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Правилното функционирање на институциите одговорни за спроведување на законот и за борба
против финансискиот криминал е од витално значење за финансиската стабилност, безбедноста и
заштитата на државниот финансиски систем. Спречувањето и борбата против перењето пари и
финансирањето тероризам се сложени и мора да ги следат моментните текови и состојби во
државата, но и меѓународното опкружување. Најнапред законодавството мора да обезбеди правни
основи за имплементација на ефикасни мерки, активности и алатки со кои институциите ќе ги
спречуваат и ќе се борат против ваквите појави. Имајќи го предвид транснационалниот карактер на
овие појави, ефикасноста на законите и функционалноста на институциите во една земја, влијаат и
врз другите држави. Тоа уште повеќе доаѓа до израз во ЕУ. Затоа правилата на ЕУ за борба против
криминалот и заштитата на финансискиот систем мора да се имплементираат и надгледуваат
ефикасно и доследно во сите земји членки, а секако тоа важи и за земјите кандидати што веќе
имаат воспставено или воспоставуваат блиски односи со ЕУ. Од неодамна, во ЕУ започнаа
иницијативи и дискусии за предлози за нов законодавен пакет со кој ќе се спроведуваат обврските
од Акциониот план за сеопфатна политика на Унијата за спречување перење пари и финансирање
тероризам, што беше усвоена од Комисијата на 7.5.2020 година.
Овој Документ за јавни политики за развивање ефективни алатки за спречување и борба против
перење пари и финансирање тероризам во согласност со европската правна рамка ќе се однесува
на развивањето ефективни алатки за спречување и борба против перењето пари и финансирањето
тероризам, токму поради поврзаноста на овие два вида криминал, нивните блиски релации и
заедничкиот пристап при нивно справување. На 20.7.2021 година, Европската комисија го
претстави амбициозниот пакет правни решенија за зајакнување на правилата на ЕУ против перење
пари и финансирање тероризам, кој вклучува и предлог за создавање нов орган во ЕУ за борба
против перењето пари. Целта на овој пакет е да се подобри откривањето сомнителни трансакции и
активности и да се затворат дупките што ги користат криминалците за перење нелегални приходи
или финансирање терористички активности преку легалниот финансиски систем, користејќи ги
новите технолошки иновации (виртуелните валути, поинтегрираните финансиски текови на
единствениот пазар и глобалната природа на терористичките организации). Според Стратегијата за
безбедност на ЕУ за 2020-2025 година, зајакнувањето на рамката на ЕУ за борба против перењето
пари и финансирањето на тероризмот, исто така, ќе помогне да се заштитат европските граѓани од
тероризам и организиран криминал. Со овие предлози ќе се создаде многу поконзистентна рамка
за да се олесни усогласеноста за операторите што подлежат на правилата за спречување перење
пари и финансирање тероризам, особено за тие што се активни прекугранично.

Извршно резиме

Документ за јавни политики за развивање ефективни алатки за спречување и борба против
перење пари и финансирање тероризам во согласност со европската правна рамка се темели на
приказ и анализа на стратешката, правната и институционалната рамка во Република Северна
Македонија и Европската Унија, опис и анализа на новите предложени иницијативи и промени во ЕУ
во оваа област, па врз основа на тоа се идентификуваат областите во кои државата ќе треба да се
подготви за процесот на усогласување и следење на ваквите новини во пристапните процеси кон
ЕУ. Поконкретно, документот нуди:

Преглед на моментната состојба со борбата против перењето пари и финансирањето тероризам
во Република Северна Македонија и Европската Унија – стратешка рамка, правна регулатива,
институционална надлежност, методи и алатки:
Одредување на степенот на имплементација и ефикасност на борбата против перењето пари и
финансирањето тероризам – проценка и анализа на документи и извештаи од домашните
национални институции, пред сѐ, Управата за финансиско разузнавање, како и од
меѓународните институции и организации (Европска комисија, MONEYVAL, Егмонт, ФАТФ и др.);
Идентификување клучни предизвици, тековни промени и креирање насоки за подобрување и
подготовка за усогласување на методите за борба против перењето пари и финансирањето
тероризам со предложените измени/новини во ЕУ.
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Перењето пари и финансирањето тероризам се меѓународни проблеми, кои претставуваат сериозна
закана против финансискиот систем и неговите институции, а исто така против реалната економија
и јавната безбедност. Борбата против перењето пари и финансирањето тероризам е проблем од
глобален интерес, кој бара усогласена и кооперативна акција од страна на широк спектар
институции.
Најопшто, перењето пари е метод со кој криминалците го прикриваат илегалното потекло на
нивното богатство и ги штитат своите финансиски средства за да избегнат сомнеж кај органите за
спроведување на законот и да спречат оставање трага од инкриминирачки докази.
Терористите и терористичките организации, исто така, се зависни од финансиски средства за да се
одржат и да извршат терористички акти. Парите ги добиваат од широк спектар на легални и
нелегални извори. Иако терористите не се загрижени за прикривање на потеклото на парите, тие се
занимаваат со прикривање на нивната дестинација и целта за која се собрани. Затоа користат
техники исти или слични на оние што ги користат перачите на пари.
Способноста да се спречи и открие перењето пари е високо ефективно средство за
идентификување криминалци и терористи. На тој начин се идентификуваат и активностите што ги
извршуваат преку кои се стекнуваат со финансии. Примената на разузнавачки и истражни техники
за следење и откривање на нивното финансирање може да биде ефикасен начин за откривање и
спречување на активностите на терористите и терористичките организации.
Во македонското кривично законодавство перењето пари е инкриминирано како посебно кривично
дело со наслов перење пари и други приноси од кривично дело во чл. 273 од Кривичниот законик
во главата на кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството. Во 2008
година и финансирањето на тероризмот е инкриминирано како посебно кривично дело во член 394-
а во главата на кривични дела против јавниот ред.
И двете кривични дела се поврзани меѓусебе и нивната интеракција е значителна. Бенефициите од
перењето пари се огромни за криминалците, а корист од тоа имаат и терористичките организации.
Техниките што се користат за перење пари се слични или исти како тие што се користат за да се
прикријат изворите што се користат за финансирање тероризам. Важно за терористите е да ја
прикријат употребата на финансиските средства, со цел активностите поврзани со финансирањето
да останат неоткриени. Со заедничко дејствување по претходно утврдени правила и стандардни
процедури помеѓу надлежните органи и субјектите (финансиските институции), кои може директно
да бидат инволвирани и искористени во процесот на перење пари и финансирање тероризам се
овозможува поголема претпазливост и следење на сите сомнителни активности и секако
навремено дејствување.
Со оглед на меѓународната поврзаност на финансиските системи и текови, ефективната соработка и
иновативните пристапи за размена на информации помеѓу релевантните национални институции
(единиците за финансиско разузнавање) на меѓународно ниво, согласно воспоставените
меѓународни стандарди се особено значајни. Националните системи за борба против перењето
пари и финансирањето на тероризмот би биле недоволни и нецелисходни доколку не се воспостави
заедничка соработка со меѓународните тела. Затоа, меѓународната заедница сѐ повеќе ги
интензивира напорите за поттикнување определени инструменти и методи на меѓународна
соработка во спречувањето перење пари и финансирање тероризам, кои би биле ефикасни за
оправдување на нивното воспоставување. Ваквиот облик на меѓународна соработка претставува
облик на заемна кооперативност и координираност на кој му се посветува повеќе внимание поради
значајните резултати што ги постигнува. Меѓународната соработка треба да биде на највисоко ниво
со прифаќање на основните принципи на соработка и имплементација на потпишаните и
ратификувани меѓународни документи.

