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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. ЛИЛА ПЕЈЧИНОВСКА - МИЛАДИНОВСКА – СЕКРЕТАР ВО СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА 

ЗАКОНОДАВСТВО, САМОСТОЈНА СТРУЧНА СЛУЖБА ПРИ ВЛАДАТА НА РМ 
 

2. СНЕЖАНА НАЏАКОВСКА – ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ВО СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА 

ЗАКОНОДАВСТВО, САМОСТОЈНА СТРУЧНА СЛУЖБА ПРИ ВЛАДАТА НА РМ 
 

   
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 и 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). 

 

 

II. Фактички опис на делата 

 

Претседателот на Собранието на Република Македонија, на ден 22.07.2021 

година го пушти во собраниска процедура Предлогот на  Законот за изменување 

и дополнување на Законот за државјанството на Република Македонија – по 
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скратена постапка, поднесен од Владата на РМ под нивен број 40-7593/1 (од јули 

2021 год.), а заведен под архивски број на Собраниетот, бр. 08-3370/1.  

 

Доказ 1: Предлог-Закон за изменување и дополнување на Законот за 
државјанството на Република Македонија 

 

Предметниот Предлог-закон во својот вовед содржи податоци за 

усогласувања на Предлогoт со правото на Европската Унија. Имено, таксативно се 

наведени конвенциите со кои се врши наводното усогласување со правото на ЕУ: 

- Конвенција за лица без државјанство донесена од ООН во1954 година 

- Конвенција за намалување на стапката на лица без државјанство 

донесена од ООН во 1961 година 

- Европска конвенција за националност донесена од Советот на Европа од 

1997 година 

- Конвенција на Советот на Европа за одбегнување на бездржавјанство во 

однос на државна сукцесија 

Впрочем, ако се погледнат наведените конвенции, очигледно е дека 

Предлагачот на законот – Владата на Република Македонија преку своите 

претставници Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и неговиот 

заменик Назим Буши, како и поверениците Магдалена Несторовска – државен 

секретар во МВР и Весна Доревска – помошник на министерот, не прави разлика 

меѓу  Европскиот Совет (колегиумско тело кое ги дефинира целокупните 

политички насоки и приоритети на Европската унија) и Советот на Европа 

(меѓународна организација основана 1949 година заради унапредување на 

човековите права, демократијата и владеењето на правото и истата нема 

никаква поврзаност со Европската Унија). Исто така се споменуваат конвенции 

на Обединетите Нации, која исто така е меѓународна организација основана во 

1945 година и која апсолутно нема никаква поврзаност со Европската Унија. И 

дури, преводот на „Европската конвенција за националност“ е погрешен, а 

точниот назив треба да гласи „Европската конвенција за државјанство“. 

Доказ 2: Конвенција за лица без државјанство донесена од ООН 
во1954 година 

Доказ 3: Конвенција за намалување на стапката на лица без 
државјанство донесена од ООН во 1961 година 

Доказ 4: Европска конвенција за државјанство донесена од Советот 
на Европа од 1997 година 

Доказ 5: Конвенција на Советот на Европа за одбегнување на 
бездржавјанство во однос на државна сукцесија 

 



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 
________________________________________________________________________________ 

 

3 

 

Деловникот на Собранието во член 135 став 3, содржи императивна норма 

според која, кога предлогот на закон содржи одредби со кои се врши 

усогласување со правото на Европската унија, во воведот се наведуваат и 

податоци за изворниот акт на Европската унија со полн назив, број и датум. Што 

значи дека позитивното право, Деловникот на Собранието, познава и дозволува 

водење на собраниска процедура за закони со кои се врши усогласување со акти 

донесени од органи и тела на Европската Унија (регулативи, директиви итн.). Со 

тоа станува јасно дека наведените конвенции во воведот на Предог-законот 

дефинитивно е  противправно да се подведат под „Право на ЕУ“. Дополнително, 

согласно Уставот, Меѓународните конвенции се ратификуваат со посебен закон и 

со тоа се инкорпорирани во домашното законодавство, а указот за прогласување 

на законот го потпишува Претседателот на Собранието и Претседателот на 

Републиката. Значи, целосно поинаква е постапката при усогласувања, 

прстапување и инкорпорирања на меѓународни конвенции.  

Понатака во член 135 став 4 од Деловникот на Собранието, предвидува 

обврска за надлежниот министер во конкретниов случај Министерот за 

внатрешни работи Оливер Спасовски, кон предлогот на законот да поднесе и 

изјава за усогласеност со негов потпис и јасно наведување на правниот акт на ЕУ 

со кој се врши усогласување. Кон оваа Изјава составен дел е и „Мислењето на 

секретаријатот за законодавство в.в. со изјавата за усогласносто со 

кореспондентата табела на прописот“ - како службена исправа издадена од 

службено лице, определена со закон и која има значење на доказ за некој факт во 

службените односи.  

