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ДО: 
ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО – ПРИЛЕП 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

КРИВИЧНА ПРИЈАВА 
од страна на Политичката партија Левица – 

врз основа на член 274 од ЗКП 
 
 

П Р О Т И В: 1. ДРАГАН ЃУРИЌ – ВРАБОТЕН ВО КПД ПРИЛЕП 
                        2. ЉУПЧО КУЗМАНОВСКИ – ВРАБОТЕН ВО КПУ ИДРИЗОВО 
                                    (ПРИПАДНИЦИ НА ЗАТВОРСКА ПОЛИЦИЈА) 
 
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 и ЕДБ: 4044016512070 
(застапувана од претседателот: проф. д-р ДИМИТАР АПАСИЕВ) 

 

 

 

I. ПРАВЕН ОСНОВ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ 

Оваа Кривична пријава ја поднесуваме согласно чл. 273, ст.3 [„Пријавување 

кривични дела“] и чл. 274, ст.1 [„Поднесување на пријава“] од Законот за кривична 

постапка (Сл. весник на РМ –150150/2010 и 100/12, 142/16, 193/16, 198/18). 

 

 

II. ФАКТИЧКИ ОПИС НА ДЕЛОТО 

На 2 Август 2022 година, на прославата на Илинден на Мечкин Камен 

(Крушево), членови на Централниот комитет на Политичката партија Левица беа 

дел од толпата која присуствуваше за да изрази мирен јавен протест. Членовите 

на ПП Левица, како и останатиот дел од присутните граѓани, преку одржување на 

мирниот протест сакаа јавно да го искористат своето право на слобода на мисла, 

своето право јавно да ја изразат мислата, како и своето право мирно да се собираат 

за да изразат протест против донесените одлуки на актуелната Влада. Конкретно 

собраниот народ пееше песни и по мирен пат сакаше да изрази протест против 

актуелната власт. Овие права, кои народот има право да ги користи, произлегуваат 

од Уставот на РМ и тоа членови 9, 16 и 21.  

Околу народот кој беше присутен на јавниот протест имаше поставено 

коридор од униформирани службени лица – полицајци. Позади полицискиот 
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кордон, стоеја и прво и вторипријавениот, кои не беа присутни како службени 

лица, односно беа облечени во цивилна облека и кои, видно од видеото 

доставено како доказ кон оваа кривична пријава, им даваа наредби, насокии 

упатства на полицајците (!?), кои стојат во коридорот за да го туркаат народот и да 

не им дозволуваат  на собраните луѓе да стојат на местото каде што стојат и 

истите да не можат мирно да изразат јавен протест.  

Покрај упатствата и насоките кои пријавенитекоординирано ги даваат на 

полициските службеници истите сами преземаат насилни дејствија, со тоа што 

почнуваатда стојат помеѓу овластените полициски службеници и да ја туркаат 

толпата и да им наредуваат на насобраните граѓани да се повлечат од каде што 

стојат мирно и дека истите не смеат да стојат на местото каде што стојат!?  

Пријавените понатаму се договараат и координираат меѓу себе и истите на 

присутните полициски службеници на лице-место им кажуваат насоки, по што 

полициските службеници продолжуваат со исто темпо да ја туркаат насобраната 

толпа која мирно стои на местото на критичниот кривично-правен настан. Со тоа 

пријавените ги прекршуваат чл. 54, ст. 3 од Уставот на Република Македонија кој 

забранува ограничување на слободата на мислата и на правото за јавно 

изразување на мислата, како и членовите 9, 16 и 21 од УРМ.  

Пријавените ги преземаат горенаведените дејствија свесно и намерно, 

точно знаејќи дека станува збор за граѓани припадници на политичка партија 

спротивна од политичката партија на власт, односно дека дел од насобраниот 

народ се членови и подржувачи на опозиционата Левица. Овие дејствија 

пријавените ги прават таргетирано, дискриминаторски и злонамерно, врз 

основа на разлика во политичкото уверување, затоа што од гореспоменатото 

видео се гледа дека истите координирано, умислено и плански не дозволуваат на 

народот кој не се согласува со одлуките на Владата да искажат јавен протест на 

мирен и достоинствен начин, што е нивно уставно загарантирано политичко 

право.  