Национална стратешка, правна и институционална рамка за борба против перење
пари и финансирање тероризам во Република Северна Македонија
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Вовед

За целите на зајакнување на системот за спречување перење пари и финансирање тероризам во
Република Северна Македонија, како и потребата за продолжување и насочување на динамиката на
негово унапредување во август 2021 година е донесена Национална стратегија за борба против

Развивање  ефективни  алатки  за  спречување  и  борба  против  перење  пари  и  финансирање  тероризам  во  согласност  со  европската  правна  рамка

02

01



перење пари и финансирање тероризам (2021-2024). Досега, ова е петти стратешки  документ
што има цел да ги рангира приоритетите и да ги дефинира активностите што треба да го унапредат
системот за спречување перење пари и финансирање тероризам. Стратегијата утврдува сеопфатен
комплекс на активности, со обврска за реализација на сите релевантни институции во насока на
надминување на утврдените слабости и недостатоци заради унапредување на овој систем.
Превенцијата од перење пари и финансирање тероризам во Република Северна Македонија е
регулирана со Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам. Со него се утврдени
мерките и дејствата за откривање и спречување перење пари и финансирање тероризам што ги
преземаат задолжените субјекти, како и работењето и надлежностите на Управата за финансиско
разузнавање. Овој закон е усогласен со ЕУ Директивата за спречување на употребата на
финансискиот систем за целите на перење пари и финансирање тероризам од 2015 година
(2015/849 ЕЦ).
Врз основа на овој закон, Владата на Република Северна Македонија со одлука во 2019 година
формира Совет за борба против перење пари и финансирање тероризам. Неговата работа е
насочена кон унапредување на меѓуинституционалната соработка во државата[1] согласно целите
на законот, координирање на активностите за спроведување на национална проценка на ризикот и
за унапредување на системот за борба против перење пари и финансирање тероризам и
зголемување на неговата ефикасност.
Согласно дадените препораки од MONEYVAL комитетот, кои имаа цел подобрување на правната
рамка, попрецизно уредување на условите и постапката за усвојување, измената и прекинот на
важењето на рестриктивните мерки што се однесуваат на спречување перење пари и финансирање
тероризам, се донесе законот за рестриктивни мерки. Со него се уредуваат воведувањето,
примената и престанокот на важење на рестриктивните мерки, надлежноста на одделни органи на
државната управа, координацијата и следењето на спроведувањето на рестриктивните мерки,
евиденцијата на воведените и спроведени рестриктивни мерки во Република Северна Македонија.
Управата за финансиско разузнавање функционира од март 2002 година како орган во состав на
Министерството за финансии. Во текот на овие години, двапати го промени својот назив, од
Дирекција за спречување перење пари во Управа за спречување перење пари и финансирање
тероризам, а потоа го добива и денешниот назив, Управа за финансиско разузнавање. За целиот
овој период, оваа институција ги зајакнуваше сопствените кадровски и технички капацитети, а ги
прошири и своите надлежности согласно добрите европски практики. За целите на зголемување на
степенот на координација меѓу сите институции вклучени во системот за спречување перење пари и
финансирање тероризам, Управата уште од 2005 година го иницира формирањето, а потоа и
организирањето на работата на претходно споменатиот Советот за борба против перење пари и
финансирање тероризам. Управата секоја година подготвува програма за работа. Во програмата за
2021 година како дел од приоритетите се утврдени: прибирање и анализа на извештаи за
сомнителни трансакции, водење стратешки анализи, меѓуинституционална соработка, вршење
надзор, зајакнување на кадровските и техничките капацитети и сл. Преку реализација на овие
приоритети, Управата има цел да придонесе и да даде поддршка на борбата против перењето пари,
финансирањето на тероризмот и организираниот криминал.
Со своето членство во Егмонт-групата од 2004 година, Управата е рамноправен партнер на
единиците за финансиско разузнавање од целиот свет. Информациите што ги поседува, а се од
интерес на другите држави, навремено и заштитено ги доставува, а информациите што се од
интерес ги побарува. Меѓународната и регионалната соработка, меѓусебната размена на податоци,
размената на искуства на полето на превенција и детекција се особено важен фактор за изградба и
воспоставување ефикасен и функционален национален систем за спречување перење пари и
финансирање тероризам.
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[1] Работата на Советот ја води директорот на Управата, а негови членови се раководни и одговорни лица од Министерството за
внатрешни работи, Министерството за правда, Министерството за финансии, Основното јавно обвинителство за гонење
организиран криминал и корупција, Управата за финансиска полиција, Царинската управа, Управата за јавни приходи, Народната
банка на Република Македонија, Комисијата за хартии од вредност, Агенцијата за супервизија на осигурување, Агенцијата за
супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, Агенцијата за пошти, како и претставници на Адвокатската
комора, Нотарската комора, Институтот на овластени ревизори и Институтот на сметководители и овластени сметководители.
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Во Република Северна Македонија постои широка национална правна рамка за иницирање и
остварување меѓународна соработка во кривичната материја. Потпишани се сите меѓународни
конвенции за борба против перење пари и финансирање тероризам и голем број регионални и
билатерални договори што претставуваат основа за зголемена соработка. Меѓународната кривично-
правна помош се врши според одредбите на Законот за меѓународна соработка во кривичната
материја во кој се опфатени меѓународната правна помош, преносот на кривични постапки,
екстрадицијата и извршувањето кривични пресуди и трансферот на осудени лица.
Во оваа област значајна е меѓународната полициска соработка за размена на информации со
INTERPOL, EUROPOL, ILECUs и SELEC, каде што се вршат полициските проверки. Учеството на
државата во меѓународни организации од областа на спречувањето перење пари и финансирање
тероризам (Егмонт, MONEYVAL, ФАТФ) овозможуваат продлабочување на меѓународната соработка
и следење на меѓународните стандарди и актуелности. Оваа соработка се однесува на размената на
податоци и информации од оперативен карактер и размена на искуства, соработка во примена на
оперативни техники за превенција и репресија, заеднички стандарди на дејствување, одржување
заеднички обуки, тренинг програми, семинари, конференции, изработка на прирачници и сл.
Ефективноста на меѓународната соработка не може да се оцени бидејќи не постојат детални
статистички податоци за барања за меѓународна правна помош, а особено податоците што се
однесуваат на кривични дела перење пари и финансирање тероризам. Потребно е да се преземат
дополнителни мерки и активности за зајакнување на кадровските и техничките капацитети во
македонските институции, а особено во Управата за финансиско разузнавање заради остварување
формална и неформална меѓународна соработка.
Заради понатамошно усогласување на домашната со европската регулатива за спречување перење
пари и финансирање тероризам, од ноември 2020 година кога беше најавена подготовката на
новиот закон, Управата реализира серија активности за подготовка, меѓу кои и вклучување
странски експерти заради инкорпорирање добри европски практики. Поконкретно, целта на
предлог-законот е усогласување со дополнетите меѓународни стандарди, односно со препораките
на Работната група за финансиска акција - ФАТФ и усогласување со 5-та Директива на ЕУ за
спречување на употребата на финансискиот систем за целите на перење пари и финансирање
тероризам од 2018 година (2018/843 ЕЦ). Воедно, во овој закон предвидено е да се
имплемeнтираат и резултатите од Националната проценка на ризикот од перење пари и
финансирање тероризам спроведена заради идентификување, проценување, разбирање и
намалување на ризикот поврзан со перење пари и финансирање тероризам, која се ажурира
најмалку на секои четири години.
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Борбата против перење пари и финансирање тероризам придонесува за глобалната безбедност,
интегритетот на финансискиот систем и одржливиот раст. Законите за борба против перењето пари
и финансирањето на тероризмот во Европската Унија се дизајнирани да спречат злоупотреба на
финансискиот пазар за овие цели.
Европската комисија спроведува проценки на ризик со цел да ги идентификува и да одговори на
ризиците што влијаат на внатрешниот пазар на Европската Унија. Притоа промовира усвојување
глобални решенија за да се одговори на овие закани на меѓународно ниво. Европската Унија има
усвоено робусно законодавство за борба против перење пари и финансирање тероризам, што
придонесува за тие меѓународни напори. Комисијата обезбедува ефективна примена на ова
законодавство преку проверка на транспозицијата на правото на ЕУ и консултации со воспоставени
мрежи на надлежни органи.
Од суштинско значење е чуварите на финансиите (банките и другите должни субјекти) да применат
мерки за спречување перење пари и финансирање тероризам. Следењето на финансиските
информации има важен превентивен ефект. Европската Унија ја усвои првата Директива против
перење пари во 1990 година со цел да спречи злоупотреба на финансискиот систем за перење пари.
Таа обезбедува дека обврзаните субјекти ќе ги применуваат барањата за должно внимание на
клиентите при влегување во деловен однос (т.е. идентификуваат и потврдуваат идентитет на
клиенти, ги следат трансакциите и пријавуваат сомнителни трансакции).
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Борбата против перењето пари и финансирањето на тероризмот во Европската Унија -
моментна состојба
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Директива (ЕУ) 2015/849 за спречување употреба на финансискиот систем за перење пари или
финансирање тероризам (4-та Директива за спречување перење пари);
Регулативата (ЕУ) 2015/847 за информации за исплатувачот при трансфери на средства - ги
прави трансферите на средствата потранспарентни, а со тоа им помага на органите на прогонот
да ги пронајдат терористите и криминалците.

