помали количини, или пак на стока која што не е толку габаритна (на пример дрога и 

слично), илегалното префрлање на истата од страна на криминалните структури се врши на различни 

начини и со различни превозни средства 

Граничната полиција и царината користат најразлични начини на откривање на оваа форма на 

организиран криминал (шверцот на луѓе и стока преку гранични премини). 

За тоа всушност станува збор во овој труд. 

 

 

1.1.Начини на откривање на шверцот на луѓе и стока преку гранични sпремини во Република Македонија 

Кај илегалното префрлање на луѓе илегални мигранти преку државната граница, нај 

карактеристично е тоа што во овие настани, илегалните мигранти најпрво се собираат на одредена јатачка 

локација пред да ја поминат илегално државната граница, за да потоа чекајќи погоден момент, од страна 

на лице водич, илегалните мигранти најчесто во поголема група бидат префрлени преку државната 

граница, при што државната граница најчесто се поминува пеш, а при тоа во одредени случаи може да се 

користи и теренско моторно возило. По поминувањето на границата, илегалните мигранти повторно се 

собираат на јатачка позиција, од каде што им се организира понатамошен превоз до нивната крајна 

дестинација. 

Секако и во овој модус на извршување на прекуграничен криминал постои и одредена современа 

димензија, во која што илегалните мигранти користат ГПС навигација, при што и водачот на групата кој 

што го поседува ГПС уредот или телефонот, е илегален мигрант (и тој потекнува од истата земја како и 

останатите мигранти). Во тој случај водачот најчесто е лице кое што е член на поголема криминална група 

која што се занимава со миграциски прекуграничен криминал, при што самиот водич најчесто е лице кое 

што совршено ги познава современите навигациски ГИС системи, преку употреба на современи ГПС 

уреди или мобилни телефони со ГПС поддршка, при што овие водачи иако и самите потекнуваат од тие 

земји, по носењето на една мигрантска група во земјите членки на европската унија се враќаат и 

превземаат нова група на мигранти. Ваквите водачи најчесто имаат одредено познавање на англискиот 

јазик, кој што истите го користат при движењето со мигрантската група.Исто така овие лица не често 

имаат поддршка и од лица кои што се наоѓаат во миграциските центри во државата, кои што на овие групи 

им обезбедуваат соодветна логистичка поддршка, обезбедувајќи им транспорт и сместување. 

При откривањето на 206 лица кои што во текот на периодот од 2005 до 2011 година илегално ја 

имаат поминато границата на Р.Македонија со Р.Бугарија, тие се откриени најчесто со помош на 

користење на современи методи и техники, додека само мал дел од нив се откриени на класичен начин на 

гранично работење.  

 За откривање на овој појавен облик на прекуграничниот криминал покрај поставувањето на 

заседи на илегалните правци на државната граница, како ефективна метода се користи и поставувањето 

на пунктовски контроли на патиштата што водат кон државната граница, а кои што како такви ги користат 

лицата кои што вршат илегално префрлање на мигранти преку државната граница. 



 Исто така како ефективна метода за откривање на овој вид на криминал во последно време е и 

користењето на разни техники средства за надзор на државната граница, како што се термо камерите, фото 

стапиците и слично. Ваквите технички средства се поставуваат на карактеристични место каде што се 

очекува поминување на илегалните мигранти при што по нивната детекција се организира нивно фаќање 

на теренот.Од друга страна при илегално префрлање на стока преку државната граница, најчесто истото 

се извршува со тоа што стоката се натоварува во одредено теренско возило, или пак во негова приколка 

или полуприколка, и на тој начин стоката се префрла преку државната граница. Во одредени настани 

констатирано е дека криминалните структури и од двете страни на границата, во некој од овие настани, 

во близина на самата граница организираат и примопредавање на стоката при што истата најчесто се 

претовара од едно во друго возило. Ваквиот начин на извршување на овој тип на прекуграничен криминал 

е карактеристичен кога станува збор за по габаритна стока што е предмет на илегалното префрлање, при 

што исто така и квантитетот на стоката игра доста важна улога при извршувањето и исплатливоста од 

организација и извршување на ваков настан од страна на криминалните структури. 