Пријавените, како вработени во Секретаријатот за законодаваство, 

согласно член 40  ст. 2 од Законот за Владата на Република Македонија (Службен 

весник на РМ бр. 59/2000; 26/2001;  12/2003;  55/2005;  37/2006;  115/2007;  

19/2008;  82/2008;  10/2010;  51/2011;  15/2013;  27/2014;  139/2014;  196/2015;  

142/2016;  140/2018;  98/2019), се должни да ги вршат работите што се 

однесуваат на обезбедување на конзистентноста на правниот систем и давање 

стручни мислења за усогласување на предлозите на законите и на другите 

прописи со Уставот на Република Македонија и со законодавството на 

Европската Унија. Истите, во својство на службени лица в.в. со член 122 став 4 

од КЗ, првопријавената како именуван „Секретар на Секретаријатот за 

законодавство во Владата на Република Македонија“, со Решение донесено од 

Владата на ден 07.02.2019 година, а објавено во Службен весник на РМ бр. 37 од 

13.02.2019 година, под нумерација 631 и второпријавена како службеник кој врши 

стручни и нормативно-правни на позиција „Државен советник-во Секретатијатот 
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за законодавство на Владата на Репубика Македонија“, на ден 14.07 во претходно 

наведената службена исправа, внеле невистинити податоци (содржина) дека со 

Предлог-Законот се врши усогласување со правото на ЕУ и за тоа дале целосна 

согласност со Изјавата за усогласеност на Предлог на законот за изменување и 

дополнуцање на Законот за државјанство на Република Македонија со правото на 

Европската Унија, односно иако законски се дожни да знаат дека претходните 

конвенции не може да се подведат под „право на ЕУ“ сепак  постапиле спротивно 

на своите претходно наведени законски должности. 

 
Доказ 6: Фотокопија од „Мислењето на секретаријатот за 

законодавство“ од (14.07.2021) 

 
 

 

III. Службенички криминал 

 

Со ваквото нивно умислено, безобразно, неетичко и инкриминирано 

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

условите за кривичен прогон по службена должност (ex officio) за сторено тешко 

кривично дело „Фалсификување службена исправа“, како јавен деликт (delicta 

publica) насочен против правниот сообраќај и како специјален облик на 

злоупотреба на службената должност, а казниво по чл. 361, ст. 1 од 

консолидираниот, т.е. Пречистениот текст на Кривичниот законик на РМ (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) – сместено во Глава XXX од Посебниот дел на КЗРМ, кој го инкриминира 

т.н. службенички / чиновнички / бирократски криминалитет [Кривични дела 

против службената должност], како дело класифицирано во тематската 

подгупа на т.н. „Општи прави службени казнени дела“ од типот на delicta propria, 

т.е. дела со специјален субјект на сторување: 
 

1. Службено лице кое во службена исправа, книга или спис ќе внесе 

невистинити податоци или нема да внесе некој важен податок 

или со свој потпис, односно со службен печат ќе завери 

службена исправа, книга или спис со невистинита содржина или 

со свој потпис, односно со службен печат ќе овозможи правење 

службена исправа, книга или спис со невистинита содржина, ќе 

се казни со затвор од три месеци до пет години. 
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IV. Законско битие на делото 

 

а)  О б ј е к т и в н о   б и т и е:   според законскиот опис, делото го врши 

службено лице дефинирано во чл. 122 од КЗ – во конкретниов случај актуелен 

Претседател на Собранието на Република Македонија – кое со не извршување на 

својата службена должност стипулирана во членовите 136 и 60 став 1 алинеја 3 

од Деловникот на Собранието на Република Македонија, член 18 од Законот за 

Собранието на Република Македонија и член 67 став 2 од Уставот не се грижел 

соодветно и должно за примената на Деловникот на Собранието и Предлог-

законот иако бил должен да знае дека не ги исполнува деловничките услови не му 

го вратил на предлагачот на доуредување и усогласување со Деловникот, туку 

истиот го пуштил во собраниска процедура  со што на друг му нанел штета. 
 

б)  С у б ј е к т и в н о   б и т и е:   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“! 
 

 

 

*** 

 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 подносители – повратно 

писмено ќе нè известите. 
 

 Сметаме дека во целост се исполнети сите таксативно наведени законски 

услови за кривичен прогон за конкретното 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. 

 



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 
________________________________________________________________________________ 

 

6 

 

* 

  НАПОМЕНА: Заради целосно расветлување на овој кривично-правен 

настан, предлагаме да се изврши распит на пријавениот и ја задржуваме 

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

актуелни, службени лица. 

 

 

 

 

П Р И Л О З И: 
- Тековна состојба за ПП Левица од Централен регистар; 
- Листа на писмени докази (онака како што се нумерирани во поднесокот); 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

С к о п ј е 
27.VII.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 
 

______________________________________ 

 