Ова законодавство постојано се ревидира со цел да се ублажат ризиците поврзани со перење пари
и финансирање тероризам.
Во 2015 година, ЕУ усвои модернизирана регулаторна рамка која опфаќа:
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зајакнување на транспарентноста со поставување јавно достапни регистри за компании,
трустови и други законски аранжмани;
зајакнување на овластувањата на единиците за финансиско разузнавање на ЕУ и обезбедување
пристап до широки информации за извршување на нивните задачи;
ограничување на анонимноста поврзана со виртуелни валути и даватели на паричници, но и за
претходно платени картички;
проширување на критериумите за проценка на трети земји со висок ризик и подобрување на
заштитните мерки за финансиски трансакции од и до овие земји;
воспоставување регистри на централни банкарски сметки или системи за барање во сите земји
членки;
подобрување на соработката и подобрување на информациите помеѓу супервизорите за
спречување перење пари меѓу нив и меѓу нив и Европската централна банка.

Терористите и криминалците ја покажаа својата способност за брзо префрлање средства помеѓу
различни банки, честопати во различни земји, но недостатокот на навремен пристап до
финансиските информации значи дека многу истраги доаѓаат во ќор-сокак. Затоа, постои јасна
потреба за зајакнување на соработката помеѓу властите одговорни за борба против тероризмот и
сериозниот криминал кога финансиските информации се клучен дел од истрагата.
Директивата (ЕУ) 2019/1153 ја подобрува употребата на финансиски информации со тоа што на
органите на прогонот им дава директен пристап до информации за идентитетот на имателите на
банкарски сметки содржани во националните централизирани регистри. Покрај тоа, им дава 

Двата инструмента ги земаат предвид препораките на ФАТФ од 2012 година и продолжуваат
понатаму за голем број прашања за промовирање на највисоките стандарди за спречување перење
пари и за спречување на финансирањето на тероризмот.
Врз основа на Директивата (ЕУ) 2015/849, член 9, Комисијата има мандат да ги идентификува
високоризичните трети земји кои имаат стратешки недостатоци во нивниот режим за спречување
перење пари и борба против финансирањето на тероризмот. Целта е да се заштити интегритетот на
финансискиот систем на ЕУ.
На 26 јуни 2017 година, Европската комисија го објави својот прв Извештај за наднационална
проценка на ризик на ранливоста на финансиските производи и услуги од ризици од перење пари и
финансирање тероризам, како што е наложено со 4-та Директива за спречување перење пари. Оваа
анализа на ризик е замислена како клучна алатка за идентификување, анализирање и решавање на
ризиците од перење пари и финансирање тероризам во ЕУ. Таа има цел да обезбеди сеопфатно
пресликување на ризиците во сите релевантни области, како и препораки до земјите-членки,
европските надзорни органи и обврзаните субјекти да ги ублажат овие ризици. Оваа анализа на
ризик ги поддржува земјите-членки и обврзаните субјекти при извршување на нивните соодветни
проценки на ризик. На 24 јули 2019 година, Комисијата го објави својот втор извештај за
наднационална проценка на ризикот.
На 19 јуни 2018 година, 5-тата Директива за спречување перење пари (Директива (ЕУ) 2018/843),
со која беше изменета 4-тата Директива за спречување перење пари, беше објавена во Службениот
весник на Европската Унија. Земјите членки мораа да ја транспонираат оваа Директива до 10
јануари 2020 година.
Овие измени воведоа значително подобрување за опремување на Унијата за да спречи
финансискиот систем да се користи за перење пари и за финансирање терористички
активности. Тие беа воведени за:
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Регулатива за заемно признавање наредби за замрзнување и конфискација;
Директива за борба против перење пари според кривичното право;
Директива за утврдување правила за употреба на финансиски и други информации за борба
против сериозни криминални дела;
Европското јавно обвинителство;
Европскиот систем на финансиска супервизија[2].

можност на органите на прогонот да пристапат до одредени информации од националните единици
за финансиско разузнавање (ЕФР) - вклучувајќи податоци за финансиски трансакции - и исто така ја
подобрува размената на информации помеѓу ЕФР, како и нивниот пристап до информациите за
спроведување на законот неопходни за извршување на нивните задачи. Овие мерки треба да ги
забрзаат кривичните истраги и да им овозможат на властите поефикасно да се борат против
прекуграничниот криминал.
Службите на Европската комисија, меѓу другите, тесно соработуваат и со европските надзорни
органи во спроведувањето на правилата за борба против перење пари и финансирање тероризам.
Па така, Заедничкиот комитет на европските супервизорски власти за борба против перење пари и
финансирање тероризам издава насоки и мислења за да им помогне на националните надлежни
органи да ги разберат регулаторните очекувања.
Сложеното прашање за справување со валканите парични текови не е ново. Борбата против
перењето пари и финансирањето тероризам е од витално значење за финансиската стабилност и
безбедност во Европа. Законските празнини во една земја членка имаат влијание врз ЕУ во целина.
Затоа правилата на ЕУ мора да се имплементираат и надгледуваат ефикасно и доследно за борба
против криминалот и заштита на европскиот финансиски систем.

9

Обезбедувањето ефикасност и конзистентност на рамките на ЕУ за борба против перењето пари е
од најголема важност. Затоа Европската комисија иницираше и работеше на нов законодавен пакет
со кој ќе се спроведат обврските во Акциониот план за сеопфатна политика на Унијата за
спречување перење пари и финансирање тероризам, кој беше усвоен од Европската комисија на 7
мај 2020 година.
На 20 јули 2021 година, Европската комисија го претстави тој амбициозен пакет законски предлози
за зајакнување на правилата на ЕУ против перење пари и борба против финансирањето на
тероризмот. Пакетот го вклучува и предлогот за создавање нов орган на ЕУ за борба против
перењето пари. Овој пакет е дел од заложбата на Комисијата за заштита на граѓаните на ЕУ и
финансискиот систем на ЕУ од перење пари и финансирање тероризам. Целта на овој пакет е да се
подобри откривањето сомнителни трансакции и активности и да се пополнат празнините што
криминалците ги користат за перење нелегални приходи или финансирање терористички
активности преку финансискиот систем. Како што е наведено во Стратегијата за безбедност на ЕУ
за периодот 2020-2025 година, зајакнувањето на рамката на ЕУ за борба против перење пари и
финансирање тероризам, исто така, ќе помогне да се заштитат Европејците од тероризам и
организиран криминал.
Овие мерки во голем процент ја подобруваат постојната рамка на ЕУ, земајќи ги предвид новите
предизвици поврзани со технолошките иновации. Тие вклучуваат виртуелни валути, поинтегрирани
финансиски текови на единствениот пазар и глобалната природа на терористичките организации.
Овие предлози ќе помогнат да се создаде многу поконзистентна рамка за да се олесни
усогласеноста за операторите што подлежат на правилата за борба против перење пари и
финансирање тероризам, особено за оние што се активни прекугранично.

