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ДД  ОО::                                                                                                                                                                                                                                                                    И Т Н О  ! 
ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 
С К О П Ј Е 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

КРИВИЧНА ПРИЈАВА 
од страна на Политичката партија ЛЕВИЦА –  

врз основа на член 274 од ЗКП 
 
 

П Р О Т И В :  
1. ДРУШТВО ЗА ГРАФИЧКИ УСЛУГИ И ПРОМЕТ „СОФИЈА“ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ                   
    [ВО СВОЈСТВО НА ПРИЈАВЕНО ПРАВНО ЛИЦЕ] 
      ЕМБС: 4198808 | ЕДБ: 4006991101880 
      ул. „Маршал Тито“ бр. 21 – 1484 Богданци [Седиште]     
      ул. „29 Ноември“ бр. 4Д – 1000 Скопје [Подружница]                
      www.sofijaprint.com.mk | info@sofijaprint.com.mk  
      тел: 034/222-606 и 02/3 215-763 
 
2. АЛЕКСАНДАР СЕМЕНПЕЕВ  
      [ВО СВОЈСТВО НА ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ – УПРАВИТЕЛ НА ПРВОПРИЈАВЕНОТО ПРАВНО ЛИЦЕ] 
       ул. „Страшо Пинџур“ бр. 36 – 1484 Богданци 
       cape@sofijaprint.com.mk  

 
О С Н О В:  ПОВРЕДА НА СЛОБОДАТА НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧИТЕ – КАЗНИВО  

                                                                                                                                              ПО ЧЛ. 160, СТ. 1 ОД КЗ 

 
П О Д Н О С И Т Е Л:   ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ЛЕВИЦА [ВО СВОЈСТВО НА ОШТЕТЕН] 

ул. „Мирослав Крлежа“ бр. 20/1-12 – о. Центар, 1000 Скопје 
ЕМБС: 7108192 | ЕДБ: 4044016512070 
*застапувана од Претседателот: проф. д-р ДИМИТАР АПАСИЕВ 

 

 

 

I. Правен основ за пријавување 

 

Оваа Кривична пријава ја поднесуваме согласно член 273, став 3 

[„Пријавување кривични дела“] и чл. 274, ст. 1 [„Поднесување на пријава“] од 

Законот за кривична постапка (Сл. весник на РМ бр. 150/2010 и 100/12, 142/16, 

193/16, 198/18). 
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II. Фактички опис на делото 
 

Непосредно пред започнување на изборниот молк за вториот круг од 

Локалните избори 2021 година, на јавни површини – згради, паркинзи, улици, 

плоштади, пазари и сл. – во повеќе општини во Град Скопје (пр. Аеродром, Кисела 

Вода, Гази Баба, Центар и др.) беа забележани флаери и друг изборен материјал 

изрaботен и дистрибуиран од страна на првопријавеното правно лице, а по 

директива и одговорност на второпријавениот, со лажна политичка содржина и 

злоупотреба, односно лажно претставување на официјалните симболи, т.е. 

логото и името на Политичката партија Левица. Невиситинитата содржината на 

материјалите, која наводно е подготвена од пријавувачот, е класична т.н. црна 

кампања против независниот кандидат за градоначалник на град Скопје – 

Данела Арсовска (имајќи го предвид фактот дека за два дена од денот на 

сторување на кривичното дело се одржуваше вториот, одлучувачки круг од 

Локалните избори 2021), а дополнително се нанесува директна штета на угледот 

на ПП Левица – во својство на пријавувач, која веднаш се огради и најодговорно 

тврди дека материјалите не нарачани,  ниту се дистрибуирани од нејзина страна.  
 

ДОКАЗ 1: Политичко-пропаганден флаер со невистинита содржина 
 

Преземеното противправно дејствие на изработка, дистрибуција и 

распределба на контроверзните флаери и другиот предизборен материјал со 

невистинита содржина претставува еклатантна опструкција врз слободата на 

определување на избирачите, како нужна претпоставка за слободни, објективни 

и демократски избори, чијшто резултат треба да ја изрази вистинската волја на 

избирачите. Со доведувањето во заблуда на избирачите, т.е. измама  

(специјален облик на општото кривично дело Измама) макар и на еден избирач 

или група избирачи, како дејствие на извршување на предметното кривично 

дело, води кон нелегитимност на изборите и директно влијание и манипулирање 

со волјата на избирачите – како и дали да го вршат избирачкото право! 

