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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. БИСЕРА КОСТАДИНОВСКА–СТОЈЧЕВСКА ОД БИТОЛА 
[ПРАТЕНИК ВО СОБРАНИЕТО НА РМ, ОД РЕДОВИТЕ НА СДСМ – ВЛАДЕЈАЧКА КОАЛИЦИЈА „МОЖЕМЕ“] 

           
2. МИРОСЛАВ БОГДАНОВСКИ ОД СКОПЈЕ 

[ПРАТЕНИК ВО СОБРАНИЕТО НА РМ, ОД РЕДОВИТЕ НА ДОМ – ВЛАДЕЈАЧКА КОАЛИЦИЈА „МОЖЕМЕ“] 
 

3. ТАЛАТ ЏАФЕРИ ОД С. ФОРИНО/ГОСТИВАР – ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РМ 
 

4. СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА С. МАКЕДОНИЈА  
[ВО СВОЈСТВО НА ЈАВЕН ОРГАН, СТОРИТЕЛ НА КРИВИЧНО ДЕЛО] 
 *Службена адреса (на работа) на сите тројца пријавени: 
   бул. „11 Октомври“ бр. 10 – 1000 Скопје 
   www.sobranie.mk | sobranie@sobranie.mk | тел.: 02/311-22-55  

 
   

П О Д Н О С И Т Е ЛИ: 
 

1. ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ЛЕВИЦА  
               [ВО СВОЈСТВО НА ОПОЗИЦИСКА ПАРЛАМЕНТАРНА ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА] 
             ул. „Мирослав Крлежа“ бр. 20/1-12 – о. Центар, 1000 Скопје 

 

2. ПРОФ. Д-Р ДИМИТАР АПАСИЕВ – ПРАТЕНИК ВО СОБРАНИЕТО НА РМ  
   ул. „Методија Шаторов Шарло“ бр. 15/1-54 – 1000 Скопје 
    ЕМБГ: 2209983480024 | d.apasiev@sobranie.mk | 071/266-301 

 

3. БОРИСЛАВ КРМОВ – ПРАТЕНИК ВО СОБРАНИЕТО НА РМ  
  ул. „Борис Крајгер“ бр. 12-20 – 2000 Штип 
   ЕМБГ: 1606981490001 | b.krmov@sobranie.mk | 071/266-307 
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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). 

 
 

II. Фактички опис на делата 
 

Првопријавената, на ден 18 април 2021 година (недела), во попладневните 

часови, на својот официјален фејсбук-пејџ (целосен линк на: 

https://www.facebook.com/Bisera.Kostadinovska.Stojchevska), непосредно пред 

одржување на 32-та пленарна седница во Собранието на Република Македонија, 

објавила статус, со кој на дрзок начин, во јавност ја искажува својата намера за 

присуство на закажаните седници на Собранието на РМ и покрај констатираната 

состојба на здравствените институции дека е позитивна, односно заразена со 

КОВИД–19 (Sars-CoV-2) и истата треба да биде во задолжителна строга изолација, 

т.е. карантин! Таквата нејзина намера, по својата природа, е умислена и свесна 

поради фактот дека пријавената знаела за својата влошена здравствена состојба, 

односно за инфекцијата со опасниот коронавирус, а исто така знаела и морала да 

знае и за задолжителниот карантин кој и бил изречен во таква сложена 

ситуација.  
 

ДОКАЗ 1: Импринт од фејсбук-статусот на првопријавената 
(18.04.2021) од горенаведениот хиперлинк 

 

Својата предумисла и зла намера, првопријавената и второпријавениот ја 

оствариле и физички присуствувале на седницата на Собранието на РМ, на која 

учестувале уште најмалку 113 пратеници – ноторен факт кој, исто така, им бил 

познат на обајцата. Познавајќи го тој факт и умислената намера да присуствуваат 

на седницата, пријавените се согласиле со ризичното присуство, да предизвика 

последица пренесување на тешка и вирулентна заразна болест – во обид! 