Правната и институционална рамката на ЕУ против перење пари, во оваа насока, исто така,
вклучува:

Нови тенденции во борбата против перењето пари и финансирањето тероризам во
Европската Унија

[2] Европскиот систем на финансиска супервизија беше воведен во 2010 година, како специфична надзорна архитектура, која се
состои од три европски надзорни органи (Европски банкарски орган, Европски орган за хартии од вредност и пазари и Европски
орган за осигурување и професионални пензии) и Борд за мониторирање на системски ризици.
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Регулатива за воспоставување нов орган на ЕУ за борба против перење пари и финансирање
тероризам;
Регулатива за борба против перење пари и финансирање тероризам, која содржи директно
применливи правила, вклучително и во областите на должно внимание на клиентите и
корисничка сопственост;
Шеста Директива за борба против перење пари и финансирање тероризам, која ја заменува
постојната Директива 2015/849/ЕУ (4-та Директива за борба против перење пари, изменета со
5-та Директива за борба против перење пари), која содржи одредби што ќе бидат
транспонирани во националното право, како што се правилата за национални супервизори и
единици за финансиско разузнавање во земјите членки;
Ревизија на Регулативата за трансфер на средства од 2015 година за следење трансфери на
крипто-средства (Регулатива 2015/847/ЕУ).

Следниот чекор е дека законодавниот пакет ќе го дискутираат Европскиот парламент и Советот.
Комисијата се надева на брз законодавен процес. Органот за борба против перење пари треба да
биде оперативен во 2024 година и ќе започне со работа со директен надзор малку подоцна, откако
ќе се транспонира директивата и ќе почнат да се применуваат новите правила.
Главната придобивка со овој законодавен пакет е дека ќе се воспостави единствен правилник на ЕУ
за борба против перење пари и финансирање тероризам, кој ќе ги усогласи правилата низ ЕУ,
вклучувајќи, на пример, подетални правила за должно внимание на клиентите, корисничка
сопственост и овластувањата и задачите на супервизорите и единиците за финансиско
разузнавање (ЕФР). Постојните национални регистри на банкарски сметки ќе бидат поврзани, со
што ќе се обезбеди побрз пристап за ЕФР до информации за банкарски сметки и сефови.
Европската комисија, исто така, ќе им обезбеди на органите за спроведување на законот пристап до
овој систем, забрзување на финансиските истраги и враќање на криминалните средства во
прекугранични случаи. Пристапот до финансиски информации ќе подлежи на цврсти гаранции
пропишани во Директивата (ЕУ) 2019/1153 за размена на финансиски информации.
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Опсегот на ентитети дефинирани како обврзани субјекти според актуелното законодавство на ЕУ за
борба против перење пари и финансирање тероризам и на тој начин подложен на правилата на ЕУ
ќе се измени на следниве начини:

Овој пакет се состои од четири законски предлози:

опсегот на даватели на услуги за крипто-средства е усогласен со оној на ФАТФ и на тој начин се
проширува;
се додаваат даватели на услуги за групно финансирање, кои не се во опсегот на Регулативата
(ЕУ) 2020/1503;
се додаваат доверители за хипотекарни и потрошувачки кредити, како и посредници за
хипотекарни и потрошувачки кредити, кои не се кредитни институции или финансиски
институции за да се обезбедат еднакви услови за игра помеѓу операторите што даваат ист вид
услуги;
се додаваат оператори вклучени во име на државјани на трети земји во контекст на шеми за
престој на инвеститори;
трговците со стоки се отстрануваат (досега, тие имаа обврска да пријават готовински
трансакции со вредност над 10.000 евра), освен за дилерите на благородни метали и камења,
кои, со оглед на изложеноста на перење пари и ризици од финансирање тероризам во секторот,
треба да продолжат да ги применуваат барањата за борба против перење пари и финансирање
тероризам.

Барањето обврзаните субјекти да имаат воспоставено политика за идентификување и проценка на
ризиците од перење пари и финансирање тероризам со кои се соочуваат, со пристап базиран на
ризик и да ги ублажат тие ризици се заснова на сегашното законодавство на ЕУ за борба против
перење пари и финансирање тероризам, но обезбедува повеќе јасност во барањата. Обврзаните
субјекти мора да ги преземат сите мерки во нивното управување за да спроведат внатрешни 
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појаснување на функцијата за финансиска анализа на ЕФР и нивната оперативна независност,
нивните ресурси и нивната безбедност;
список на минималните категории информации до кои ЕФР мора да имаат пристап;
одредби за размена на информации помеѓу ЕФР и други надлежни органи, вклучително и
обврска за обезбедување повратни информации за тоа како се користени информациите;
појаснувања за овластувањата на ЕФР за суспендирање на трансакциите, што мора да се
направи во рок од 48 часа по добивањето извештаи за сомнителни трансакции или сомнителни
активности и продолжување на таквите овластувања за да се суспендира користењето на
банкарските сметки во оправдани околности.
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Новите одредби за ЕФР се однесуваат на:

политики, контроли и процедури, вклучително и назначување наменски менаџер за усогласеност и
да обезбедат одговорниот персонал да е соодветно обучен. Барањата за распределба на член на
персоналот во улога на службеник за усогласеност и задачите од таквата улога се појаснети. Дадени
се појаснувања во врска со барањата што се однесуваат на групите, за понатаму да се дополнат со
регулаторни технички стандарди со детали за минималните барања, улогата на матичните субјекти
што самите не се обврзани ентитети и условите под кои другите структури, како што се мрежите и
партнерствата, треба да применуваат мерки за целата група. Барањата што се применуваат за
групите со филијали што работат во трети земји остануваат да важат.
Поконкретни и подетални одредби се утврдени за идентификација на клиентот и за проверка на
идентитетот на клиентот. Се разјаснуваат условите за користење електронски средства за
идентификација како што е утврдено со Регулативата (ЕУ) бр. 910/2014. АМЛА има овластување и се
бара да произведе регулаторни технички стандарди за стандардните сетови на податоци за
идентификување физички и правни лица; овие стандарди ќе вклучуваат специфични
поедноставени мерки за должно внимание на клиентот кои обврзаните субјекти можат да ги
спроведат во случај на пониски ризични ситуации идентификувани во над-националната проценка
на ризикот што Комисијата треба да ја изготви.
Одредбите содржани во тековната рамка за борба против перење пари и финансирање тероризам
бараат од земјите-членки да создадат оперативно независни ЕФР на национално ниво, да примаат
и анализираат извештаи за сомнителни трансакции и извештаи за сомнителни активности од
обврзани субјекти; овие постојни одредби вклучуваат соработка и размена на информации помеѓу
ЕФР, употреба на разменети информации и понатамошно ширење на разменетите информации.

Утврдени се дополнителни детали за модалитетите на размена на информации помеѓу ЕФР; таквата
размена мора да се направи со користење на мрежата FIU.net; за сите исклучоци од информациите
што можат да се разменуваат мора да биде известена Комисијата од земјите членки. АМЛА треба да
подготви нацрт имплементациски технички стандарди за усогласување на форматите за размена на
информации; исто така, ќе усвои насоки за критериуми за да се утврди дали некој извештај за
сомнителни трансакции и/или сомнителни активности е од интерес за ЕФР на други земји членки.
ЕФР ќе изготвува годишни извештаи за нивните активности и ќе им дава повратна информација на
обврзаните субјекти за користењето на нивните извештаи за сомнителни трансакции и сомнителни
активности, како и повратни информации до царинските органи за информациите доставени до
ЕФР за износите на готовина што физички влегуваат или излегуваат од Унијата. Друга нова одредба
го појаснува концептот и заедничките анализи што треба да ги спроведат ЕФР и ги дефинира
процесите за нивно работење.

Нов орган на ЕУ за борба против перење пари (АМЛА)

Во сржта на овој законодавен пакет е создавањето нов орган на ЕУ, кој ќе го трансформира
надзорот во борбата против перењето пари и финансирањето на тероризмот во ЕУ и ќе ја зајакне
соработката меѓу единиците за финансиско разузнавање (ЕФР). Новиот орган за спречување
перење пари (АМЛА - од англискиот назив Anti-Money Laundering Authority) на ниво на ЕУ ќе биде
централен орган што ќе ги координира националните власти за да обезбедат приватниот сектор
правилно и доследно да ги применува правилата на ЕУ. АМЛА исто така ќе ги поддржи ЕФР да го
подобрат својот аналитички капацитет околу недозволените текови и да го направат
финансиското разузнавање клучен извор за агенциите за спроведување на законот.

