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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 : ШКОДРАНЕ ДАРДИШТА 
      [ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ И 

ПОРАНЕШЕН ДИРЕКТОР НА ЗАЕДНИЧКИТЕ СЛУЖБИ НА КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР] 
                                        
 

 

 
О С Н О В: ПРЕДИЗВИКУВАЊЕ ОМРАЗА, РАЗДОР ИЛИ НЕТРПЕЛИВОСТ ВРЗ 

НАЦИОНАЛНА, РАСНА, ВЕРСКА И ДРУГА ДИСКРИМИНАТОРСКА ОСНОВА – КАЗНИВО ПО 

ЧЛ. 319 СТ. 1 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) 

 

 

 

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 делата 

 

Пријавената по пат на информатички ситем на социјалната мрежа фејсбук 

преку својот профил,  објави статус со сериозно заканувачка содржина  по 

животот и телото на други лица. Содржина на објавата, преведна од албански на 

македонски јазик гласи - „Се уште ги имаме чизмите на таван во старата куќа, 

за час ги вадиме белите патики. Ние не сме сираци, ние сме никнале после војна. Не 

играјте со оган, затоа што на крај сами ќе изгорите во него“. Со овој статус 

пријавената директно се повикува на воениот конфликт во 2001 година, во 

кој загинаа стотици македонски државјани, и влијае/бара  директно негово 

повторно случување доколку националните и политички прилики не се во 

полза на албанските т.е. сегашните владини политики.  

 

ДОКАЗ 1: Импринт од фесјбук статусот на пријавената од 06.11.2021 
година 

 

Со дејствието извршено од страна на пријавената е повредено 

заштитеното добро и тоа пред се државата. Кривичното дело е сторено против 

државата и нејзините граѓани, со цел да се повредат националните чувства, а 

сето тоа е сторено поради  национална омраза и нетрпеливост. Побудите од кои 

се водела обвинетата при вршење на ова кривично дело, се пред се понижување 

т.е. закана по безбедноста на државата, преку повикот за напад врз државните 

институци и преку понижување и сеење страв и загрозување на сигурноста на 

сите нејзини граѓани кои живеат во државата и кои што истата ја чувстуваат и 

сакаат како своја татковина. Упорноста и сериозноста во дејствието на 

обвинетата се огледа во тоа што обвинетата, повикот за војна го испраќа на 

социјалната мрежа фејсбук, место достапно до скоро секој македонски граѓанин. 

Дополнително, преку наведената упорност и сериозност на преземното дејствие, 

се огледа и дрскоста на пријавената, бидејќи таа без оглед на свесноста за 

последиците кои може да ги предизвика и воедно самата да ги сноси, сепак се 

согласила со последиците од преземеното дејствие.    

Опишаното дејствие на пријавената како отворен повик за нова војна 

претставува: предизвикување – онаму каде чувство на непризнавање, висок 

степен на нетолеранција и непријателство (омраза), отворен прекин на 

меѓусебните односи, изолирање на припадници ан друга народност (раздор) и 

нарушени односи и прекин на вообичаената комуникација (нетрпеливост) 

непостојат во државата, но врз основа на последните социополитички случувања 

има простор да ескалираат, разгорување -  онаму каде омраза, раздор и 



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 

 

нетрпеливост постојат, но тлеат помеѓу различните етнички и културолошки 

групи во државата.  

 
 

III. Кривични дела против државата 

 

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 пријавената  и тоа за 

сторено кривично дело - Предизвикување омраза, раздор или нетрпеливост 

врз национална, расна, верска и друга дискриминаторска основа 

инкриминирано во Глава XXVIII од Посебниот дел на КЗРМ (1996) – Кривични 

дела против државата – казниво по чл. 319, ст. 1 од КЗ: 
 

  (1) Тој што со присилба, малтретирање, загрозување на 
сигурноста, излагање на подбив на националните, 
етничките, верските и други симболи, со палење, 
уништување или на друг начин оштетување на знаме на 
Република Македонија или знамиња на други држави, со 
оштетување туѓи предмети, со сквернавење споменици, 
гробови или на друг дискриминаторен начин, непосредно 
или посредно, ќе предизвика или ќе разгори омраза, раздор 
или нетрпеливост врз основа на пол, раса, боја на кожа, 
род, припадност на маргинализирана група, етничка 
припадност, јазик, државјанство, социјално потекло, 
религија или верско уверување, други видови уверувања, 
образование, политичка припадност, личен или 
општествен статус, ментална или телесна попреченост, 
возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус, 
здравствена состојба, или на која било друга основа 
предвидена со закон или со ратификуван меѓународен 
договор, ќе се казни со затвор од една до пет години. 

 
 

IV. Законско битие на делото 
 

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 предизвикување или разгорување национална, 

расна или верска омраза, раздор или нетрпеливост со присилба, малтретирање, 

загрозување на сигурноста, излагање на подбив на националните, етничките или 
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верските симболи, оштетување туѓи предмети, сквернавење споменици, гробови 

или на друг начин. 

 

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, користољубие и сл.)! 

 

 

* * * 

 Предвид погоре изнесеното, а поради постоење поголем степен на 

основано сомневање дека пријавената свесно и злонамерно сторила 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. 
 

 

 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 пријавената, а ја задржуваме 

можноста да ја прошириме кривичната пријава и против други потенцијално 

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

поднесокот); 
- Сослушување на пријавителот; 
- Распит на пријавената; 

 

 
 

С к о п ј е 
08.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 
 

  ________________________________________ 

 

 