Кога станува збор пак, за илегално префрлање на стока преку граница во помали количини, или 

пак на стока која што не е толку габаритна (на пример дрога и слично), илегалното префрлање на истата 

од страна на криминалните структури се извршува на тој начин што стоката се сместува во ранци наменети 

за носење на грб, за да потоа истата со помош на мотоцикл или пак пеш од страна на лицата од 

криминалната група се пренесе преку државната граница. 

Исто така, иако помалку користен, не сепак доста интересен метод на извршување на илегално 

префрлање на стока преку државната граница е методот на користење на домашни животни за пренос на 

товар, најчесто коњи и магариња. Како посебно интересен сегмент во овој метод е тоа што коњите и 

магарињата се врзуваат за дрво во близина на државната граница, по што од страна на членовите на 

криминалната група истите се натовараат со стока, по што коњите се пуштаат сами да ја поминат 

државната граница. Бидејќи на овие животни им е природно дадена навика истите самите да се враќаат 

дома, на тој начин коњите сами ја поминуваат државната граница и ја донесуваат криминалната стока до 

домот на нивниот сопственик. Кога сме веќе кај домашните животни треба да споменеме дека постои 

можност и тие понекогаш да бидат елемент на овој тип на прекуграничен криминал, кога и за илегалното 

префрлање на домашни животни постои криминален интерес од страна на криминалните групи. Сепак до 

сега, ваков вид на прекуграничен криминал не е регистриран од страна на РЦ за ГР Исток, ниту пак имало 

одредени оперативни индиции за негово извршување. На крај и кај овие случај нај добар начин за 

откривање на овој појавен облик на прекуграничниот криминал покрај поставувањето на заседи на 

илегалните правци на државната граница, се користи и поставувањето на пунктовски контроли на 

патиштата што водат кон државната граница, а кои што како такви ги користат лицата кои што вршат 

илегално префрлање на мигранти преку државната граница. 

Покрај ова, како ефективна метода за откривање на овој вид на криминал во последно време исто 

така се користат и разни техники средства за надзор на државната граница, како што се термо камерите, 

фото стапиците и слично. Ваквите технички средства се поставуваат на карактеристични место каде што 

се очекува поминување на илегалните мигранти и минувачи преку државната граница при што по нивната 

детекција се организира нивно фаќање на теренот. 



Како нај едноставно современо техничко средство кое што значително допринесува во 

откривањето на прекуграничен криминал преку зелениот дел од државната граница, претставуваат 

сигналните фото камери за граничен надзор или со други зборови кажано сигналните фото - стапици1. На 

пазарот ги има повеќе видови, но речиси сите имаат идентичен метод на работа, со кој што по забележано 

движење од страна на сензорот, фото апаратот прави фотографија на телото (животно или човек) кое што 

го активирало сензорот. Кај по современите модели разликата е во тоа што кај нив постои можност 

фотографијата да биде пратена преку ММС порака, на мобилен телефон или на друг технички уред. 

Надзорните сигнални фото камери, се доста добро техничко помагало кое што го користи граничната 

полиција при откривање на прекуграничен криминал на зелениот дел од државната граница. Истите на 

доста ефикасен начин ги покриваат патните правци што водат и што доаѓаат од кај државната граница. Со 

добро организирана тактика на нивно постапување, која што ќе биде пропатена со тактика за брза 

интервенција од страна на граничните полициски службеници п добиен сигнал од нејзе, несомнено се 

гарантира откривање на настан поврзан со прекуграничен криминал или илегално поминување на 

државната граница. 

Покрај горе наведените фото камери, исто така како доста ефикасно техничко средство кое што 

и помага на граничната полиција во откривањето на настани на прекуграничен криминал и илегални 

поминувања на државната граница, претставуваат разните термо камери2. Исто како и фото камерите, и 

термо камерите ги има во повеќе видови и типови. Постојат термо камери кои што служат за нивно рачно 

носење, додека од друга страна пак постојат и термо камери кои што се по габаритни и кои што како такви 

се монтирани на разни возила. Но најглавно е тоа што сите работат на исти принцип, при што истите 

даваат слика на тела (животни и луѓе) мерејќи ја нивната температура.  

Исто како и кај надзорните фото камери и при работата со термо камерите доколку се разработи 

соодветна тактика за реакција по добиен сигнал од нејзина страна, се гарантира висок степен на успех на 

граничната полиција, во настаните на откривање на прекуграничен криминал и илегални минувања на 

државната граница. 

