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Д О: АДВОКАТСКА КОМОРА НА РМ 
*ДИСЦИПЛИНСКИ ОБВИНИТЕЛ 
ул. „Даме Груев“ бр. 3, влез 5, локал 8 – 1000 Скопје 
тел. 02/3212-452; факс. 02/3165-409 
Жиро с-ка: 300 000 001 142 696 – Комерцијална банка  
www.mba.org.mk; lawyermk@mba.org.mk 

 
О Д: ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ЛЕВИЦА – во својство на оштетено правно лице 

(застапувано од застапникот по закон: доц. д-р Димитар Апасиев; 078/209-735) 
ул. „Мирослав Крлежа“ бр. 20-1/12; општина Центар – 1000 Скопје 
ЕДБ: 4044016512070; ЕМБС: 7108192 
Трансакциска с-ка: 370001100160933 – Еуростандард Банка  
www.levica.mk; contact@levica.mk  
 

 

Врз основа на чл. 30-31 од Законот за адвокатура (Сл. весник на РМ - 59/2002 и 
60/06, 29/07, 106/08, 135/11, 113/12 и 148/15); чл. 13 и чл. 26 од Статутот на 
Адвокатската комора на РМ – Консолидиран текст (2006–2013); чл. 5 и чл. 17 од 
Правилникот за дисциплинска одговорност на адвокатите (2018); како и врз 
основа на Кодексот на професионална етика на адвокатите, адвокатските 
стручни соработници и адвокатските приправници на АКРМ – благовремено ја 
поднесуваме оваа  

 
 

П Р И Ј А В А 
ЗА СТОРЕНИ ДИСЦИПЛИНСКИ ПОВРЕДИ 

 
 

ПРОТИВ: АДВОКАТ ЗОРАН ВАСИЛЕСКИ ОД СКОПЈЕ 
бул. „Гоце Делчев“ бр. 11, ламела „А“, влез 1, кат 1, ТЦ Мавровка – Скопје 
тел. 078/734–217; zoran7vasileski@gmail.com 
Број на лиценца: 4072 

 

ЗАТОА ШТО: 
 

1. НАПЛАТУВАЛ ФАКТУРИ ОД НАШАТА БАНКАРСКА СМЕТКА БЕЗ НИКАКОВ ПРАВЕН ОСНОВ 
 

Во временскиот период од скоро година дена наназад, поточно од февруари 

2018 до февруари 2019, пријавениот адвокат – во организирано содејство со 

неговата вонбрачна партнерка Џејлан Велиу од Битола, која кај нас беше вработена 

како партиски секретар – тајно и без знаење на партиските органи и овластениот 

застапник по закон, неосновано си наплаќале фактури од нашата банкарска сметка 

за дадени адвокатски услуги на трети лица кои немаат никаква врска со 

политичката партија Левица (т.н. приговор за res inter alios acta) и за кои Партијата 

воопшто не издала никакво релевантно и полноважно полномошно. Со ова тој 

грубо го прекршил чл. 16, ст.1. од цитираниот матичен Закон за адвокатура [2002]: 

„Овластувањата за давање правна помош адвокатот поединец и адвокатите  
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здружени во адвокатско друштво ги добиваат со полномошно издадено од 

странката [која ја застапуваат]“! 

Пријавениот адвокат г. Зоран Василески во две одделни правни работи 

застапувал трети лица – поточно Коста Карев од Гевгелија пред Основниот суд 

Гевгелија во кривичниот предмет К 241/17 и Здравко Савески од Скопје пред 

Основното јавно обвинителство Скопје во предметот XVIII КО бр. 3053/18 – и 

притоа, наместо од нив како физички лица кои од него побарале правна помош, 

фактурите без наше знаење и одобрување си ги наплаќал од нас како правно лице, 

иако за конкретните правни работи ние никогаш не сме му издале валидно 

заверено писмено полномошно во својство на властодавачи, т.е. 

ополномоштувачи.  

Имаме сериозни индиции и основано сомневање дека пријавениот адвокат, 

во очигледен  преќутен договор со неговата тогашна девојка Џејлан Велиу, како 

наш поранешен благајник, направиле таен план за испумпување финансисиски 

средства од банкарската сметка на Левица. Фактурите со бр. 2/18, 4/18, 6/18, 

11/18, 13/18, 17/18, 18/18, 23/18 и 2/19 си ги доставувале еден на друг на рака, зад 

грбот на Президиумот и на овластеното одговорно лице, без никаков приемен 

печат и штембил за евидентен ДП архивски број во деловодната книга! Сумата со 

која сме оштетени, односно која на овој начин – дури во десет последователни 

наврати – е наплатена од Левица изнесува вкупно 28.819 МКД: 

*3.650 ден. – 3 февр. 2018; 
*2.160 ден – 13 март 2018; 
*2.160 ден. – 18 април 2018; 
*2.760 ден. – 22 мај 2018; 
*2.760 ден. – 31 мај 2018; 
*1.509 ден. – 4 јуни 2018; 
*4.000 ден. – 6 авг. 2018; 
*2.166 ден. – 23 авг. 2018; 
*4.832 ден. – 17 окт. 2018; и 
*2.822 ден. – 14 февр. 2019. 
 