ДОКАЗ 1: Видео-материјал од 02.08.2022, каде флагрантно се 
снимени пријавените како ги извршуваат делата. 

 

 

III. ДЕЛА ПРОТИВ СЛОБОДИТЕ И ПРАВАТА НА ЧОВЕКОТ И ГРАЃАНИНОТ 
И КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД 

Со ваквото нивно умислено, безобразно, безобѕирно, дрско, неетичко и 

инкриминирано комисивно противправно дејствие (acta humana ilicita), во целост 

се исполнети законските услови за кривичен прогон по службена должност (ex 

officio) за сторено тешко кривично дело „Повреда на рамноправноста на 
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граѓаните“, казниво по чл. 137, ст. 2 од КЗ; како и сторено тешко кривично дело 

„Лажно претставување“, по  чл. 391, ст. 2 од консолидираниот, т.е. Пречистениот 

текст на Кривичниот законик на РМ (Сл. Весник на РМ бр. 37/1996 и 80/99, 4/02, 

43/03, 19/04, 81/05, 60/06, 73/06, 7/08, 139/08, 114/09, 51/11, 135/11, 185/11, 

142/12, 166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 115/14,132/14, 160/14, 199/14, 

196/15, 226/15, 97/17, 170/17, 248/18). 

 

 

IV. ОБЈЕКТ НА ЗАШТИТА 

По својата казненоправна природа,  кривичното дело  „Повреда на 

рамноправноста на граѓаните спаѓа во групата на дела против слободите и 

правата на човекот и граѓанинот. Објект на заштита на ова дело е еднаквоста на 

слободите и правата на човекот и граѓанинот. Според Уставот (чл. 9), граѓаните на 

Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, 

расаата, бојата на кожата, националното и соцоијалното потекло, политичкото и 

верското уверување, имотната и општествената положба. Уставот го забранува 

(чл. 54) дискриминаторското ограничување на слободите и правата по некој од 

наведените основи. 

Кривичното дело „Лажно претставување“ спаѓа во  кривичните дела 

против јавниот ред и истото постои кога лице лажно се претставува како 

службено или воено лице. Криминализирањето на лажното претставување е еден 

од начините за заштита на јавниот ред, што влијае на зацврстување на 

авторитетот на службената функција и на службените и воените лица кои неа ја 

вршат.  

 

 

V. ЗАКОНСКО БИТИЕ НА ДЕЛОТО  

 

а) Објективно битие – Пријавените, врз основа на разлики во политичкото 

уверување, на присутните граѓани од кои дел беа активисти на Левица, со 

опишаните дејствија, им ги одзедоа уставно гарантираните права на слобода на 

мисла, правото на јавно изразување на мисла и правото мирно да се собираат и да 

изразуваат јавен протест. Бидејќи уште пред почеток на ваквите дејствија 

пријавените биле запознаени со фактот дека народот е дојден на мирен протест  

да го покаже своето незадоволство спрема актуелната власт, кој факт можел да се 

види и од приложените транспаренти, знамиња и песни кои народот слободно ги 

искажал. Од истото произлегува дека пријавените свесно и умислено почнале да 
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ги извршуваат дејствијата со кои им го ограничуваат правото на политичка 

определба и правото на политичка припадност на граѓаните кои своето мислење 

имаат право да го искажат на јавен протест. 