Дополнително, со таквото свое дејствие,  предизвикале став и несигурност кај 

пратениците и кај јавноста, но воедно го довеле во прашање животот и здравјето 

на народните избраници, а со тоа и нормалното функционирање на 

институцијата Собрание на РМ – како централен државен орган и единствен 

уставен носител на законодавната власт во Републиката. Сето ова го договарал и 
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знаел и собранискиот спикер – третопријавениот Т. Џафери, но истиот не само 

што не сторил ништо за да го спречи, како најповикано одговорно лице со дадени 

овластувања во Законот за Собранието на РМ и со Деловникот на Собранието на 

РМ, туку истиот и го организирал овој опасен експеримент, кој може да го 

парализира нормалното работење на законодавниот дом во целина! 
 

ДОКАЗ 2: Видео запис на 32 седница (осмо продолжение) – делот од 
18.04.2021 год. (да се прибават ex officio) 

 

ДОКАЗ 3: 
 

Стенограмски белешки од 8-то продолжение на XXXII и 
XXXVI седница на Собранието на РМ (да се прибават ex 
officio) 
 

ДОКАЗ 4: Записиници од 32 и 36 седница на Собранието на РМ (да се 
прибават ex officio) 

 

Во актуелно важечката Oдлука на Владата на РМ за превентивни 

препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и 

алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од 

заразната болест Covid-19 предизвикана од вирусот Sars-CoV-2, случаите и 

временскиот период на нивна примена (Сл. весник на РМ бр. 263/2020 и 

265/20, 269/20, 275/20, 287/20, 292/20, 298/20, 300/20, 304/20, 306/20, 317/20, 

13/21, 45/21, 53/21, 55/21, 58/21, 64/21, 65/21, 75/21) – во Општите 

превентивни препораки, екплицитно се препорачува: „ограничување на минимум 

на личните и професионалните контакти со други лица“ [чл. 3, ст. 1, ал. 2]! 

Argumentum a fortiori, во Времените мерки од истата владина одлука се 

предвидува „строга изолација карантин за лица кои се заболени со заразната 

болест КОВИД-19 [чл. 5, ст. 1, ал. 4] – без никакви поединечни исклучоци!!! 

Дополнително, членот 11, expresis verbis, предвидува: „За заболени лица од 

заразната болест COVID-19 и лица кои биле или се сомнева дека биле во 

непосреден контакт со лице заболено или инфицирано со заразната болест 

COVID-19, при лекувањето или здравствениот надзор, се применува мерката 

строга изолација (карантин) во домашни услови или во здравствена установа – 

за што одлучува здравствен работник по извршена проценка на тежината на 

клиничката слика, а врз основа на донесено решение од Државниот санитарен и 

здравствен инспекторат“ [чл. 11, ст. 1]. 
 

ДОКАЗ 5: Импринт од чл. 11 од цитираната владина Одлука за т.н. 
антиковид мерки 
 

Со присуството на седница на Собранието на РМ на 18.04.2021, прво и 

второ пријавените грубо, директно, злонамерно и со умисла не постапиле и 
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дрско ги прекршиле прописите, наредбите и издадените Решенија за изолација, 

како поединечни управни акти, со кои in concreto ДСЗИ, како надлежен орган, 

определил издвојување на болните, односно мерките на кризен менаџмент за 

сузбивање или спречување на заразни болести кај луѓето, односно погоре 

наведената цитирана владина Одлука – која, пак, е донесена врз основа на 

посебниот Закон за заштита на населението од заразни болести (Сл. весник на 

РМ бр. 66/2004 и 139/08, 99/09, 149/14, 150/15, 37/16, 257/20) – како lex 

specialis. 
 

ДОКАЗ 6: Поименични Решенија за самоизолација/карантин 
издадени од ДСЗИ (да се прибават ex officio) 
 

 
 

III. Кривични дела против здравјето на луѓето  
 

Со ваквото нивно безобразно, умислено, неетичко и инкриминирано 

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

условите за кривичен прогон по службена должност (ex officio) на пријавените за 

обид за т.н. биотероризам, поточно за сторен стек на кривичните дела 

инкриминирани во Глава XXI од Посебниот дел на КЗРМ (Сл. весник на РМ бр. 

