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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.  ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА  

 [ВО СВОЈСТВО НА ПРИЈАВЕНО ПРАВНО ЛИЦЕ] 
   ул. „Даме Груев“ бр. 4 – општ. Центар, 1000 Скопје   

                   ЕМБС: 4066588 | www.stat.gov.mk | registar@stat.gov.mk 
            тел: 02/3295-600 | факс: 02/3111-336 
 

2. АПОСТОЛ СИМОВСКИ од Скопје – ДИРЕКТОР НА ДЗС  
                          [ОВЛАСТЕНО СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ] 

          ул. „Исаија Мажовски“ бр. 40-4/3 – општ. Ѓорче Петров, 1000 Скопје   
                   сл. тел. (кабинет): 02/3295-666 | факс: 023136-197 
 

3. ИЉМИ СЕЛАМИ од Скопје –  В.Д. ЗАМЕНИК-ДИРЕКТОР НА ДЗС 
Службена адреса [на работно место] 

 

 
О С Н О В:  СТЕК НА ТЕШКИ КРИВИЧНИ ДЕЛА 

а) НЕПОСТАПУВАЊЕ СПОРЕД ЗДРАВСТВЕНИТЕ ПРОПИСИ ЗА ВРЕМЕ НА ЕПИДЕМИЈА –  
                   КАЗНИВО ПО ЧЛ. 206 ОД КЗ 

б) ПРЕНЕСУВАЊЕ ЗАРАЗНА БОЛЕСТ – ПО ЧЛ. 205 ОД КЗ 
в) ТЕШКИ ДЕЛА ПРОТИВ ЗДРАВЈЕТО НА ЛУЃЕТО – ПО ЧЛ. 217 ОД КЗ 

г) ОРГАНИЗИРАЊЕ ОТПОР – ПО ЧЛ. 387 ОД КЗ 

 
 
П О Д Н О С И Т Е Л:   ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ЛЕВИЦА 

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

 

1. Второпријавениот, на ден 25 март 2021 година (четврток), во 18:45 ч., 

т.е. во вечерното интервју во дебатната политичка емисија „Само вистина“, на 

националната телевизија ТВ Канал 5, јавно соопштил дека четири лица од 

државните инструктори, кои се директни учесници во спроведувањето на 

Пописот на населението 2021, се заразени со КОВИД-19! Согласно Општиот дел / 

Дел 11: Учесници во спроведувањето на пописот [т. 11.1.3] од Методологија за 

подготовка, организирање и спроведување на пописот на населението, 

домаќинствата и становите во Република С. Македонија, 2021 година (Сл. 

весник на РМ бр. 30/2021) – Државните инструктори се предвидени како 

учесници во спроведувањето на пописот, а како делокруг на нивната работа се 

предвидува:  

- грижа за примена на методолошките правила и упатства за спроведување на 

Пописот; 

- учествуваат во подготовките и ja спроведуваат обуката на членовите на 

комисиите на пописните реони, на реонските инструктори и ја надгледуваат 

обуката на попишувачите; 

- заедно со Комисијата за пописен реон спроведуваат тестирање на 

пријавените кандидати и подготвуваат предлог за избор на реонски инструктори 

и попишувачи; 

- учествуваат во организирањето и координирањето на целокупниот процес 

на спроведувањето на Пописот во пописниот реон; 

- даваат стручни толкувања на учесниците во Пописот за методолошките 

материјали и другите инструменти во Пописот; 

- ги пренесуваат ставовите на Државниот завод за статистика по определени 

прашања од Пописот и обезбедуваат запознавање на сите учесници во Пописот и 

нивна примена на теренот; 
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- редовно и непосредно ги следат спроведувањето на Пописот и работата на 

реонските инструктори и реонските попишувачи; 

- секојдневно го информираат ДЗС за текот и спроведувањето на Пописот; и 

- вршат и други работи и работни задачи во врска со Пописот, согласно со 

Законот. 
  