4.1

Развивање  ефективни  алатки  за  спречување  и  борба  против  перење  пари  и  финансирање  тероризам  во  согласност  со  европската  правна  рамка



ќе воспостави единствен интегриран систем за супервизија на борбата против перењето пари и
финансирањето на тероризмот низ ЕУ, базиран на заеднички методи за супервизија и
конвергенција на високи стандарди за супервизија;
директно ќе ги надгледува некои од најризичните финансиски институции кои работат во голем
број земји-членки или ќе бара итна акција за решавање на непосредните ризици;
ќе ги следи и координира националните супервизори одговорни за други финансиски субјекти,
како и координација на супервизорите на нефинансиски субјекти;
ќе ја поддржува соработката меѓу националните единици за финансиско разузнавање и ќе ја
олеснува координацијата и заедничките анализи меѓу нив, за подобро откривање на
недозволените финансиски текови од прекугранична природа.

Согласно член 81 од предложената Регулатива за воспоставување нов орган на ЕУ за борба против
перење пари и финансирање тероризам, новиот орган на ЕУ за борба против перење пари и
финансирање тероризам ќе соработува со трети земји и меѓународни организации, што е важно и
од интерес и за Република Северна Македонија. Па така, со цел да се постигнат целите утврдени во
Регулативата и без да се нарушуваат соодветните надлежности на земјите-членки и институциите
на Унијата, АМЛА може да развие контакти и да почне административна соработка со органите за
борба против перење пари и финансирање тероризам во трети земји, кои имаат надлежности од
регулаторен и надзорен карактер, како и надлежности поврзани со ЕФР во областа на борбата
против перење пари и финансирање тероризам, како и со меѓународни организации и
администрации на трети земји. Тие аранжмани нема да создадат законски обврски во однос на
Унијата и нејзините земји-членки, ниту ќе ги спречат земјите-членки и нивните надлежни органи да
склучат билатерални аранжмани со тие трети земји. Понатаму, се предвидува АМЛА да може да
развие модел на административни аранжмани, со цел воспоставување конзистентни, ефикасни и
ефективни практики во рамките на Унијата и зајакнување на меѓународната координација и
соработка во борбата против перење пари и финансирање тероризам. Државните органи и ЕФР
треба да вложат максимални напори да ги следат таквите моделски аранжмани. Во случаи кога
интеракцијата на неколку државни органи на Унијата и ЕФР со властите на трети земји се однесува
на прашања што спаѓаат во опсегот на задачите на АМЛА, АМЛА има водечка улога во олеснувањето
на таквата интеракција таму каде што е потребно. Ваквата улога на АМЛА воопшто не е во
спротивност со редовните интеракции на надлежните органи од земјите членки со органите на
трети земји.
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Особено, АМЛА:

Согласно информациите од интернет-страницата на Народната банка на Република Северна
Македонија, во државата нема општоприфатена дефиниција за крипто-средствата, а тековната
законска рамка не познава термин „крипто-средство“. Во основа, крипто-средствата се сметаат за
специфичен вид нематеријално средство, засновано на одредени технологии, кое не е издадено,
ниту, пак, неговата вредност е гарантирана од централна банка, не претставуваат пари и понудата
на овие средства не зависи од потребите на економијата или од монетарниот систем. Крипто
средствата се во дигитален формат и лесно се пренесуваат преку интернет од кој било паметен
уред. Крипто-средствата не претставуваат законско средство за плаќање во Република Северна
Македонија, односно не е дозволено да се плаќа со крипто-средства. Народната банка на Република
Северна Македонија нема никаква надлежност во однос на регулирање на создавањето,
поседувањето или тргувањето, ниту надзорна улога во врска со крипто-средствата.
Поради комплексноста и анонимноста, трансакциите со крипто-средства имаат повисоко ниво на
ризик од перење пари и финансирање тероризам. Оттука, банките се должни да ги почитуваат
покрај соодветните барања поврзани со девизниот режим, така и прописите поврзани со
спречувањето перење пари и финансирање тероризам. Поради ризикот од перење пари и
финансирање тероризам се зголемува и ризикот од времено или целосно блокирање на одредени
платформи и од замрзнување на дигиталните паричници на клиентите, како резултат на мерки
преземени од страна на надлежните органи за спречување перење пари и финансирање тероризам
или надлежните органи за истражување финансиски криминал. Исто така, финансиските
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институции можат да одбијат спроведување платежни трансакции што се поврзани со вложување
во крипто-средства, доколку оценат дека таквите трансакции ги изложуваат нив или нивните
клиенти на високо ниво на ризик од перење пари или финансирање тероризам.
Во рамките на Министерството за финансии формирана е работна група која треба да подготви
извештај за моментната состојба, идни планови и предлог-мерки за регулирање на виртуелните
средства и даватели на услуги (провајдери) за размена на виртуелни средства.
Неколку меѓународни организации се борат да обезбедат стандарди за координација на
националните закони и регулативи за спречување перење пари, релевантни за крипто-монетите
(Campbell-Verduyn, 2018). Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал (UNODC) во
2014 година издаде детален прирачник за откривање и заплена на крипто-монети вмешани во
перење пари и со Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ) обучува службеници
да истражуваат перење пари преку крипто-монети. Во 2015 година Меѓународната организација на
комисии за хартии од вредност (IOSCO) формира „блокчејн работна група“, додека Комонвелтот
свика десетчлена работна група за виртуелни валути во паралелни напори да ги координира
приодите против перење пари. Слично на тоа, Интерпол и Европол воспоставија заедничко
партнерство, кое ги координира полициските активности „против злоупотреба на виртуелни валути
за криминални трансакции и перење пари“.
Во ублажувањето на потенцијалот за перење пари преку крипто-монети, упатствата на ФАТФ се
потпираат на долгогодишните два столба на напорите за заштита од превенција на пари,
идентификувани од научниците. Прво, ФАТФ сугерира националните власти да воспостават
„механизми за координација“ за проактивно споделување информации во начини што промовираат
подлабоко разбирање на ризиците од перење пари во екосистемот на крипто-монети. Второ,
пристапот базиран на ризик сугерира дека националните власти ги таргетираат специфичните
„јазли“ што најверојатно се во првите редови во перењето пари и чии „активности се вкрстуваат со
регулираниот финансиски систем со суверена валута“. Наместо индивидуални корисници или
производители на крипто-монети, ФАТФ предлага земјите да ги регулираат институциите со
најголем ризик за вклучување во перење пари, бидејќи тие „испраќаат, примаат и складираат“
крипто-монети. Упатството на ФАТФ од 2015 година прецизира дека размените треба да бидат
насочени за подобар мониторинг. Сепак, ФАТФ повикува при размените да „се презема должно
внимание на клиентите при воспоставување деловни односи или при вршење (нежични) повремени
трансакции користејќи сигурни, независни изворни документи, податоци или информации“.
Во моментов, само одредени категории на даватели на услуги за крипто-средства се вклучени во
опсегот на правилата на ЕУ за борба против перење пари и финансирање тероризам. Предложената
реформа ќе ги прошири овие правила на целиот крипто-сектор, обврзувајќи ги сите даватели на
услуги да постапуваат соодветно кон своите клиенти. Овие измени ќе обезбедат целосно следење
на трагите на трансферите на крипто-средства, како што е биткоин, и ќе овозможат превенција и
откривање на нивната можна употреба за перење пари или финансирање тероризам.
Дополнително, ќе бидат забранети анонимни паричници за крипто-средства, во целост
применувајќи ги правилата на ЕУ за борба против перење пари и финансирање тероризам во крипто
секторот.
Барањата од новата регулатива се однесуваат на даватели на услуги со крипто-средства секогаш
кога нивните трансакции, без разлика дали се во суверена валута или крипто-средства, вклучуваат:
(а) традиционален трансфер преку жица или (б) трансфер на крипто-средства помеѓу даватели на
услуги со крипто-средства и друг должен ентитет (на пр., помеѓу два даватели на услуги со крипто-
средства или помеѓу даватели на услуги со крипто-средства и друг обврзан субјект, како што е
банка или друга финансиска институција). За трансакции што вклучуваат трансфери на крипто-
средства, сите трансфери на крипто-средства се третираат со истите барања како за
прекуграничните трансфери преку жици, во согласност со Интерпретативната белешка на ФАТФ на
Препораката 16, наместо како за домашни трансфери преку жици, со оглед на ризиците поврзани
со активности со крипто-средства и операции на даватели на услуги со крипто-средства.
Давателот на услуги со крипто-средства на основачот мора да осигури дека трансферите на крипто-
средства се придружени со името на основачот, бројот на сметката на основачот, каде што постои
таква сметка и се користи за обработка на трансакцијата; и адресата на основачот, број на
официјален личен документ, идентификациски број на клиент или датум и место на раѓање.
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Давателот на услуги за крипто-средства на основачот, исто така, мора да осигури дека трансферите
на крипто-средства се придружени со името на корисникот и бројот на сметката на корисникот,
каде што постои таква сметка и се користи за обработка на трансакцијата. 
Давателот на услуги со крипто-средства на корисникот мора да спроведе ефективни процедури за
да открие дали информациите за основачот се вклучени или следуваат во трансферот на крипто-
средства. Давателот на услугата со крипто-средства на корисникот, исто така, мора да спроведе
ефективни процедури, вклучувајќи, каде што е соодветно, е-пост мониторинг или мониторинг во
реално време, со цел да открие дали недостасуваат потребните информации за основачот или
корисникот.