Несомнено, преку ваквиот специјалнен облик на измама се нарушува единството 

на изборниот систем, како комплекс на индивидуалното активно и пасивно 

избирачко право, начелата и постапката за остварување на избирачкото право и 

гаранциите за слободни и фер избори и регуларен и кредибилен изборен процес.  
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III. Кривични дела против изборите и гласањето 
 

Со ваквото безобразно, умислено, неетичко и малициозно комисивно 

противправно дејствие (acta humana ilicita), во целост се исполнети условите за 

кривичен прогон по службена должност (ex officio) на прво и второпријавениот  и 

тоа за сторено кривично дело – Повреда на слободата на определување на 

избирачите, инкриминирано во Глава III од Посебниот дел на КЗРМ (1996) – 

„Кривични дела против изборите и против гласањето“:  
 

116600,,  сстт..  11  оодд  ККЗЗ::  

Повреда на слободата на определување на избирачите 
 

  (1) Тој што со употреба на сила, сериозна закана, измама 
или на друг начин ќе спречи или друг ќе присили, да го врши, 
да не го врши или како да го врши избирачкото право, ќе се 
казни со затвор најмалку три години. 

 
 

IV. Законско битие на делата 
 

а)  ОО  бб  јј  ее  кк  тт  ии  вв  нн  оо      бб  ии  тт  ии  ее      --  според законскиот опис: 

Делото го врши тој што со употреба на сила, сериозна закана, измама или 

на друг начин ќе спречи или друг ќе присили, да го врши, да не го врши или како 

да го врши избирачкото право. Се работи за измама или „на друг начин“ 

спречување или присилување друг во вршење на избирачкото право. 
 

б)  СС  уу  бб  јј  ее  кк  тт  ии  вв  нн  оо      бб  ии  тт  ии  ее::    

За одговорност за делото се бара тоа да е сторено со умисла, в. в. чл. 13 од 

КЗ, поточно доволна е да постои несовесност и т.н. индиректна умисла (лат. dolus 

eventualis) – „кога сторителот бил свесен дека, поради неговото сторување или 

несторување, може да настапи штетна последица – но, се согласил со нејзиното 

настапување“ и, притоа, не се бара никаква посебна намера или мотив на 

сторителот (политички, економски и сл.). 
 

* * * 

 Предвид погоре изнесеното, а поради постоење поголем степен на 

основано сомневање дека пријавените свесно и злонамерно сториле кривично 

дело кое се гони ex officio, до Вас – како стварно и месно надлежен орган за 

гонење на кривични дела по службена должност – ја доставуваме оваа издржана 

Кривична пријава, поткрепена со докази, со полна верба дека ќе постапите по 
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истата bona fide и, согласно Вашите должности и надлежности во предистражна и 

истражна постапка, предвидени со Законот за кривичната постапка (2010), 

истата понатаму судски ќе ја процесуирате, а нас – како оштетени подносители – 

повратно писмено ќе нè известите. 
 

 

 Сметаме дека во целост се исполнети сите таксативно наведени законски 

услови за кривичен прогон за конкретниото сериозно кривично дело – по 

принципот numerus clasusus – па за таа цел, во прилог Ви доставуваме и Листа со 

предлог-докази, нумерирани според редните броеви дадени погоре во текстот, 

од кои јасно се утврдува дека пријавените се сторители на посоченото кривично 

дело од КЗ. 

 

* 

  НАПОМЕНА: Заради целосно расветлување на овој кривично-правен 

настан, предлагаме да се изврши распит на второпријавениот, а ја задржуваме 

можноста да ја прошириме кривичната пријава и против други потенцијално 

инволвирани лица. 

     

 

Д О К А З И  [ВО ПРИЛОГ]: 
- Тековна состојба за ПП Левица од Централен регистар; 
- Тековна состојба за Друштво за графички услуги и промет „Софија“ ДОО 

увоз-извоз – Богданци од ЦР; 
- Примерок од лажниот флаер; 
- Сослушување на пријавителот; 
- Распит на второпријавениот; и  
- Увид во просториите и машините на Печатницата „Софија“ (како 

првопријавено правно лице). 
 

 
 

 

 

 

 

 
С к о п ј е 
2.XI.2021 

                                                                              
П р и ј а в у в а ч: 

ПП ЛЕВИЦА 
 

Застапник по закон:  
проф. д-р Димитар Апасиев 

Пратеник во Собранието на РМ 
 

 _______________________________________ 
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