На крај, исто како и кај откривањето на настани на прекуграничен криминал на граничните 

премини, и кај настаните на откривање на прекуграничен криминал извршен преку зелениот дел на 

државната граница (со илегално префрлање на стока и луѓе) со користењето на овие апарати при 

откивањето на настани на прекуграничен криминал во работата на граничната полиција води кон 

создавање на нови современи методи и техники во работата, со кои што полека, но сигурно се 

напуштаат старите класични методи, во кои што се класично упатување на полициски патроли и 

поставување на заседи долж граничната линија. Кај прекуграничниот криминал извршен со 

фалсификување на ПИ и други документи, нај карактеристично е тоа што истиот како појавен облик се 

појавува само на граничните премини. При тоа, може да се каже дека се фалсификуваат сите видови на 

документи, кои што на одреден начин се потребни за да се помине државната граница, било да станува 

збор за патни исправи или царински документи за одредена стока.  

                                                           
1 www.fototrap-pro.com 
2Специјалните возила „Ландровер Дефендер“ со вградена нај современа термо камера се набавени од 
МВР во 2009 година од Израелската фирма „Елбит Системс“  www.elbitsystems.com 



Но сепак како најчести документи кои што се елемент на напад од страна на криминалните групи 

кои што се занимаваат со фалсификување се Патните исправи, Зелените карти за моторните возила, ВИН 

броевите на моторните возила, како и сообраќајните и возачките дозволи. 

При тоа се користат нај различни методи на фалсификување, како од најпрости – аматерски 

методи на фалсификување, така до најсложени, професионални методи на фалсификување. 

Од аматерските методи на фалсификување, најчесто се откриваат настани на фалсификување со 

„бришан – пишан текст“ во содржината на документот, и тоа најчесто кај сообраќајните дозволи на 

странските товарни возила, кои што ја преправаат носивоста на нивното товарно или полуприклучно 

возило, при тоа зголемувајќи ја таа носивост, со цел за да не бидат претовар. 

При тоа како најчеста метода на откривање на фалсификувани документи е профилирањето, при 

што сомнителното лице кое што ги поседува фалсификуваните документи се оттрга на втора линија на 

гранична контрола, каде што полицискиот службеник на втора линија на гранична контрола, врши детален 

преглед на документите при тоа користејќи ја горе наведената техника, компјутерски софтвер и 

информатички системи. Секако по откривањето на било кој фалсификат, за негово процесирање како 

кривично дело се врши дополнително вештачење на документот од страна на крим техничари од МВР. 

На овој начин, со користењето на на горе наведените апарати и компјутерски софтвери , како 

современа метода и техника во работата на граничната полиција, полека но сигурно се напушти стариот 

класичен начин на откривање на фалсификати (со користење на специмени и споредба на оригиналниот 

документ со специменот).  

При тоа како најчеста метода на откривање на фалсификувани документи е профилирањето, при 

што сомнителното лице кое што ги поседува фалсификуваните документи се оттрга на втора линија на 

гранична контрола, каде што полицискиот службеник на втора линија на гранична контрола, врши детален 

преглед на документите при тоа користејќи ја горе наведената техника, компјутерски софтвер и 

информатички системи. Секако по откривањето на било кој фалсификат, за негово процесирање како 

кривично дело се врши дополнително вештачење на документот од страна на крим техничари од МВР. 

 

Меѓународната соработка помеѓу граничните служби е многу битен сегмент во борбите против 

прекуграничниот криминал. Преку истата покреј тоа што се разменуваат податоци за остварените 

резултати во работата помеѓу граничните служби, се разменуваат податоци и за криминалните структури 

од двете страни  на границата. Во последно време истата зазема се поголем интензитет, со тоа што се 

почесто се реализираат заеднички мешани патроли со граничната полиција на Република Бугарија, 

заеднички обуки, заеднички операции и слично. 