Ограничување низ ЕУ од 10.000 евра за големи готовински плаќања

Големите готовински плаќања се лесен начин за криминалците да перат пари, бидејќи е многу
тешко да се откријат трансакциите. Тоа е причината зошто Европската комисија предложи
ограничување низ ЕУ од 10.000 евра за големи готовински плаќања. Па така, лица што тргуваат со
стоки или даваат услуги можат да прифатат или да платат во готово само до износ од 10.000 евра
или еквивалентен износ во национална или странска валута, без разлика дали трансакцијата е
извршена во една операција или во неколку операции кои се чини дека се поврзани. Земјите-
членки може да усвојат пониски ограничувања по консултација со Европската централна банка. Тие
пониски граници ќе бидат известени до Комисијата во рок од 3 месеци од воведувањето на мерката
на национално ниво. Во оние држави каде што веќе постојат ограничувања на национално ниво, кои
се под границата од 10.000 евра, тие ќе продолжат да важат. Ограничувањето од 10.000 евра не се
применува на:

плаќања помеѓу физички лица што не дејствуваат во професионална функција;

Земјите-членки обезбедуваат преземање соодветни мерки, вклучително и санкции, против физички
или правни лица што дејствуваат во нивно професионално својство, за кои постои сомневање дека
го прекршиле ограничувањето од 10.000 евра или пониската граница усвоена од земјите-членки.
Вкупното ниво на санкции се пресметува, во согласност со релевантните одредби од националното
право, на таков начин што ќе произведе резултати пропорционални на сериозноста на повредата,
со што ефективно ќе се обесхрабрат понатамошни прекршоци од ист вид.
Овој лимит ширум ЕУ е доволно висок за да не го доведе во прашање еврото како легално средство
за плаќање и ја препознава виталната улога на готовината. Ограничувања веќе постојат во околу
две третини од земјите членки, но износите варираат. Може да останат во сила националните
ограничувања под 10.000 евра. Ограничувањето на големите готовински плаќања им отежнува на
криминалците да перат валкани пари. Покрај тоа, обезбедувањето анонимни паричници за крипто-
средства ќе биде забрането, исто како што анонимните банкарски сметки се веќе забранети со
правилата на ЕУ за борба против перење пари и финансирање тероризам.
Во Република Северна Македонија, пак, согласно Законот за спречување перење пари и
финансирање тероризам е забрането плаќање со готовина на стоки и услуги во износ од 2.000 евра
или повеќе во денарска противвредност во вид на една или повеќе очигледно поврзани
трансакции, што не е извршено преку банка, штедилница или преку сметка во друга институција,
која дава платежни услуги. Исто така, забрането е финансиските институции да воспоставуваат или
да го продолжат деловниот однос со Shell bank (банките школки) и да започнат или продолжат
кореспондентски деловен однос со банка за која знаат дека дозволува отворање и работење со
сметки на Shell bank (банките школки). Забрането е и финансиските институции да отвораат и
чуваат анонимни сметки и сметки на фиктивни имиња. Во законот е пропишана обврска за
доставување податоци, информации и документи до Управата за финансиско разузнавање на
субјектите во случај на готовинска трансакција во износ од 15.000 евра во денарска
противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Македонија или повеќе без
оглед дали станува збор за една трансакција или повеќе очигледно поврзани трансакции. Тие се
доставуваат најдоцна во рок од три работни дена од извршената трансакција во форма на извештај.

плаќања или депозити извршени во просториите на кредитните институции. Во такви случаи,
кредитната институција ќе го пријави плаќањето или депозитот над лимитот до ЕФР.

4.3
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Перењето пари е глобален феномен, кој бара силна меѓународна соработка. Европската комисија
веќе тесно соработува со своите меѓународни партнери за борба против циркулацијата на валкани
пари низ целиот свет. ФАТФ, како глобален надзорник за перење пари и финансирање тероризам,
им дава препораки на земјите. Земја што е наведена на листата на ФАТФ, исто така, ќе биде
наведена и на листата на ЕУ. Ќе има две листи на ЕУ, „црна листа“ и „сива листа“, како одраз на
листата на ФАТФ. По објавувањето на листата, ЕУ ќе примени мерки пропорционални на ризиците
што ги носи земјата. ЕУ, исто така, ќе може да набројува земји што не се наведени од ФАТФ, но кои
претставуваат закана за финансискиот систем на ЕУ врз основа на автономна проценка.
Третите земји така идентификувани од Комисијата ќе бидат подложени на две различни групи
последици, пропорционални на ризикот што го претставуваат за финансискиот систем на Унијата: (i)
трети земји подложени на сите зајакнати мерки за должно внимание и дополнителни контрамерки
специфични за земјата; и (ii) трети земји што подлежат на зајакнати мерки за должно внимание
специфични за земјата.
Во принцип, третите земји „подложени на повик за акција“ од страна на ФАТФ ќе бидат
идентификувани од Комисијата како трети земји со висок ризик. Поради постојаната природа на
сериозните стратешки недостатоци во нивната рамка за борба против перењето пари и
финансирањето тероризам, сите зајакнати мерки за должно внимание ќе се применуваат за нив,
како и контрамерки специфични за земјата за пропорционално ублажување на заканата.
Третите земји со слабости за усогласеност во нивните режими за борба против перење пари и
финансирање тероризам, дефинирани како „предмет на зголемен мониторинг“ од страна на ФАТФ,
во принцип ќе бидат идентификувани од Комисијата и ќе подлежат на зајакнати мерки за должно
внимание специфични за земјата, пропорционални на ризиците.
Комисијата, исто така, може да идентификува трети земји, кои не се наведени од страна на ФАТФ,
но кои претставуваат специфична закана за финансискиот систем на Унијата и кои, врз основа на
таа закана, ќе подлежат на зајакнати мерки за должно внимание, специфични за земјата или, каде
што е соодветно, на сите зајакнати мерки за должно внимание и контрамерки. При проценката на
нивото на закана што произлегува од тие трети земји, Комисијата може да се потпре и на техничката
експертиза на АМЛА.
Конечно, АМЛА ќе изготви упатства за перење пари и ризици, трендови и методи за финансирање
тероризам, кои немаат специфична димензија за земјата, туку потекнуваат од географските области
надвор од Унијата и соодветно ќе ги советува обврзаните субјекти за можноста да спроведат мерки
за нивно ублажување.
Овој ревидиран пристап кон трети земји има цел да обезбеди ефективно ублажување на
надворешните закани по финансискиот систем на Унијата и правилното функционирање на
внатрешниот пазар, преку имплементирање усогласен пристап на ниво на ЕУ и обезбедување
поголема грануларност и пропорционалност во дефинирањето на последиците поврзани со
листингот, на основа чувствителна на ризик.
Разновидноста на алатките што Европската комисија и АМЛА можат да ги користат ќе ѝ овозможат
на ЕУ да држи чекор со брзо и сложено меѓународно опкружување со ризици што брзо се развиваат.