ДОКАЗ 1: Импринт и хиперлинк од интервјуто на директорот на 
Државниот завод за статистика – г. Апостол Симовски во 
емисијата „Само виситна“ на ТВ Канал 5  (25.03.2021): 
https://www.youtube.com/watch?v=qyRNvotOyTA 
 

Два дена претходно, 23 март 2021 год., на заедничка прес-конференција во 

Владата на РМ, одговорната за односи со јавност при првопријавеното правно 

лице – г-ѓа Јасмина Ѓоргиева,  изјави дека почнуваат обуките на Реонските 

инструктори! На официјалната веб-страна на ДЗС: www.popis2021.stat.gov.mk, на 

22.03.2021, за спроведено тестирање на кандидадите за реонски попишувачи, е 

објавено и официјално Соопштение дека е започнато тестирањето на 

кандидатите за реонски попишувачи кои се пријавиле на третиот јавен конкурс. 

Во прилог на соопштението е прикачена и колор-фотографија од која се гледа 

дека тестирањето се одвива со физичко присуство на повеќе лица во една 

затворена просторија!? 
 

ДОКАЗ 2: Соопштение на веб страната www.popis2021.stat.gov.mk [со 
слика од спроведувањето] – за спроведено тестирање на 
кандидадите за реонски попишувачи (од 22.03.2021) 
 

Доказ 3: Импринт од Прес-конференција на одговорната за односи со 
јавност при ДЗС – Јасмина Ѓорѓиева (23.03.2021) одржана во 
просториите на Владата на РМ  

 

Согласно вака утврдениот делокруг на работа на државните инструктори,  

интервјуто на директорот на ДЗС, прес-конференцијата на одговорната за односи 

со јавност при ДЗС и погоренаведеното соопштение, недвосмислено се потврдува 

дека државните инструктори исполниле две клучни обврски од својот званичен 

делокруг на работа, а тоа е дека истите: (1) спровеле тестирање на кандидати за 

реонски инструктори; а, исто така, истите (2) спровеле обука на реонските 

инструктори! Поради ваквите дејствија на прво, второ и третопријавените – под 

чиј инструкции, надзор и контрола работеле заразените – е предизвикано 

пренесување на заразната болест КОВИД-19 и притоа, заради вирулентноста и 

сериозноста на клиничката слика од болеста, здравјето на поголем број луѓе е 

тешко нарушено. 
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2. 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,  87/21,  94/21,  100/21,  

106/21,  109/21,  113/21,  116/21,  119/21,  121/21,  126/21,  133/21,  139/21,  

141/21,  146/21,  153/21,  162/21,  176/21,  187/21,  193/21,  199/21,  204/21) – во 

Општите превентивни препораки, екплицитно се препорачува: „избегнување на 

организирање, одржување и присуство/учество на обуки, семинари, 

работилници, конференции, состаноци, седници и друг тип на средби со физичко 

присуство на учесниците“ [чл. 3, ст. 1, ал. 13]; како и „намалување на лични или 

професионални патувања во региони каде има трансмисија и зголемен број на 

лица со болеста COVID-19 во заедницата, односно истите да се реализираат и 

организираат исклучиво за итни и неодложни потреби“ [чл. 3, ст. 1, ал. 10]! 

Понатаму, здравствените власти изрично бараат „избегнување на групирање во 

домови по повод семејни прослави, слави и други собири, во групи на повеќе од 

четири лица кои не живеат во истата заедница или домаќинство“ [чл. 3, ст. 1, ал. 

15]. Дополнително, согласно новонастанатата здравствена ситуација, се 

забранува организирање и одржување настани од областа на културата, како и 

други настани од секаков вид (семинари, обуки, курсеви, состаноци, 

работилници, конференции и слично), во затворениот дел на објектите над 30% 

исполнетост од капацитетот на просторот, а над 50% исполнетост од 

капацитетот на отворениот дел од просторот каде се одржуваат истите. 

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

предвидува „задолжителен карантин за сите лица кои биле или се сомневаат 

дека биле во контакт со заболените со заразната болест КОВИД-19 [чл. 5, ст. 1, ал. 