Историски гледано, прекуграничната соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија, 

започнува со Спогодбата помеѓу владите на Република Македонија и Република Бугарија за мерките за 

спречување и решавање на гранични инциденти на границата на Република Македонија и Република 

Бугарија  

Покрај горе наведената Спогодба, како останати по значајни документи со кои што се регулира 

прекуграничната соработка на Граничната Полиција на Република Македонија со Република Бугарија, ќе 

ги споменеме: 



- Спогодбата  за чување, одржување обновување, и обележување на граничната линија и 

граничните белези  на Македонско – Бугарската државна граница3; 

- Договорот за превземање на лица со незаконски престој4; 

- Договорот за соработка во борбата против тероризмот, организираниот криминал, 

нелагалната трговија со наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори, 

нелегалната миграција и други кривични дела5; 

- Спогодбата за размена и заемна заштита на класифицирани информации6;  

- Договорот за прекугранична полициска соработка7; и 

Договорот за основање и функционирање на Заеднички контакт центар за полициска и царинска 

соработка. 

Во текот на 2005 година илегално границата на Р. Македонија со Р.Бугарија, ја имаат поминато 

45 лица, од кои: 

- 25 лица се од Македонија, или 55,5 % од вкупната бројка на регистрирани илегални минувачи 

на државната граница за 2005 година; и 

- 20 лица се од Бугарија, или 44,5 % од вкупната бројка на регистрирани илегални минувачи 

на државната граница за 2005 година. 

Ниту едно од овие лица не е илегален мигрант. 

Од откриените 45 лица кои што во текот на 2005 година илегално ја имаат поминато границата 

на Р.Македонија со Р.Бугарија, 40 лица се откриени со помош на користење на современни методи и 

техники, додека останатите се откриени на класичен начин на гранично работење. Во текот на 2006 година 

илегално границата на Р. Македонија со Р.Бугарија, ја имаат поминато 18 лица, од кои: 

- 8 лица се од Македонија, или 44,4 % од вкупната бројка на регистрирани илегални минувачи 

на државната граница за 2006 година;  

- 6 лица се од Бугарија, или 33,3 % од вкупната бројка на регистрирани илегални минувачи на 

државната граница за 2006 година;  

- 1 лице е од Србија, или 5,5 % од вкупната бројка на регистрирани илегални минувачи на 

државната граница за 2006 година; и 

- 3 лица се од Грузија, или 16,8 % од вкупната бројка на регистрирани илегални минувачи на 

државната граница за 2006 година. 

Ниту едно од овие лица не е илегален мигрант. 

                                                           
3 Службен весник на Р.Македонија бр. 13/2002 
4 Службен весник на Р.Македонија бр. 12/2002 
5 Службен весник на Р.Македонија бр. 6/2003 
6 Службен весник на Р.Македонија бр. 10/2006 
7 Службен весник на Р.Македонија бр. 131/2006 



Во текот на 2007 година илегално границата на Р. Македонија со Р.Бугарија, ја имаат поминато 

26 лица, од кои: 

- 22 лица се од Македонија, или 84,6 % од вкупната бројка на регистрирани илегални минувачи 

на државната граница за 2007 година;  

- 2 лица се од Бугарија, или 7,7 % од вкупната бројка на регистрирани илегални минувачи на 

државната граница за 2007 година; и  

- 2 лица се од Молдавија, или 7,7 % од вкупната бројка на регистрирани илегални минувачи на 

државната граница за 2007 година. 

Ниту едно од овие лица не е илегален мигрант.  

Во текот на 2008 година илегално границата на Р. Македонија со Р.Бугарија, ја имаат поминато 

37 лица, од кои: 

- 9 лица се од Македонија, или 24,3 % од вкупната бројка на регистрирани илегални минувачи 

на државната граница за 2008 година;  

- 23 лица се од Албанија, или 62,2 % од вкупната бројка на регистрирани илегални минувачи 

на државната граница за 2008 година; и 

- 5 лица се од Косово, или 13,5 % од вкупната бројка на регистрирани илегални минувачи на 

државната граница за 2008 година. 

Ниту едно од о Во текот на 2009 година илегално границата на Р. Македонија со Р.Бугарија, ја 

имаат поминато 27 лица, од кои: 

- 8 лица се од Македонија, или 30 % од вкупната бројка на регистрирани илегални минувачи 

на државната граница за 2009 година;  

- 16 лица се од Албанија, или 59,2 % од вкупната бројка на регистрирани илегални минувачи 

на државната граница за 2009 година;  

- 1 лице е од Бугарија, или 3,7 % од вкупната бројка на регистрирани илегални минувачи на 

државната граница за 2009 година, и 

- 2 лица се од Палестина, или 7,1 % од вкупната бројка на регистрирани илегални минувачи на 

државната граница за 2009 година. 