Политика кон трети земји4.4
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Проценка на ризикот од финансирање на пролиферација, соодветно на големината и
природата на бизнисот;

Редовно ажурирање на проценката на ризикот за финансирање на пролиферацијата;

Документирање на проценката на ризикот за финансирање на ширењето на
пролиферацијата, одделно од ризиците за перење пари и финансирање тероризам,
земајќи ги предвид применливите национални проценки на ризикот;

Воспоставување политики и процедури за управување и ублажување на специфичниот ризик
за финансирање на пролиферација.

Обезбедување информации за проценка на ризикот до властите и телата за саморегулација;
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[3] Според резолуцијата А/РЕС/32/84-Б на Генералното собрание на Обединетите нации, оружјето за масовно уништување вклучува:
атомско експлозивно оружје; оружје од радиоактивен материјал; смртоносно хемиско и биолошко оружје и секое друго оружје со
слични или споредливи карактеристики.
ФАТФ го дефинира ширењето на оружјето за масовно уништување како пренос и извоз на нуклеарно, хемиско или биолошко оружје,
нивните средства за испорака и сродни материјали. Прашањето за пролиферација доби меѓународно внимание од пред неколку
години. Голем број меѓународни конвенции предвидуваат мерки за откривање и забрана за ширење, особено во однос на нуклеарните
материјали (како што е Договорот за неширење на нуклеарно оружје). Меѓутоа, овие договори не го разгледуваат аспектот на
финансирање на ширењето. Во 2004 година, Советот за безбедност на ОН донесе Резолуција 1540, со која се бара од државите да
воведат голем број мерки со цел да се спречи ширењето на нуклеарно, хемиско или биолошко оружје. Потоа, ФАТФ почна во 2007
година да ги разгледува заканите поврзани со финансирањето на пролиферацијата и неговата поврзаност со тероризмот и
финансирањето на тероризмот.
Мерките што треба да се применат со цел да се спречи финансирањето на пролиферацијата се слични на мерките што се применуваат
за борба против финансирањето на тероризмот. Ваквите мерки се вклучени во Препораката 7 од ревидираните препораки на ФАТФ за
2012 година. Од земјите бара да се заложат за спроведување на Резолуциите на ОН во врска со спречување, сузбивање и нарушување
на ширењето на оружјето за масовно уништување и неговото финансирање. Барањата на Препораката 7 ги отсликуваат одредбите од
Препораката 6, која ги поставува обврските во однос на Резолуциите на ОН во врска со финансирање тероризам.

Спречување на финансирањето за целите на ширење оружје за масовно уништување

ФАТФ на пленарниот состанок одржан на 21-23 октомври 2020 година издаде нови обврски за
владите и финансиските институции во светот насочени кон спречување на финансирањето на
ширење оружје за масовно уништување[3]. Во овој поглед, и владите и финансиските институции ќе
треба да го идентификуваат, проценат и разберат специфичниот ризик од финансирање на
ширењето на таквото оружје („ризик за финансирање на пролиферација“), а не само ризиците од
перење пари и финансирање тероризам.
Една од најрелевантните одлуки на ФАТФ на состанокот беше измена на Меѓународните стандарди
за борба против перење пари и финансирање тероризам и пролиферација („Препораките на
ФАТФ“), така што земјите и финансиските институции го адресираат ризикот за финансирање на
ширењето на соодветен начин. Пред овие измени, се очекуваше земјите и финансиските
институции да ги почитуваат меѓународните санкции поврзани со контрапролиферација, но
немаа конкретни обврски да управуваат со ризикот за финансирање пролиферација, доколку таков
ризик веќе не беше проверуван преку постојната борба против перење пари или финансирачките
режими за тероризам. Следствено, многу земји не го управуваа адекватно својот ризик за
финансирање на пролиферација, што на крајот ја поткопува целокупната ефикасност на
препораките на ФАТФ.
Според ФАТФ, ризикот од финансирање пролиферација е потенцијално кршење на целните
финансиски санкции усвоени со резолуција на Советот за безбедност на Обединетите нации, со цел
да се справи со ширењето на оружјето за масовно уништување и неговото финансирање. Овие
санкции вклучуваат, на пример, замрзнување без одлагање на имотот на земјите и лицата вклучени
во активности за финансирање пролиферација. Некои земји го адресираат ризикот за финансирање
пролиферација преку нивните закони за борба против перење пари. Сепак, повеќето земји не го
усвоија овој пристап и тие конкретно не се осврнаа на ризикот за финансирање пролиферација
според нивните национални закони. Па така и Република Северна Македонија, во постојниот закон
за спрeчување перење пари и финансирање тероризам, воопшто не го споменува овој ризик. По
измените на ФАТФ, финансиските институции во овие јурисдикции треба да започнат да преземаат
соодветни чекори за да го идентификуваат и управуваат со нивниот ризик за финансирање на
пролиферација.
Новите обврски за финансиските институции во врска со ризикот од финансирање на ширењето би
вклучувале:
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Препораките на ФАТФ не се директно извршни од страна на финансиските институции, бидејќи
секоја земја членка ги вклучува во својата применлива финансиска регулаторна и супервизорска
рамка.
Правилното разбирање, проценка, управување и ублажување на ризикот од финансирање на
пролиферација, како што е наложено со најновите измени на Препораките на ФАТФ, е суптилна
задача, која повикува на јасна диференцијација од анализата на ризикот применлива за перење
пари и финансирање тероризам, особено во случај на земји што сѐ уште немаат имплементирано
специфични контроли на овој ризик.

Развивање  ефективни  алатки  за  спречување  и  борба  против  перење  пари  и  финансирање  тероризам  во  согласност  со  европската  правна  рамка

Заклучоци и идни насоки

Ерата на глобализација и отвореноста на финансиските текови помеѓу државите отвора голем број
ризици и закани. Перењето пари и финансирање тероризам се едни од тие ризици што поради
безбедноста на државите, регионот и целиот свет мора да се откриваат навремено и да се
спречуваат. Борбата против нив во оваа ера на глобални трговски размени, извршување услуги и
реализирање трансакции мора да се води на меѓународно ниво, а за таа цел да се гради
меѓународна соработка помеѓу органите за спроведување на законот за обезбедување соодветен
одговор.
Тоа уште повеќе важи и треба да го инкорпорира и Република Северна Македонија со оглед на евро-
атлантските аспирации, односно кандидатурата за членство во Европската Унија. Во последните
две-три децении, финансиските системи на државите, па и тој на Република Северна Македонија,
значително се модернизираа и дигитализираа, што овозможуваат поквалитетен и побрз пристап до
финансиските услуги. Граѓаните и компаниите од државата сѐ повеќе финансиски работат со
граѓани и компании од други држави, па државите имаат обврска да ги заштитат и нив, но и другите
граѓани од евентуални злоупотреби, а особено да спречат низ финансиските текови да се впуштаат
нелегални пари и да се користат за финансирање терористички активности.
Голем број служби имаат различни задачи во системот за борба против перење пари и финансирање
тероризам. Во рамките на превентивниот систем, постојат и строги барања за различни субјекти од
приватниот сектор кај кои постојат ризици од перење пари и финансирање тероризам. Откривањето
обиди за извршување вакви нелегални активности е многу тешко и обемно - колку повеќе се
вложува во потрагата, толку се подобруваат алатките за откривање и колку е подобра нивната
соработка, толку е полесно да се дојде до резултати.
Кандидатскиот статус за членство на Република Северна Македонија во ЕУ и почнувањето на
преговорите за членство значат усогласување на националното законодавство и инкорпорирање на
воспоставените принципи и стандарди во сите сфери од интерес за ЕУ. Меѓу другото, тоа значи и
дека усвоените правила и стандарди за борбата против перењето пари и финансирањето тероризам
во ЕУ ќе мора да се применуваат и во Република Северна Македонија. Од анализата на стратешката,
правната и институционалната рамка, може да се утврди дека во голема мера веќе се усогласени со
европските правила и методи и техники на работа. Но, работата тука секако дека не застанува.
Финансиската област, а со тоа и методите и техниките за перење пари, па и финансирање
тероризам постојано се менуваат и зависат од иновативноста на криминалците, па затоа новите
тенденции и иницијативи во ЕУ мора да се следат.
Такви се и правилата што ќе се воспостават со усвојување на новиот законодавен пакет во ЕУ. Но,
каде е тука Република Северна Македонија? Иако тие нема да важат за земја со статус кандидат за
членство, сепак, се значајни и од големо значење е да се имплементираат на национално ниво.
Зошто? Иако националниот орган за финансиско разузнавање (Управата за финансиско
разузнавање) нема да биде член на новиот орган во ЕУ - АМЛА, значајно е што ќе има можност од
воспоставување заедничка соработка во полето на размената на информации, користење на
експертизите и пристап до методите и техниките што се развиваат. Управата мора да има можност
да склучува договори за соработка и размена на податоци, информации и документација со
единици за финансиско разузнавање на други држави, како и со меѓународни организации
вклучени во борба против перење пари и финансирање тероризам. Притоа, мора да се осигури дека
размената ќе се одвива преку безбедни електронски меѓународни комуникациски системи. Притоа,
особено е значајно, воведувањето обврска за именување овластено лице и формирање оддел за
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Целосна и доследна примена на постојната законска рамка преку континуирано зајакнување на
меѓусебната комуникација и заедничката соработка помеѓу субјектите во однос на постојните
извори на информации (истрагите, разузнавањето, воените, дипломатските, финансиските и
приватните информации);
Подобрување на сензитивноста на институциите од финансискиот сектор во однос на
специфичностите на придонесот што може да го дадат при борбата против перењето пари и
финансирањето тероризам;
Редовно и детално запознавање на финансиските институции со нивната улога и значење во
известувањето и пријавувањето на сомнителните трансакции (идентификување, истражување и
информирање) што се поврзуваат со активности на перење пари и финансирање тероризам;
Континуирано ажурирање и дополнување на листата со индикатори за препознавање
сомнителни трансакции;
Подигање на свеста на субјектите задолжени да преземаат мерки и дејства за спречување
перење пари и финансирање тероризам за ризиците поврзани при работа со нерезиденти од
високоризични држави;
Ефикасен надзор над примената на мерките за спречување перење пари и финансирање
тероризам преку унапредување на соработката, координацијата и размена на информации во
спроведувањето на надзорот меѓу надзорните органи;