4]! Со спроведувањето на обуките за регионални инструктори и тестирањето на 

регионалните попишувачи, кои предвидуваат групирање на повеќе од четири 

лица кои не живеат во истата заединица или домаќинство, опасноста која 

претстои болеста и натаму да се проширува преку спроведување на „теренскиот 

дел“ од Пописот на резидентното население, каде голем број на регионални 

попишувачи ќе влегуваат директно во живеалиштата на граѓаните, со што 

повторно грубо се прекршува наредбата/препораката за негрупирање во 

домовите на повеќе од четири лица и со непредвидување на задолжителен 

карантин за сите лица учесници во пописот кои биле (или се сомневаат дека 
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биле) во контакт со заболените државни инструктори од заразната болест 

КОВИД-19 – директно, злонамерно и со умисла прво, второ и третопријавениот 

не постапиле и дрско ги прекршиле прописите или наредбите на надлежните 

органи кои задолжително важат во услови на прогласена епидемија од големи 

размери. 

 

3. Второпријавениот, во своја контроверзна изјава за медиуми од 25 август 

2021 година изјавил: „Небитно е дали некои од попишувачите се 

вакцинирани или не. Имаме јасни и прецизни КОВИД-протоколи кои мора и ќе 

се почитуваат. Тоа е наша обврска, но и гарантираме дека протоколите 

максимално ќе се почитуваат. Ќе сносиме одговорност ако тоа не се случи“ [!] – со 

што екплицитно потврдил дека нема да треба сите реонски попишувачи да 

поседуваат сертификат/потврда за извршена имунизација (вакцинација) од 

вирусот Сарс-Ков-2, односно примена најмалку прва доза на вакцина против 

заразната болест Ковид-19, при извршувањето на своите теренски активности и 

влез во неколку стотици домови дневно?!  
 

ДОКАЗ 4: Прес-конференција на портпаролите на Владата, Арсовски 
и Хоџа и директорот на ДЗС Симовски (25.08.2021) 
 

 

Како дополнителна отежнителна околност е фактот што изјавата и 

периодот на спроведување на Пописот се поклопуваат со периодот на најсилниот 

четврти бран на вирусот од варијантата на т.н. Делта-сој, во кој државата, 

согласно светските статистички податоци, се наоѓа на 5то место во светот по број 

на починати на население од еден милион луѓе!!!  
 

ДОКАЗ 5: Импринт од веб-сајтот www.worldometers.info/coronavirus/ 
(последен пристап: 3.09.2021) 

 

Со ваквата негова изјава, свесно потврдува дека умислено и злонамерно, 

како одговорно лице/директор ќе нареди, дозволи и овозможи на огромен број, 

5.000 до 6.000 реонски попишувачи, постапување спротивно на чл. 13, ст. 1, ал. 

12 од претходно споменатата владина здравствена Одлука! Имено во одредбата, 

се забранува влез во секаков вид на објекти од отворен и затворен тип, молови, 

угостителските објекти (кафетерии, ресторани, барови, ноќни клубови-

дискотеки), во угостителскиот објект/дел за исхрана во угостителските објекти 

за сместување (хотел, мотел, хостел, пансион и друг објект за сместување), на 

бензинските станици, во казината и обложувалниците, во други објекти кои во 

склоп на истиот даваат угостителски услуги, во угостителските објекти кои се 
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регистрирани за прослави (веселби, свадби, родендени, крштевки и слично), како 

и се забранува влез каде што се одржува настан од секаков друг вид (концерти, 

семинари, обуки, курсеви, состаноци, работилници, конференции, културни или 

спортски настани), на посетители / гости / лица, без поседување и приложување 

на еден од следните документи: 

- сертификат/потврда за извршена имунизација (вакцинација) од вирусот 

SARS-CoV-2, односно примена најмалку прва доза на вакцина против заразната 

болест COVID-19; и 

- сертификат/потврда за прележан COVID-19 во последните 45 дена, 

сметајќи од денот на оздравувањето. 