37/1996 и 80/99, 4/02, 43/03, 19/04, 81/05, 60/06, 73/06, 7/08, 139/08, 114/09, 

51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 115/14, 

132/14, 160/14, 199/14, 196/15, 226/15, 97/17, 170/17, 248/18) – Кривични дела 

против здравјето на луѓето:  
 

а) НЕПОСТАПУВАЊЕ СПОРЕД ЗДРАВСТВЕНИТЕ ПРОПИСИ ЗА ВРЕМЕ НА ЕПИДЕМИЈА – 

казниво по чл. 206, ст 2, в.в. со ст. 1 од консолидираниот Пречистен текст на 

Кривичниот законик (1996):  

   (1) Тој што за време на епидемија на некоја опасна 
заразна болест не постапи според прописите или 
наредбите со кои се определуваат мерки за нејзиното 
сузбивање или спречување – ќе се казни со парична казна 
или со затвор до една година. 
    (2) Ако делото од овој член го стори правно лице, ќе се 
казни со парична казна. 
 

б) ПРЕНЕСУВАЊЕ ЗАРАЗНА БОЛЕСТ – по чл. 205, ст. 1, в.в. ст. 4,  в.в. чл. 19 од КЗ:  

   (1) Тој што со кршење на прописи или наредби со кои 
надлежен орган определува прегледи, дезинфекција, 
издвојување на болни или некои други мерки за сузбивање 
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или спречување на заразни болести кај луѓето; или со 
вработување или држење на лице кое боледува од заразна 
болест; со вршење на полово дејствие или на друг начин 
предизвика пренесување на заразна болест – ќе се казни со 
парична казна или со затвор до три години. 
   (4) Обидот за делото од став 1 на овој член за 
пренесување на неизлечлива заразна болест е казнив. 
   (6) Тој што делото од ставовите 1 и 2 ќе го стори од 
небрежност – ќе се казни со парична казна или со затвор до 
шест месец.  
   (7) Ако делото од овој член го стори правно лице, ќе се 
казни со парична казна. 

 

в) ТЕШКИ ДЕЛА ПРОТИВ ЗДРАВЈЕТО НА ЛУЃЕТО – казниво по чл. 217, ст. 1, в.в. со 

чл. 205, ст. 7 од КЗ: 
 

  (1) Ако поради делото од членовите 205 ставови 1 и 2; 207 
ставови 1 и 2; 209; 211 став 1; 212 став 1; 213 став 1; 214 
став 1; 215 став 1; и 216 ставови 1 и 2 некое лице е тешко 
телесно повредено или здравјето му е тешко нарушено – 
сторителот ќе се казни со затвор од една до десет години. 

 

Со оглед дека пријавените се пратеници во Собранието на РМ, согласно  

членот 64 од Уставот на РМ (1991), тие не можат за ова кривично дело да се 

повикаат на својот пратенички имунитет, т.е. институциите за кривичен прогон 

се должни да спроведат постапка против истите. 

 
 

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 од чл. 206, ст. 1, в.в. со чл. 22 од КЗ, е деликт на апстрактно 

загрозување кое го вршат две или повеќе лица, со учество во дејствие на 

извршување или друг особен придонес кон извршувањето на делото кои за 

време на епидемија на некоја опасна заразна болест не постапат според 

прописите или наредбите со кои се определуваат мерки за нејзиното сузбивање 

или спречување. Делото постои и кога е заболено само едно лице, но и кога 

постои опасност болеста и натаму да се проширува!1 

 
1 Потребно е да се провери и спореди официјалната евиденција, т.е. статистиката на заболени 

лица од коронавирус во Собранието на РМ (пратеници + службеници), по критичниот датум 
наведен во пријавата (18.04.2021). 
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- делото од чл. 206, ст. 2, в.в.  ст. 1 од КЗ, го врши правно лице кое за време на 

епидемија на некоја опасна заразна болест не постапи според прописите или 

наредбите со кои се определуваат мерки за нејзиното сузбивање или 

спречување! 