 

Развивање  ефективни  алатки  за  спречување  и  борба  против  перење  пари  и  финансирање  тероризам  во  согласност  со  европската  правна  рамка

спречување перење пари и финансирање тероризам и во субјектите (лицата што имаат обврска
да да ги преземаат мерките и дејствата за откривање и спречување перење пари и финансирање
тероризам предвидени со законот), од кои црпи информации Управата за финансиско разузнавање
во Република Северна Македонија.
Исто така, особено е значајно и воспоставувањето две листи на ЕУ: „црна“ (држави што не
соработуваат со меѓународната заедница и не покажуваат доволен интерес за борба против перење
пари и финансирање тероризам) и „сива листа“ (држави што имаат сериозни ризици, но кои се
обврзуваат на подобрување, вклучително и темелен акционен план и интензивни напори заедно со
ФАТФ и меѓународната заедница), како одраз на листите на ФАТФ. По објавувањето на
листите,  ЕУ  ќе примени соодветни мерки пропорционални на ризиците што ги носи земјата. Од
друга страна, пак, ЕУ, исто така, ќе може дополнително да набројува и земји што претставуваат
закана за финансискиот систем на ЕУ врз основа на автономна проценка. Националните власти од
Република Северна Македонија тука особено треба да обрнат внимание и одблиску да ги следат
овие листи и секако да се водат според нив, затоа што заканите што ЕУ ги идентификувала, секако
дека се важни и за Република Северна Македонија.
Ова значи дека е потребно унапредување на поставениот систем за спречување перење пари и
финансирање тероризам на ниво на држава во насока на посветување поголемо внимание на
потеклото на готовите пари што се внесуваат во банкарскиот сектор, воспоставување на регистарот
на вистински сопственици, регистар на сметки и сефови, воспоставување евиденција и поактивно
следење на активностите на нерезидентите.
Носителите на јавни политики во државата константно треба да ги следат новините во областите од
интерес и соодветно да реагираат со усогласување на стратешката, правната и/или
институционалната рамка со воспоставените добри практики извлечени од компаративни искуства.
Притоа, не се мисли само на следење и интегрирање на законските решенија и препораките на
меѓународните институции, туку и на препораките, предлозите и заклучоците на националните
извршни органи, контролни и/или надзорни тела и национални совети и комисии. Политиките и
институционалната реакција за спречување перење пари и финансирање тероризам треба да се
постават во зависност од заканите, ранливоста и проценетиот ризик. Стандардите што треба
постојано да се имаат предвид од страна на носителите на јавни одлуки, законодавецот и
извршната власт со цел да се зголемат целокупните капацитети во борбата против перењето пари и
финансирањето тероризам од стратешки, правен, институционален и кадровски аспект, се
следните:



19

Со оглед дека крипто-средствата се веќе реалност и се користат во виртуелниот простор, но
претставуваат голем ризик за перење пари и финансирање тероризам, државите мора да се
адаптираат на ваквите нови услови. Имено, мора да се води контрола и надзор над даваталите на
услуги поврзани со крипто-средства, на пример најнапред преку воспоставување, одржување и
водење регистар на овие лица. Националната единица за финансиско разузнавање, конкретно
Управата за финансиско разузнавање во Република Северна Македонија мора да има пристап до
информации поврзани со преносот на овие крипто-средства, кои треба да ги добива од страна на
давателите на услуги поврзани со вакви средства.
Неопходна е имплементација на препораките на ФАТФ за идентификување и управување со ризици
за финансирање ширење оружје за масовно уништување во новото законско решение во Република
Северна Македонија. Како држава што е дел од глобалната антитерористичка коалиција и
поддржувач на антитерористичките иницијативи, во државата мора да се имплементира и воведе
проценката и управувањето и со овој тип ризик преку зајакнување на капацитетите и воведување
обврски на субјектите за спречување на користење на средствата за цели на набавка и/или ширење
на оружје за масовно уништување.

Развивање  ефективни  алатки  за  спречување  и  борба  против  перење  пари  и  финансирање  тероризам  во  согласност  со  европската  правна  рамка

Јакнење на капацитетите и подигање на свеста на непрофитните организации за ризиците и
можните злоупотреби за целите на финансирање тероризам;
Воспоставена добра кадровска политика и објективен и транспарентен процес на вработување
и професионално усовршување на кадрите во институциите надлежни за борба против перење
пари и финансирање тероризам;
Зајакнување и зголемување на меѓународната соработка помеѓу релевантните органи
надлежни за борба против перење пари и финансирање тероризам во светот преку адекватни
технички капацитети за навремена и ефикасна меѓународна соработка.

Редовна, навремена и брза размена на информации помеѓу релевантните субјекти за борба
против перење пари и финансирање тероризам и проследување на информациите до органите
на кривичниот прогон по претходно утврдени протоколи. Во случаите каде што ваквите
меѓуинституционални протоколи не постојат, што поскоро треба да се развијат;
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Годишна програма за работа на Управата за финансиско разузнавање за 2021 година
Закон за меѓународна соработка во кривичната материја („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 77/2021)
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Закон за спречување перење пари и финансирање тероризам („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 120/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/2019 и
317/2020)
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август 2021
Одлука за формирање Совет за борба против перење пари и финансирање на тероризам
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 97/2019)

Национална правна регулатива:

ЕУ правна регулатива:

Action Plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorist financing,
2020/C 164/06, C/2020/2800, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?
uri=CELEX:52020XC0513(03)
Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the
prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing,
https://ec.europa.eu/info/law/anti-money-laundering-amld-iv-directive-eu-2015-849/law-details_en

 Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending
Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money
laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU (Text with
EEA relevance), PE/72/2017/REV/1, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?
uri=CELEX:32018L0843
Directive (EU) 2018/1673 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on
combating money laundering by criminal law, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?
uri=CELEX:32018L1673&from=EN
Directive (EU) 2019/1153 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 laying down
rules facilitating the use of financial and other information for the prevention, detection, investigation or
prosecution of certain criminal offences, and repealing Council Decision 2000/642/JHA
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