Двете лица од Палестина се со статус на илегални мигранти. 

вие лица не е илегален мигрант.  

Во текот на 2010 година илегално границата на Р. Македонија со Р.Бугарија, ја имаат поминато 

34 лица, од кои: 

- 4 лица се од Македонија, или 11,7 % од вкупната бројка на регистрирани илегални минувачи 

на државната граница за 2010 година;  

- 11 лица се од Бугарија, или 32,3 % од вкупната бројка на регистрирани илегални минувачи 

на државната граница за 2010 година, 



- 15 лица се од Албанија, или 44,1 % од вкупната бројка на регистрирани илегални минувачи 

на државната граница за 2010 година;  

- 1 лице е од Косово, или 2,9 % од вкупната бројка на регистрирани илегални минувачи на 

државната граница за 2010 година, 

- 1 лице е од Романија, или 2,9 % од вкупната бројка на регистрирани илегални минувачи на 

државната граница за 2010 година, и 

- 2 лица се од Пакистан, или 6,1 % од вкупната бројка на регистрирани илегални минувачи на 

државната граница за 2010 година. 

- Двете лица од Пакистан се со статус на илегални мигранти.. 

Во текот на 2011 година илегално границата на Р. Македонија со Р.Бугарија, ја имаат поминато 

17 лица, од кои: 

- 1 лице е од Македонија, или 5,8 % од вкупната бројка на регистрирани илегални минувачи на 

државната граница за 2011 година,  

- 2 лица се од Бугарија, или 11,6 % од вкупната бројка на регистрирани илегални минувачи на 

државната граница за 2011 година, 

- 1 лице е од Естонија, или 5,8 % од вкупната бројка на регистрирани илегални минувачи на 

државната граница за 2011 година,  

- 2 лица се од Велика Британија, или 11,6 % од вкупната бројка на регистрирани илегални 

минувачи на државната граница за 2011 година, 

- 1 лице е од Пакистан, или 5,8 % од вкупната бројка на регистрирани илегални минувачи на 

државната граница за 2011 година, и 

- 10 лица се од Авганистан, или 59,4 % од вкупната бројка на регистрирани илегални минувачи 

на државната граница за 2011 година. 

Десетте лица од Авганистан и едното лице од Пакистан се со статус на илегални мигранти. 

Вкупно за периодот од 2005 до 2011 година од страна на РЦ за ГР „Исток“ откриени се вкупно 351 

кривично дело.  

Од нив 236 кривични дела или 67,2 % се од областа на прекуграничниот криминал, и тоа: 

- 155 кривични дела или 44,1 % од вкупната бројка на откриени кривични дела за периодот од 

2005 до 2011 година, се по чл. 378 од КЗ на РМ – За фалсификување на Патни исправи 

(пасоши) и други документи,  

- 40 кривични дела или 11,3 % од вкупната бројка на откриени кривични дела за периодот од 

2005 до 2011 година, се по чл. 60 од Закон за Акцизи на РМ – За криумчарење на акцизна 

стока, 

- 11 кривични дела или 3,1 % од вкупната бројка на откриени кривични дела за периодот од 

2005 до 2011 година, се по чл. 215 од КЗ на РМ – За неовластено производство и пуштање во 

промет на наркотични дроги и прекурзори,  



- 2 кривични дела или 0,6 % од вкупната бројка на откриени кривични дела за периодот од 2005 

до 2011 година, се по чл. 216 од КЗ на РМ – За овозможување на употреба на наркотични 

дроги, 

- 4 кривични дела или 1,1 % од вкупната бројка на откриени кривични дела за периодот 

од 2005 до 2011 година, се по чл. 418 од КЗ на РМ – За криумчарење на мигранти, 

- 5 кривични дела или 1,4 % од вкупната бројка на откриени кривични дела за периодот од 2005 

до 2011 година, се по чл. 278 од КЗ на РМ – За криумчарење на стока, 

- 4 кривични дела или 1,1 % од вкупната бројка на откриени кривични дела за периодот од 2005 

до 2011 година, се по чл. 268 од КЗ на РМ – За фалсификување на пари, 

- 12 кривични дела или 3,4 % од вкупната бројка на откриени кривични дела за периодот од 

