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Д О:  СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА –  
           КОМИСИЈА ЗА  ДЕЛОВНИЧКИ И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНИ ПРАШАЊА 

Бул. 11 Октомври 10, 1000 Скопје 
www.sobranie.mk | sobranie@sobranie.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); до Вас, како надлежна комисија – ја поднесуваме оваа писмена 

 

 

П Р Е Т С Т А В К А 
БАРАЊЕ ЗА ПОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТЕШКА ПОВРЕДА НА 

КОДЕКСОТ ЗА ЕТИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ НА ПРАТЕНИЦИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Почитувани, 

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

уставниот поредок, до Вас како надлежна комисија, ја поднесуваме оваа Претставка, 

во форма на информација – сознание, а која очекуваме да ја искористите како основ за 

поведување на постапка за утврдување на тешка повреда на Кодексот за етичко 

однесување на пратениците во Собранието на Република Македонија (Сл. весник на РМ 

бр. 109/2018), и прибирање дополнителни податоци и докази против Пратеникот и 

Претседател на Собранието на РМ – Талат Џафери. 

Имено, г. Џафери на ден 11.05.2022 година, видно од телевизиската снимка на 

Собранискиот канал, по завршување на собраниската седница, предизвикал 

скандалозен и примитивен вербален инцидент. Во предизвиканиот инцидент, г. 

Џафери употребил вулгарен речник т.е. навредливи зборови и изрази кон 

собраниските  служби, директно нарушувајќи го нивното достоинство.  
 

ДОКАЗ 1: 
 

Транскрипт од вербалниот инцидент од  11.05.2022 
година 
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Ваквото однесување недоликува на лице кое ја извршува функцијата 

Претседател на Собранието на РМ.  Оттука, сметаме дека со предизвиканиот вербален 

инцидент г. Џафери го прекршил Кодексот за етичко однесување на пратениците во 

Собранието на Република Македонија, особено во наведените делови: 

1. Постапил спротивно на основниите етички начела, нарушувајќи го 

начелото на заемно почитување и почитување на личниот интегритет на 

другите. Ова начело предвидува должност на пратеникот при 

извршувањето  на функцијата  да се  однесува со особено внимание  и  

почитување  на  личноста  и  угледот  на  секој  поединец  и  секогаш   да  води 

сметка да не го повреди угледот на другите пратеници и угледот на 

Собранието [чл. 6 ст. 1 од Кодексот].  Притоа, пратеникот е должен да се 

воздржува од постапки и говори со кои може да предизвика омраза, 

нетрпеливост  и  насилство  на  лична,  идеолошка,  верска,  национална,  

полова  или  расна основа [чл. 6 ст. 3 од Кодексот]. Исто така постои 

должност на пратеникот да ги почитува овластувањата на  другите 

вработени во Службата на Собранието, и притоа не смее да врши притисок  

во  извршувањето  на  нивните  работни  задачи [чл. 6  ст. 4 од Кодексот]; 

2. Ги прекршил основните правила за однесување кои претставуваат 

основен постулат во градењето на заемна почит меѓу пратениците и 

останатите во законодавниот дом. Пратеникот  е  должен  да  ги  почитува  

правилата  на  однесување  за  одржување  на редот на седниците на 

Собранието, на работните и другите тела на Собранието, а особено, да се 

однесува со внимание и почитување на личноста и угледот на  секој 

поединец и да води сметка да не го повреди угледот на другите пратеници 

и угледот на Собранието и да  не  користи  зборови  и  изрази  со  кои  ќе  

повреди  или  омаловажи  други  лица, човековото достоинство [чл. 7 ст. 1 

ал. 1 и 2 од Кодексот].  

Врз основа на горенаведеното, произлегува дека во однесувањето на г. Џафери 

се содржани елементи на Тешка повреда на Кодексот предвидени во членот 14 ст. 

1 ал. 1, 3 и 4 од истиот.  

Доколку се утврдат сторена тешка повреда од страна на г. Џафери, бараме да му 

биде изречена јавна опомена, согласно чл. 16 ст. 1 ал. 2 од Кодексот.  
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Д О К А З И  [ВО ПРИЛОГ]: 

- Листа на писмени/материјални докази (онака како што 
се нумерирани во поднесокот); 

- Телевизиска снимка на националниот Собранискиот 

канал од 71та собраниска седнциа од 11.05.2022 година 

– ДА СЕ ПРИБАВИ ПО СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ; 

- Вештачење на автентичноста на телевизиска снимка на 

националниот Собранискиот канал од 71та собраниска 

седнциа од 11.05.2022 година – ДА СЕ ПРИБАВИ ПО 

СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ; и 

- Испитување на сведоци присутни во салата во 

моментот на инцидентот – ДА СЕ ПРИБАВИ ПО 

СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ. 

 
 

 

 

 

 

 

С к о п ј е 

18.V.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 

 
______________________________________ 

 

 

  