- делото од чл. 217, ст. 1, в.в. со чл. 205, ст. 1, в. в. со чл. 22 од КЗ, го вршат две 

или повеќе лица, со учество во дејствие на извршување или друг особен 

придонес кон извршувањето на делото, со кршење на прописите или 

наредбите со кои надлежен орган определува мерки за сузбивање заразни 

болести кај луѓето, со вработување или држење на лице што боледува од заразна 

болест или на друг начин допринесува во ширењето на опака заразна болест!  

- делото од чл. 217, ст. 1, в.в. со чл. 205, ст. 7, в.в. ст. 1 од КЗ, го врши правно 

лице кое со кршење на прописите или наредбите со кои надлежен орган 

определува мерки за сузбивање заразни болести кај луѓето, со вработување или 

држење на лице шти боледува од заразна болест или на друг начин предизвикува 

разгорување на жариштата/кластерите на заразната болест! 

 

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

- за одговорност за делото од чл. 206, ст. 1, в.в. со чл. 22 од КЗ и делото од чл. 

206, ст. 2, в.в. ст. 1 од КЗ се бара сторување со умисла, в.в. чл. 13 од КЗ, поточно 

доволна е да постои 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“; 

 - за одговорност за делото од чл. 217, ст. 1, в.в. со чл. 205, ст. 1, в.в. со чл. 22 од 

КЗ и делото од чл. 217, ст. 1, в.в. со чл. 205, ст. 7, в.в. ст. 1 од КЗ се бара сторување 

со небрежност или умисла, в.в. чл. 13 од КЗ, поточно доволна е да постои и т.н. 

индиректна умисла (лат. dolus eventualis) и в.в. чл. 14 од КЗ: „кривичното дело е 

сторено од небрежност „кога сторителот бил свесен дека поради неговото 

сторување или несторување може да настапи штетна последица, но лекомислено 

сметал дека ќе може да ја спречи или дека таа нема да настапи, или кога не бил 

свесен за можноста од настапување на штетна последица, иако според 

околностите и според своите лични својство бил должен и можел да биде свесен 

за таа можност“. 
 

* * * 

 Предвид погоре изнесеното, а поради постоење поголем степен на 

основано сомневање дека пријавените свесно, злонамерно и од каприц, т.е. од 

позиција на надмоќ и недопирливост во системот, сториле кривично дело кое 

се гони ex officio, до Вас – како орган надлежен за гонење на кривични дела по 
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службена должност – ја доставуваме оваа издржана Кривична пријава, 

поткрепена со докази, со полна верба дека ќе постапите по 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 подносители и оштетени – 

повратно писмено ќе нè известите, со достава на соодветно решение. 
 

 Сметаме дека во целост се исполнети сите таксативно наведени законски 

услови за кривичен прогон за конкретните сериозни кривични дела – 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 посочените кривични 

дела од КЗ. 
 

* 

  НАПОМЕНА: Заради целосно расветлување на овој кривично-правен 

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

можноста да ја прошириме кривичната пријава и против други, поранешни или 

актуелни, службени лица кои флагрантно ги прекршуваат здравствените 

протоколи во ек на светска пандемија прогласена од Светска здравствена 

организација (СЗО) и од нашите национални здравствени власти. 

     

 

 

 
С к о п ј е 
20.IV.2021 

П р и ј а в у в а ч и: 
ПП Левица 

 
_____________________________ 

Претседател: Д. Апасиев 
(застапник по закон) 

 
 

проф. д-р Димитар Апасиев – пратеник 
 

_____________________________ 
 
 

Борислав Крмов – пратеник 
 

_____________________________ 



Политичка партија ЛЕВИЦА 
ул. „Мирослав Крлежа“ бр. 20-1/12; општина Центар – 1000 Скопје 

Трансакциска с-ка: 300000004515386 – Комерцијална банка 
ЕДБ: 4044016512070 | ЕМБС: 7108192 

www.levica.mk | contact@levica.mk | тел. 075/885-645 
________________________________________________________________________________ 

 

8 

 

 