 

 
 

III. Кривични дела против здравјето на луѓето  

 

Со ваквото нивно 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, второ и 

третопријавениот и тоа за сторен стек на кривичните дела инкриминирани во 

Глава XXI од Посебниот дел на КЗРМ (1996) – 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 (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):  

   (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. 3, 6 и 7 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. 
   (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. 

 
 

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!  

- 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 
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болести кај луѓето, со вработување или држење на лице шти 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) „кога сторителот бил свесен дека, 

поради неговото сторување или несторување, може да настапи штетна 

последица – но, се согласил со нејзиното настапување“ 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 свесе за таа можност“. 

 

 

V. Кривични дела против јавниот ред 

 

Дополнително, пријавените целосно го игнорирале фактот дека државата се 

наоѓа во ситуација на прогласена кризна состојба на целата територија на РМ 

(што е прв пат во историјата н независна Македонија) – а која е прогласена на 

ден 20 ноември 2020 година, со Одлука на Владата на РМ бр. 44-11138/1 за 

постоење на кризна состојба на територијата на Република С. Македонија (Сл. 

весник на РМ бр. 277/2020). Таа кризна состојба е сè уште во сила бидејќи, 

Собранието на РМ – на пленарните седници одржани на 16 декември 2020 год. и 
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на 8 јуни 2021 год. – истата на два пати ја пролонгираше со две нови 

парламентарни Одлуки ббрр..  0088--44552211//11  ии  ббрр..  0088--22778844//11  ззаа  ооддооббрруувваањњее  ннаа  

ппррооддооллжжуувваањњее  ннаа  ррооккоотт  ззаа  ппооссттооеењњее  ннаа  ккррииззннаа  ссооссттоојјббаа  ннаа  ттееррииттоорриијјааттаа  ннаа  

РРееппууббллииккаа  СС..  ММааккееддоонниијјаа  ззааррааддии  ззаашшттииттаа  ннаа  јјааввннооттоо  ззддррааввјјее  ввоо  ууссллооввии  ннаа  

ппооссттооеењњее  ннаа  ппааннддееммиијјаа  ппррооггллаассееннаа  оодд  ССЗЗОО  оодд  ззааррааззннааттаа  ббооллеесстт  CCOOVVIIDD--1199  

ппррееддииззввииккааннаа  оодд  ввииррууссоотт  SSAARRSS--CCooVV--22  ии  ззааррааддии  ссппррееччуувваањњее  оодд  ннееггооввоо  шшиирреењњее  ввоо  

ззггооллееммеенн  ооббеемм  ссоо  шшттоо  ссее  ззааггррооззуувваа  ббееззббееддннооссттаа  ннаа  ззддррааввјјееттоо  ннаа  ннаассееллееннииееттоо (Сл. 

весник на РМ бр. 299/2020 и 126/2021) и истата ќе трае најмалку до 31 декември 

2021 година!!! Врз основа на оваа собраниска одлука, Центарот за управување со 

кризи [ЦУК] има донесено и Акциски план за координирани мерки и активности 

со субјектите на Системот за управување со кризи [СУК];1 додека Главниот штаб 

[ГШ] за управување со кризи, како оперативно стручно тело кое е во постојано 

заседавање, ги координира активностите за превенција и справување со 

здравствената криза, на дневна основа. Исто така, тука се вклучени и 

Управувачкиот комитет [УК] за координација во СУК, како и Групата за процена и 

8-те подрачни Одделенија за регионална координација и оперативни 

активности.2 
 

ДОКАЗ 6: Одлука на Собранието на РМ бр. 08-2784/1 за одобрување на 
продолжување на рокот за постоење на кризна состојба на 
територијата на Република Македонија заради заштита на 
јавното здравје во услови на постоење на пандемија 
прогласена од СЗО од заразната болест COVID-19 
предизвикана од вирусот SARS-CoV-2 и заради спречување од 
негово ширење во зголемен обем со што се загрозува 
безбедноста на здравјето на населението (Сл. весник на РМ 
бр. 126/2021 од 9.06.2021) – публикувано под нумерација 
§20211262035, а потпишана од страна на претседателот м-р 
Талат Џафери 

 

При постоење на веќе активиран државен систем на кризен 

менаџмент, се подразбира предимство на задолжителна, безрезервна и 

императивна примена erga omnes на три специјални закони (лат. lex specialis 

derogat legi generali): 

 
1 Во конкретнава ситуација, инволвирани институции, т.е. системски субјекти се: Армијата на 

РМ, Министерствот за внатрешни работи, Министерството за здравство, Центрите за јавно 
здравје, Дирекцијата за заштита и спасување, Црвениот крст на РМ, општините и градот Скопје и 
др. [в. чл. 2 од ЗУК]. 