За ваквото нивно недозволиво и казнено поведение нам, по спроведениот 

редовен годишен надзор над материјално-финансиското работење кое 

задолжително го прави Државниот завод за ревизија по сила на закон (ex lege), ни 

следува парична глоба во износ од 10.000 ЕУР за сторен прекршок по чл. 29, ст.2 

од Законот за финансирање политички партии (Сл. весник на РМ - 76/2004 и 

86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12, 23/13, 140/18), а за одговорното лице во 

Партијата запретена е глоба од дури 3.000 ЕУР во денарска противвредност! 

Сметаме дека со ваквото погореопишано поведение пријавениот адвокат 

сторил потешка дисциплинска повереда на адвокатската должност од чл.12, 

ст.1, ал. 2 од Правилникот за дисциплинска одговорност на АКРМ: „Давање правна 

помош спротивно на закон, при што се загрозени интересите на клиентот по 

исклучива вина на aдвокатот“!  
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Argumentum a fortiori, oва негово дејание флагрантно се коси со добрите 

деловни обичаи кои важат и се применуваат во поглед на правната сигурност во 

прометот и во делот на установеното начело на совесност и чесност – како 

авторитативен правен стандард кој го штити општествениот углед кој треба да го 

негува адвокатската професија. 

 Симптоматично во случајов е тоа што, по нашето откривање на скандалот и 

на овие финансиски малверзации, адвокатот – со цел попречување на 

докажувањето – неоправдано одби да се изврши вештачење врз неговата 

деловодна книга во адвокатската канцеларија, а неговата соучесничка ја украде 

заклучената партиска архива сосе сите кластери и целата службена 

кореспонденција, заедно сосе нашата архивска книга – за што таа е суспендирана 

од работа, а е пријавено и во полиција и покрената е кривична пријава за 

затајување против неа. 

 

2. ПРИЈАВЕНИОТ ГО ПОВРЕДИЛ ЕТИЧКИОТ КОДЕКС И ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДИСЦИПЛИНСКА  
      ОДГОВОРНОСТ НА АКРМ БИДЕЈЌИ НАПЛАЌАЛ „ДАМПИНГ-ЦЕНИ“ ЗА ДАДЕНИТЕ ПРАВНИ  
      УСЛУГИ, СПРОТИВНО НА УСТАНОВЕНАТА АДВОКАТСКА ТАРИФА 

 

Бидејќи, од наплатените парични износи, евидентно е дека адвокатот 

фактурирал и наплаќал суми кои се далеку под пропишаните во важечката 

Адвокатска тарифа, односно истите се само 1/3 од пропишаните тарифни 

износи, сметаме дека е исполнето битието и на уште една друга дисциплинска 

повреда опишана во чл. 13, ст.1, ал.1 и 6 на Правилникот за дисциплинска 

одговорност на АКРМ: „Наплаќа и договара пониска награда за застапување и 

пружање правна помош спротивно на висината утврдена со Тарифата за награда и 

надоместок на трошоците за работа на адвокатите (нелојална конкуренција) + не 

постапува по одлуките на органите на АКРМ и не постапува по одредбите од 

Законот за адвокатура, Статутот и Кодексот за професионалната етика на АКРМ“. 

Цениме дека има и повреда на т. 17, ал.3 од Вашиот професионален Етички 

кодекс: „Адвокатите се должни исклучиво и свесно да ги исполнуваат своите 

членски, професионални и јавни обврски од морална и од материјална природа, 

како кон сопствените, така и кон сите институции што се од посебен и од општ 

интерес за нив“ – па овие наши наводи бараме да бидат земени предвид при 

носењето на соодветното решение и изрекувањето на соодветната дисциплинска 

мерка/санкција. 
 

*** 

Бараме повратно да бидеме писмено известени за исходот од оваа наша Пријава. 
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ПРИЛОГ: ЛИСТА НА ДОКАЗИ 

1. Извод на трансакции од банкарска сметка на ПП Левица (2018 и 2019 год.); 

2. Неархивирани исплатени фактури за пружани правни услуги; 

3. Известување за економско вештачење + Одбивање на најавено вештачење 

4. Стручен наод и мислење на овластен судски вештак; 

5. Листа на бесправно наплатени правни услуги по несоодветни цени. 

 

 

 

 

 

С к о п ј е  
1.03.2019 

ПП Левица 
Овластено лице: 

доц. д-р Димитар Апасиев 
 
 

___________________________ 
(застапник по закон) 

 


