
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 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1 

 

Д О:   ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА –  

 ЈАВЕН ОБВНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
                  Кеј Димитар Влахов бб – 1000 Скопје 

                  тел. 02/329-82-88 | jorm@jorm.org.mk |  www.jorm.gov.mk 

                   

 

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 

                   

 

 

Врз основа на чл. 24 од Уставот на Република Македонија (1991); 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); чл. 93 ст. 1 од Законот за јавното обвинителство (Сл. весник 

на РМ бр. 42/2020); чл. 2 од Правилникот за начинот на спроведување на постапка за 

утврдување на одговорност на јавен обвинител за сторена дисциплинска повреда (Сл. 

весник на РМ бр. 114/2021), до Вас – како првостепен надлежен контролен орган – ја 

поднесуваме оваа писмена 

 

 

П Р Е Т С Т А В К А 
БАРАЊЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ 

НА ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ЗА СТОРЕНА ДИСЦИПЛИНСКА ПОВРЕДА 

 

Почитувани, 

Во насока на заштита на владеењето на правото како темелена вредност на 

уставниот поредок, до Вас како надлежен орган и  овластен предлагач ја поднесуваме 

оваа Претставка, во форма на информација – сознание, а која очекуваме да ја 

искористите како основ за поведување на дисциплинска постапка и прибирање 

дополнителни податоци и докази против јавниот обвинител.  

Имено, како подносители на кривична пријава во предмет заведен под арх. бр. 

III KO БР. 3954/21 во Основното Јавно Обвинителство – Скопје, на ден 17.01.2022 

година, примивме Решение потпишано од обвинителот Анел Фидоски, со кое СЕ 

ОТФРЛА  кривичната пријава, против пријавениот Ким Мехмети, за кривично дело – 

Излагање на подбив на македонскиот народ и припадниците на заедниците казниво 
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по чл. 179 од КЗ, а бидејќи пријавеното дело „не е кривично дело кое се гони по 

службена должност“!?  

Подносителот, незадоволен од горенаведеното Решение на Основното јавно 

обвинителство, преку својот правен застапник, во законски определениот рок, 

согласно чл. 288 ст. 2 од ЗКП, поднесе Жалба со која Решението го побива во целост, а 

поради: 

- суштествена повреда на одредбите на кривичната постапка;  

- погрешно утврдена фактичка состојба; и 

- повреда на Кривичниот законик. 

Со својата постапка во наведениот предмет, обвинителот грубо и умислено 

постапил спротивно на  Етичкиот кодекс на јавните обивинители, прекршувајќи ја 

својата основна должност на законито и праведно постапување во согласност со 

важечкото национално и меѓународно законодавство. Дополнително, во конкретниот 

случај, а повикувајќи се на Етичкиот кодекс, истиот ги прекршил и принципите на:  

- непристрасност – непочитувајќи го правото на еднаквост пред законот на 

сите учесници во постапката со што покажал наклонетост и предрасуда 

заснована на политичка припадност; 

- интегритет – извршувајќи ја службената должност, нечесно и на начин 

што не е од корист за соодветното вршење на обвинителската функција; 

- професионалност – рушејќи ја честа и угледот на јавнообвинителската 

професија и доверба на јавноста во работата на јавното обвинителство и 

- достоинство – бидејќи презел дејствие кое е во судир со службените 

должности со што би можело да го намали неговиот општествен углед и 

угледот на јавното обвинителство. 

Очигледна е намерата на обвинителот по негова вина  и без оправдани 

причини да постапи непрофесионално така што евидентно дејствие на извршување 

на предметното кривично дело од кривичната пријава го смета за законито и правно 

неспорно. Поради што основано се сомневаме дека постапувајќи по наведениот 

предмет обвинителот, сторил тешка дисциплинска повреда „намерна и неоправдана 

крупна професионална грешка“ предвидена во чл. 91 ст. 1 ал. 6 од Законот за јавното 

обвинителство (Сл. весник на РМ бр. 42/2020). Од вас како надлежен орган и овастен 

предлагач на дициплинска постапка против обивнителот очекуваме соодветно да го 

примените позитивното право кое ја уредува оваа област.  

Доколку се утврди сторена тешка дисциплинска повреда од страна на 

обвинителот Анел Фидоски, бараме согласно чл. 89 ст. 1 ал. 1 и чл. 95 ст. 2 ал. 2 од 

Законот за јавното обивинителство, истиот да биде веднаш разрешен од својата 

функција.  
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С к о п ј е 

03.II.2022 

 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 

 
______________________________________ 

 

 

  

 