2 Види го особено Известувањето на Владата на РМ бр. 40-204/2 (12.01.2021) за преземените 
активности во врска со цитираната Одлука за постоење кризна состојба – за период од 02 до 08 
јануари 2021. 
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a) ЗЗааккоонноотт  ззаа  ууппррааввуувваањњее  ссоо  ккррииззии (Сл. весник на РМ бр. 29/2005 и 36/11, 

41/14, 104/15, 39/16, 83/18) во кој е предвидено дека „системот за управување со 

кризи се организира и остварува заради превенција, рано предупредување и 

справување со кризи кои претставуваат ризик за добрата, здравјето и животот 

на луѓето предизвикани од природни непогоди и епидемии кои директно го 

загрозуваат уставниот поредок и безбедноста на РМ или дел од неа, а за кои не 

постојат услови за прогласување на воена или вонредна состојба“ [чл. 1, ст. 2 од 

ЗУК]. Во услови на прогласена кризна состојба заради опасност по здравјето на 

луѓето од големи размери, ДЗС спроведува сулуда и самоубиствена операција за 

масовно присуство на регрутираните попишувачи на терен (кои се околу 6.000–

8.000 луѓе), директно во становите и куќите на граѓаните!? Со таквата активност 

не само што се подрива ефикасноста на целокупниот систем за управување со 

кризи, воспоставен и веќе активиран со прогласената кризна состојба, туку 

непосредно се става во опасност и здравјето на луѓето! Следствено на тоа, свесно, 

злонамерно, сосем непотребно и со [пред]умисла се доведува во опасност 

здравјето и на попишувачот и на граѓанинот во чијшто дом во моментот се 

спроведува пописот. Според Главата I од цитираниот ЗУК, под ризици и 

опасности се подразбираат и „епидемии на карантински и други заразни 

заболувања кај луѓето и животните“ [чл. 3, ст. 1, ал. 2]; криза е појава со која се 

загрозени основните вредности, трајните и виталните интереси и цели на 

државата, односно се загрозени уставниот поредок и безбедноста на 

Републиката [чл. 3, ст. 1, ал. 4]; кризна состојба е состојба предизвикана од 

ризици и опасности кои можат да ги загрозат добрата, здравјето и животот на 

луѓето и животните и безбедноста на Републиката, за чија превенција и/или 

справување е потребна употреба на поголем обем на ресурси [чл. 3, ст. 1, ал. 5];3 а 

превенција е збир на планирани, организирани и институционално водени 

активности насочени кон намалување или целосно избегнување на неповолните 

влијанија од ризиците и опасностите и со нив поврзаните несреќи, катастрофи, 

кризи и кризни состојби [чл. 3, ст. 1, ал. 6 од ЗУК]. Оттука, гледаме дека духот и 

словото на овој важен закон е да ја сузбие, а не да ја разгори кризната состојба, со 

појава на евентуални можни нови кластери, како извор и жаришта на заразата од 

 
3 „Кризна состојба се прогласува заради справување со кризна состојба која претставува ризик 

по добрата, здравјето и животите на луѓето и животните или опасност по безбедноста на 
Републиката или на нејзин дел. Сериозноста на ризикот треба да биде од таква природа на 
зафатеност на подрачјето или добрата, здравјето и животите на луѓето и животните или опасност 
по безбедноста на Републиката или на дел од неа, за која не постојат услови за прогласување на 
воена или вонредна состојба“ [чл. 30 од ЗУК]. 
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коронавирусот, кој на територијата на РМ се јавува во над 20 потврдени 

резистентни мутации, т.е. соеви! 
 

