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 И Т Н О !   

Д О: ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ КОРУПЦИЈА 
бул. „Пресвета Богородица“ бр. 3 – 1000 Скопје 
www.dksk.mk | contact@dksk.org.mk  
тел. 070/342-967 

 
О Д: ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ЛЕВИЦА 
           ул. „Мирослав Крлежа“ бр. 20/1-12 – Општина Центар, 1000 Скопје 

           ЕМБС: 7108192 | ЕДБ: 4044016512070 

           Трансакциска с-ка: 300000004515386 – Комерцијална банка 

           www.levica.mk⃒ contact@levica.mk⃒ тел. 075/885-645   

 

Врз основа на член 93, став 1 од Законот за спречување на корупцијата и 
судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр. 12/2019); и на чл. 3, ст. 1 од Законот за 
постапување по претставки и предлози (Сл. весник на РМ бр. 82/2008 и 56/09, 
13/13, 156/15, 193/15),  а имајќи го во предвид јавниот интерес, ја поднесуваме 
оваа наша  

 

П Р Е Т С Т А В К А  
ЗА ПОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА  

ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ИМОТНАТА СОСТОЈБА 
 

 

П Р О Т И В:  СТЕВО КРСТЕВСКИ – ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  
 

 

З А Т О А  Ш Т О: 

 

Владата на РМ, на ден 3 ноември 2020 година, го именувала пријавениот за 

вршител на должноста – В.Д. Директор на Фондот за здравствено осигурување на 

РМ.  

 

Согласно јавно објавениот Анкетен лист на пријавениот, како именуван 

функционер, истиот поседува:  

- Недвижен имот: куќа во вредност од 6.000.000 денари; 

- Недвижен имот: стан во вредност од 3.000.000 ден.;  

- Банкарски депозити: удели во вредност од 310.000 ден.; 

- Банкарски депозити:  девизни депозити 100.000 евра; 

- Банкарски депозити: денарска платена картичка 500.000 ден. 

ДОКАЗ 1: Записник од 17-та седница на Владата на РМ – Точка 54, 
потточка 3.1 (од 03.11.2020 год.)  
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Дополнително, а видно од истиот анкетен лист, неговиот брачен другар, 

поточно сопругата, поседува:  

- Недвижен имот: стан во вредност од 1.100.000 ден.; 

- Недвижен имот: стан во вредност од 2.460.000 ден.; 

- Подвижен имот: патничко моторно возило во вредност од 670.000 ден.; 

- Банкарски депозити: девизен депозит 30.000 ЕУР. 

 

Вака прикажаната вредност на имотната состојба на пријавениот 

претставува основано сомневање дека наведениот имот е  несразмерно зголемен 

во рекордно кратко време во споредба со редовните примања на пријавениот или 

примањата на неговиот брачен другар! Особено имотот стекнат во период по 

одржаните Парламентарни избори во декември 2016, а дел од пријавениот имот е 

стекнат и во период кога пријавениот ја извршува фукнцијата – директор на ФЗОМ, 

период во кој пријавениот заради својата положба во извршната власт и статусот 

кој истиот го ужива во политичката партија на која и беше доделен мандатот за 

состав на Владата на РМ, имал можност, преку искористување на својата положба,  

да влијае на зголемувањето на својата имотна состојба и имотната состојба на 

неговиот брачен другар.   

Заради целосно и правилно утврдување на фактичката состојба, т.е. проверка 

на вистинитоста на податоците внесени во изјавата за имотната состојба и 

интересите и докажување на евентуално незаконско богатење на пријавениот, 

ДКСК како надлежен орган е должна да поведе постапка за испитување на 

потеклото на имот и да го повика пријавениот да достави податоци за основот за 

стекнување на имотот.  

Согледувајќи ја имотната состојба на брачниот другар на пријавениот 

стекната во рекордно кратко време, се добива основан сомнеж дека намерата на 

пријавениот во конкретниов случај е да го прикрие потеклото на својот имот 

поради што префрлил имот на име на својот брачен другар овозможувајќи и на 

истата да се стекне со значителен имот чијашто вредност неколкукратно ги 

надминува редовните месечни примања на пријавениот. Поради тоа од ДКСК 

бараме, да иницира покренување  и на постапка за испитување на основот на 

стекнување на имотот и на брачниот другар на пријавениот.  

Дополнително, доколку во евентуално поведената постапка, за испитување 

на имотот имотната состојба на пријавениот и постапка за испитување на основот 

на стекнување на имотот на брачниот другар на пријавениот, се потврдат нашите 

сомневања дека имотот не е стекнат како резултат на примања на пријавениот што 

се пријавени и оданочени, туку дека истиот е стекнат преку нелегални и 

криминални активности – тогаш од ДКСК бараме да поднесе иницијатива за 

ДОКАЗ 2: Детален преглед на податоците од Анкетниот лист  
за имотната состојба на пријавениот 
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покренување кривична постапка до надлежното Основно јавно обвинителство 

против пријавениот и против неговиот брачен другар.  

 

*** 

 Предвид погоре изнесеното, а поради постоење поголем степен на извесно 

и основано сомневање дека во конкретниов случај постои несразмерно 

зголемување на имотот на пријавениот и на неговиот брачен другар во споредба со 

редовните примања на пријавениот, до Вас – како надлежен антикорупциски орган 

– ја доставуваме оваа издржана претставка, со полна верба дека ќе постапите по 

истата bona fide и согласно Вашите должности и надлежности, предвидени со 

Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, како lex specialis, 

истата понатаму ќе ја процесуирате, а нас – како подносител повратно писмено ќе 

нè известите. 
 

 Сметаме дека во целост се исполнети сите законски услови за иницирање на 

постапка за утврдување одговорност пред надлежните органи на пријавениот – па 

за таа цел, во прилог Ви доставуваме и Листа со предлог-докази, нумерирани 

според редните броеви дадени погоре во текстот. 

 

П Р И Л О З И: ЛИСТА НА МАТЕРИЈАЛНИ/ПИСМЕНИ ДОКАЗИ  

                       (онака како што се нумерирани во текстот)  

 

 

 

 

 

С к о п ј е 

8.XII.2021 

 П о д н о с и т е л :                                                                                  
ПП ЛЕВИЦА 

Застапник по закон:  
проф. д-р Димитар Апасиев – 

[Пратеник во Собранието на РМ] 
 

__________________________________________ 

  

 

 