2005 до 2011 година, се по чл. 358 од КЗ на РМ – За давање на поткуп, 

- 1 кривично дело или 0,3 % од вкупната бројка на откриени кривични дела за периодот од 2005 

до 2011 година, се по чл. 353 од КЗ на РМ – За злоупотреба на службената положба и 

овластување, 

- 1 кривично дело или 0,3 % од вкупната бројка на откриени кривични дела за периодот од 2005 

до 2011 година, се по чл. 402 од КЗ на РМ – За недозволено преминување на државната 

граница, 

- 1 кривично дело или 0,3 % од вкупната бројка на откриени кривични дела за периодот 

од 2005 до 2011 година, се по чл. 396 од КЗ на РМ – За недозволено држење на оружје и 

распраскувачки материи, и 

- 115 кривични дела или 32,8 % од вкупната бројка на откриени кривични дела, се 

Останати кривични дела, кои што не се поврзани со прекуграничниот криминал. 

- Од горе наведените 236 кривични дела од областа на прекуграничниот криминал, само 37 

кривично дело или 15,6% од вкупниот број на КД, се регистрирани како кривични дела 

извршени од страна на организирана криминална група.  

- Исто така, од горе наведените 236 кривични дела од областа на прекуграничниот криминал, 

188 кривични дела се откриени на граничните премини, додека останатите 48 кривични дела 

се откриени на зелениот дел од државната граница.  

- При тоа од наведените 236 кривични дела од областа на прекуграничниот криминал, 186 

кривични дела, или 79,6 % се откриени со помош на користење на современите методи и 

техники кои што граничната полиција ги користи во својата работа. 

Вкупно за периодот од 2005 до 2011 година илегално границата на Р.Македонија со Р.Бугарија, 

ја имаат поминато 204 лица, од кои: 

- 77 лица се од Македонија, или 37,7 % од вкупната бројка на регистрирани илегални минувачи 

на државната граница за периодот од 2005 до 2011 година,  

- 42 лица се од Бугарија, или 20,5 % од вкупната бројка на регистрирани илегални минувачи 

на државната граница за периодот од 2005 до 2011 година, 



- 1 лице е од Србија, или 0,4 % од вкупната бројка на регистрирани илегални минувачи на 

државната граница за периодот од 2005 до 2011 година,  

- 54 лица се од Албанија, или 26,4 % од вкупната бројка на регистрирани илегални минувачи 

на државната граница за периодот од 2005 до 2011 година, 

- 6 лица се од Косово, или 2,9 % од вкупната бројка на регистрирани илегални минувачи на 

државната граница за периодот од 2005 до 2011 година, 

- 2 лица се од Палестина, или 0,9 % од вкупната бројка на регистрирани илегални минувачи на 

државната граница за периодот од 2005 до 2011 година, 

- 3 лица се од Пакистан, или 1,4 % од вкупната бројка на регистрирани илегални минувачи на 

државната граница за периодот од 2005 до 2011 година, 

- 10 лица се од Авганистан, или 4,9 % од вкупната бројка на регистрирани илегални минувачи 

на државната граница за периодот од 2005 до 2011 година, 

- 3 лица се од Грузија, или 1,4 % од вкупната бројка на регистрирани илегални минувачи на 

државната граница за периодот од 2005 до 2011 година, 

- 2 лица се од Молдавија, или 0,9 % од вкупната бројка на регистрирани илегални минувачи на 

државната граница за периодот од 2005 до 2011 година, 

- 1 лице е од Естонија, или 0,4 % од вкупната бројка на регистрирани илегални минувачи на 

државната граница за периодот од 2005 до 2011 година,  

- 1 лице е од Романија, или 0,4 % од вкупната бројка на регистрирани илегални минувачи на 

државната граница за периодот од 2005 до 2011 година, и 

- 2 лица се од Велика Британија, или 0,9 % од вкупната бројка на регистрирани илегални 

минувачи на државната граница за периодот од 2005 до 2011 година. 