б) ЗЗааккоонноотт  ззаа  ззаашшттииттаа  ннаа  ннаассееллееннииееттоо  оодд  ззааррааззннии  ббооллеессттии (Сл весник на РМ 

бр. 66/2004 и 139/08, 99/09, 86/11, 149/14, 150/15, 37/16, 257/20), како lex 

specialis, со кој детално се уредуваат мерките за спречување на појавата, рано 

откривање, спречување на ширењето и сузбивање на заразните болести и на 

инфекциите, правата и обврските на здравствените установи, правните и 

физичките лица, како и надзорот над спроведувањето на мерките, со цел на 

заштита на населението од заразни болести [чл. 1]. Според овој закон, заразна 

болест е заболување предизвикано од биолошки агенс (бактерии, вируси, 

паразити, габи) или нивни токсини кое може на директен или индиректен начин 

да се пренесе на луѓето [чл. 2, ст. 1, ал. 1]; епидемија е пораст на заболувања од 

одредена заразна болест кој, по време и место, го надминува вообичаениот број 

на случаи во претходниот период, како и невообичаено зголемување на бројот на 

заболените со компликации или смртен исход, појава на две или повеќе 

меѓусебно поврзани заболувања од заразна болест која никогаш или повеќе 

години не се појавила на едно подрачје или појава на поголем број заболувања од 

непознат причинител што ги следи фебрилна состојба [чл. 2, ст. 1, ал. 4]; заразено 

подрачје е подрачје каде постојат еден или повеќе извори на зараза и во кое 

постојат услови за ширење на заразата [чл. 2, ст. 1, ал. 11]; а загрозено подрачје е 

подрачјето каде може да се пренесе заразна болест од заразено подрачје и каде 

постојат услови за ширење [чл. 2, ст. 1, ал. 12 од ЗЗНЗБ]. Дополнително, според 

одредбите на овој закон, органите на државната управа, органите на 

општините и градот Скопје, здравствените установи и другите правни и физички 

лица – како што впрочем е и Државниот завод за статистика – се должни, во 

рамките на своите надлежности, права и обврски „да соработуваат и да 

разменуваат информации за спроведувањето на мерките за спречување на 

појавата, раното откривање, спречување на ширењето и сузбивањето на 

заразните болести и на инфекциите пропишани со овој закон“ [чл. 3]. 

Дополнително, законот екплицитно пропишува дека секој има право на заштита 

од заразни болести и обврска да се заштити себеси и другите од заразување [чл. 

4]; како и тоа дека заштитата од заразни болести се остварува преку 

планирање, организирање, постојано следење на епидемиолошката состојба и 

спроведување на мерките пропишани со овој закон, како и на надзор и контрола 

над спроведените мерки [чл. 5] и, конечно, дека спроведувањето на мерките за 

заштита од заразните болести имаат приоритет во однос на спроведувањето на 

другите мерки за здравствена заштита, како и во однос на обезбедувањето на 
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материјални и други средства [чл. 6], а времените мерки за зпречување и 

сузбивање на COVID-19 траат сè додека постои опасност од ширењето на 

епидемијата [чл. 28, ст. 7 од ЗЗНЗБ] – под инспекциски надзор на надлежниот 

Државен санитарен и здравствен инспекторат! 
 

в) Законот за заштита и спасување (Сл. весник на РМ бр. 36/2004 и 49/04, 

86/08, 85/09, 114/09, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16, 83/18) 