 

б) Субјективно битие– за одговорност за делото се бара тоа да е сторено со 

умисла [dolus]: (1) директна или, пак, (2) индиректна. Извршител на делото може 

да биде било кој, а не само службено лице. Пријавените иако не се службени лица, 

како обични граѓани, имале директна умисла за вршење на делото од член 137 

став 2 од КЗ.  Пријавените точно знаеле од кое политичко уверување е народот кој 

стои на протест бидејќи истото може да се види и од видно изложените 

транспаренти. Со нивното координирано дејствување и договарање, пријавените 

го исполнуваат субјективното битие на делото. Впрочем од видеото приложено 

како доказ може да се види дека пријавените првично смислено се координираат,  

договараат и издаваат насоки на службените лица-полицајците, за потоа да 

почнат да даваат насоки и наредби на граѓаните собрани на мирниот јавен 

протест. Откако ги искоординираа усно, тие зедно со полицијата почнаа да го 

туркаат народот кој мирно стоеше, при што насила му ги одземаа и 

транспарентите. 

Пријавените, го извршиле делото со тоа што извршиле дејствија кои можат да 

ги извршат само определени службени лица. Пријавените не биле на работа, 

стоеле во цивилна облека позади полициските службеници и истите почнуваат да 

преземаат дејствија што е овластено да ги преземе само службено лице, во 

случајов полициските службеници! Имено, пријавените со наредби насоки и 

упатства им наредуваат на полициските службеници да ги турнат собраните 

граѓани подалеку од местото каде што стојат. Со ваквите дејствија исполнето е 

кривичното дело лажно претставување од страна на  пријавените, бидејќи истите 

се претставуваат како службени лица, а не се. Покрај тоа што пријавените им 

даваат напатствија на службените лица тие продолжуваат на толпата граѓани да 

им даваат знаци да се повлечат назад. Иако не се овластени за ваков вид на 

дејствија и истите го прекршуваат Уставното право на граѓаните за мирен собир 

тие продолжуваат да даваат наредби и пред граѓаните ЛАЖНО ПРЕТСТАВУВАЈЌИ 

СЕ како службени лица со што ги доведуваат граѓаните во ЗАБЛУДА дека всушност 

тие го бранат коридорот и тие им даваат наредби на службените лица-полиција 

иако истите се присутни во цивилна облека и немаат никакво службено 

овластување да ги преземаат тие дејствија.  
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 Кривичното дело е извршено од страна на пријавените во моментот кога 

истите се однесуваат како службени лица а тоа НЕ СЕ. Имено, пријавените со 

повеќе дејствија меѓу кои и насоки за повлекување на толпата на граѓани кои 

стојат и мирно го изразуваат својот протест, со наредби кон останатите службени 

лица и со дејства лично спрема толпата го исполнуваат кривичното дело - лажно 

претставување и го ставаат народот во заблуда дека всушност тие се службени 

лица. Истите умислено и свесно се поставуваат пред народот како надредени лица 

(службени лица) кои може да даваат наредби.  

 

*** 

 Предвид погоре изнесеното, а поради постоење поголем степен на 

основано сомневање дека пријавените свесно и злонамерно сториле кривични 

дела кои се гонат ex officio, до Вас – како орган надлежен за гонење на кривични 

дела по службена должност – ја доставуваме овааиздржана 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 кривичнатапостапка, истата понатаму судски 

ќе ја процесуирате, а нас – како подносители – повратно и навремено писмено ќе 

нè известите. 

 Сметаме дека во целост се исполнети сите таксативно наведени законски 

услови за кривичен прогон за конкретното 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 пријавените. Дополнително ја задржуваме 

можноста да ја прошириме кривичната пријава и против други инволвирани лица. 
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П Р И Л О З И: 
 

1. Видео од 02.08.2022, каде се снимени пријавените како ги извршуваат делата. 

2. Слика на која се гледа првопријатевниот. 

3. Слика на која се гледа второпријавениот. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

С к о п ј е 

1.09.2022 

Пријавувач: 
ПП ЛЕВИЦА 

 
 

Застапник по закон:  
проф. д-р Димитар Апасиев 

(Пратеник во Собранието на РМ) 
 

_______________________________________ 

 


