
Вредни археолошки предмети запленети кај двајца 
диви копачи од селото Марвинци 

 
Во домовите на двајца браќа од с. 
Марвинци се пронајдени голем број 
монети од хеленистички и римски 
период, монистри, белегзии, предмети 
и фрагменти од килибар, бронза, оло-
во, теракота и керамика. Пронајдените 
предмети ќе бидат предадени на Упра-
вата за заштита на културно наслед-
ство и на надлежните музеи, а против 
сторителите ќе бидат поднесени кри-
вични пријави за присвојување добра 
под привремена заштита, културно 

наследство или природни реткости. Сторителите и` се веќе познати на полицијата. Од 
2001 година, па до сега против нив се поднесени четири кривични пријави за вакви 
дела, а еден од нив веќе бил осуден и на казна затвор. Пред запленувањето, осомни-
чените веќе биле во потрага по купувачи за предметите. На црниот пазар вредноста на 
една монета се движи од 1000 до 6000 денари, но по чистењето и преработката истите 
предмети на меѓународните аукции достигнуваат и цени над 5000 евра. 
 
„Финансискиот аспект на овој проблем има второстепено значење во однос на ненадо-
местливата загуба која ни се нанесува кога се 
отуѓува дел од нашето историско наследство.“ 
– рече Министерката за внатрешни работи 
Гордана Јанкуловска. 
Таа соопшти дека МВР за вакви и слични дела 
лани и оваа година поднело десет кривични 
пријави и потенцира дека е тешко да се надо-
мести направената штета во ваков вид крими-
нал. Во изминатите 20 до 30 години само на 
локалитетот кај Марвинци се претпоставува 
дека диви копачи ископале околу илјада гроб-
ни места и огромен број артефакти се препро-
дадени во Македонија, но и во Грција за да завршат на светски аукции како предмети 
со грчко потекло. Поради тоа, таа апелираше до граѓаните да ги пријавуваат злоупотре-
бите на културното наследство заради општиот интерес на државата. 

 
Јанкулоска рече дека е тешко прецизно да се одго-
вори колкаво археолошко богатство досега е одне-
сено од Македонија зашто не може да се евиден-
тира она што е ископано без институционален над-
зор. МВР во оваа сфера соработува со одделенијата 
за нелегална трговија во министерствата на сосед-
ните земји и со Интерпол. Управата за заштита на 
културното наследство презема мерки за физичка 
заштита на локалитетите со чуварски служби кои 

ќе го обезбедуваат просторот.  