дефинира дека заштитата и спасувањето е работа од јавен интерес за 

Републиката [чл. 4, ст. 1]; a епидемии, епизоотии и епифитотии се заразни 

болести кои доведуваат до интензивни и масовни појави на одредени 

заболувања кај луѓето, животните и растенијата [чл. 2, ст. 1, ал. 3]. Процена на 

загрозеност е квалитативна и квантитативна анализа на податоците за рано 

превентирање, можни ризици и опасности за настанување на природни непогоди 

и други несреќи, со предвидување на можни последици од истите, предложен 

степен на заштита од опасностите и предлог за превентивни и други мерки за 

заштита и спасување [чл. 2, ст. 1, ал. 22]. Заштитата и спасувањето претставува, 

поврзан процес за планирање, програмирање, организирање, раководење, 

командување, координирање, спроведување, финансирање и надзор за 

навремена и ефикасна превенција, како и подготвување, дејствување и 

отстранување на причините и последиците од природни непогоди и други 

несреќи [чл. 3, ст. 2]. Заштитата и спасувањето во Републиката ги организираат и 

спроведуваат државните органи, органите на државната управа, органите на 

единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија, јавните установи и 

служби, трговски друштва, здруженија на граѓани, граѓаните и силите за заштита 

и спасување – на начин уреден со овој закон, прописите донесени врз основа на 

овој закон, како и со нормативите, стандардите и правилата на техничката 

практика [чл. 4, ст. 2]. Самозаштита претставува форма на активност на 

граѓаните за спречување на настанувањето или за ублажување на последиците 

од природните непогоди и други несреќи кои можат да влијаат на нивното 

здравје и живот [чл. 117 од ЗЗС]. Заштитата и спасувањето во Републиката се 

засновува на следниве основни начела: (1) секој има право на заштита и 

спасување од природни непогоди и други несреќи; (2) во заштитата и 

спасувањето од природни непогоди и други несреќи приоритет имаат животот и 

здравјето на луѓето; (3) при настанување на природни непогоди и други несреќи 

секој е должен да помага во рамките на своите можности; (4) Републиката, 

општините и градот Скопје, јавните претпријатија, установи и служби и 

трговските друштва се должни навремено да ги организираат и преземаат 

превентивните и оперетивните мерки за заштита; (5) секое физичко и правно 
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лице, во согласност со закон, одговара за неспроведување на предвидените 

мерки за заштита; (6) при ангажирањето на силите за заштита и спасување се 

употребува моделот на постапност, при што најпрвин реагираат силите на 

сопственикот, потоа општините и градот Скопје, Републиката и меѓународната 

заедница; и (7) податоците за опасностите и преземените активности за заштита 

и спасување, од страна на надлежните органи и служби се јавни и мора 

транспарентно да се објават [чл. 6 од ЗЗС]!  
 

При ваква правна и фактичка ситуација, на тројцата пријавени 

дополнително им се става на терет и сторување на кривичното дело 

ОРГАНИЗИРАЊЕ ОТПОР – казниво по чл. 387 од КЗ [Глава XXXIII] – бидејќи истите 

свесно ги саботирале владините мерки и тотално се оглушиле, т.е. потполно ги 

игнорирале преземените мерки на здравствените власти кои се на сила: 

   (1) Тој што ќе организира други на отпор или на 
непослушност спрема законити одлуки или мерки на 
државен орган, ќе се казни со парична казна или со затвор 
до три години.  
   (2) Ако поради делото од став 1 дошло до неспроведување 
или до значително отежнување на спроведувањето на 
законита одлука или мерка на државен орган или делото 
го стори како водач на група, сторителот ќе се казни со 
затвор од една до пет години. 

 

 

* * * 

 

 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 орган надлежен за гонење на кривични 

дела по 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 оштетени подносители – 

повратно писмено ќе нè известите. 
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 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 второпријавениот и 

третопријавениот, 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 опасна и 

животозагрозувачка светска пандемија прогласена од Светска здравствена 

организација (СЗО). 

     

 

 

 

Д О К А З И  [ВО ПРИЛОГ]: 
- Тековна состојба за ПП Левица од Централен регистар; 
- Тековна состојба за Државниот завод за статистика од ЦР; 
- Листа на писмени/материјални докази (онака како што се нумерирани во 

поднесокот); 
- Сослушување на пријавителот; 
- Распит на второ и третопријавениот; 
- Увид во Листата на цитирани законски и подзаконски општи правни акти, 

нормативни прописи и одлуки (да се прибават по службена должност). 
 
 

 
 

С к о п ј е 
6.IX.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) 

 