 

Од горе наведените илегални минувачи на државната граница со статус на илегални мигранти се 

само 15 лица, или 7,3 % од вкупната бројка на илегални минувачи на државната граница на Р.Македонија 

со Р.Бугарија, за периодот од 2005 до 2011 година.Од откриените 206 лица кои што во текот на периодот 

од 2005 до 2011 година илегално ја имаат поминато границата на Р.Македонија со Р.Бугарија, 151 лице се 

откриени со помош на користење на современи методи и техники, додека останатите се откриени на 

класичен начин на гранично работење.  

Бројот на илегални преминувања на македонско грчката граница рапидно се зголемува со 

мигрантската криза 2015  и 2016 година.Иако немаме прецизни податоци сепак може да констатираме 

дека се движи над 20000 лица годишно од кои голем дел се фатени и вратени во бегалските логори во 

Грција и Република Македонија. 

Забелешка: Ние го анализиравме илегалното кријумчарење на лица и стока на источната граница 

со република Бугарија во периодот од 2005 до 2011 година за кое имаме валидни статистички показатели, 

но за преиодот од 2012 до 2016 треба да се направат накнадни истражувања. 

                                       

   Заклучок 



Во последните неколку години, се бележи постојан пораст на бројот на илегални мигранти кои ја 

преминуваат границата на република македонија, кои што најчесто потекнуваат од воените подрачја од 

блискиот исток, како што се Авганистан, Сирија, Иран, Ирак и Пакистан, како и од економски и 

безбедносно не стабилните афрички земји, како што се Сиера леоне, Еритреја, Сомалија, Алжир, Брегот 

на слоновата коска и слично.Криминалните  групи покрај со кријумчарење на луѓе-илегални мигранти се 

занимаваат и со изработка на налегални документи и со шверц на разни видови на стока(дрога, цигари 

коли,животни,оружје и распрскувачки материјали). 

При откривањето на 206 лица кои што во текот на периодот од 2005 до 2011 година илегално ја 

имаат поминато границата на Р.Македонија со Р.Бугарија, тие се откриени најчесто со помош на 

користење на современи методи и техники, додека само мал дел од нив се откриени на класичен начин на 

гранично работење. Истото се однесува и на начините на откривање на  фалсификуваните документи и 

шверцот на стока преку македонската граница. 

 

Од вкупниот број на сторени кривични дела на границата со Република Бугарија  од 

2005д0м2001нгодина 67,2 % се од областа на прекуграничниот криминал, и тоа: 

- 44,1 % од вкупната бројка на откриени кривични дела поголем процент се врз основа на чл. 

378 од КЗ на РМ – За фалсификување на Патни исправи (пасоши) и други документи,  

- 11,3 % од вкупната бројка на откриени кривични дела за испитуваниот периодот се гонат 

согласно  чл. 60 од Закон за Акцизи на РМ – За криумчарење на акцизна стока, 

- 3,1 % од вкупната бројка на откриени кривични дела за овој период се врз основа на чл. 215 

од КЗ на РМ – За неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги и 

прекурзори,  

- 1,1 % од вкупната бројка на откриени кривични дела за периодот од 2005 до 2011 година, се 

врз основа на чл. 268 од КЗ на РМ – За фалсификување на пари, 

- 1,1 % од вкупната бројка на откриени кривични дела за периодот од 2005 до 2011 година, се 

врз основа на чл. 418 од КЗ на РМ – За криумчарење на мигранти 

Иако во периодот од 2005 до 2011 година илегално границата на Р.Македонија со Р.Бугарија, ја 

имаат поминато 204 лица само 1.1.% се гонат согласно чл.418 од КЗ на РМ. 

Само 32,8 % од вкупната бројка на откриени кривични дела, се така наречени-останати кривични 

дела, кои што не се поврзани со прекуграничниот криминал. 

За откривање на овој појавен облик на прекуграничниот криминал покрај поставувањето на заседи на 

илегалните правци на државната граница, како ефективна метода се користи и поставувањето на 

пунктовски контроли на патиштата што водат кон државната граница, а кои што како такви ги користат 

лицата кои што вршат илегално префрлање на мигранти преку државната граница. 

 Исто така како ефективна метода за откривање на овој вид на криминал во последно време е и 

користењето на разни техники средства за надзор на државната граница, како што се термо камерите, фото 

стапиците и слично. Ваквите технички средства се поставуваат на карактеристични место каде што се 



очекува поминување на илегалните мигранти при што по нивната детекција се организира нивно фаќање 

на теренот. 
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