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ДД  ОО: ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО – СКОПЈЕ 

ул. „Кеј Димитар Влахов“ б. б. – 1000 Скопје 
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КРИВИЧНА ПРИЈАВА 
 
 

П Р О Т И В:   
1. ТАЛАТ ЏАФЕРИ – ВО СВОЈСТВО НА СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ 

 Претседател на Собранието на Република С. Македонија 
        Ул. „200“ б. б. – село Форино, 1230 Општина Гостивар 

 

2. СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
бул. „11 Октомври“ бр. 10 – Општина Центар, 1000 Скопје 
ЕДБ: 4030946338843 | ЕМБС: 4064682 
www.sobranie.mk | sobranie@sobranie.mk | тел.: 02/311-22-55 

 
 

П О Д Н О С И Т Е Л:  ПРОФ. Д-Р ДИМИТАР АПАСИЕВ – ВО СВОЈСТВО НА ОШТЕТЕН 
   

 
О С Н О В:  ЗЛОУПОТРЕБА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ – КАЗНИВО ПО ЧЛ. 149, СТ. 1 И 3 ОД КЗ 

 

 

 

I. Правен основ за пријавување 

 

Оваа кривична пријава ја поднесувам согласно член 273, став 3 

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

Законот за кривична постапка (Сл. весник на РМ бр. 150/2010 и 100/12, 142/16, 

193/16, 198/18). 

 
 

II. Фактички опис на делото 

 

На ден 12 октомври 2022 година (петок), во попладневните часови по истек 

на работното време, околу 17:30 часот, пријавениот спикер Талат Џафери – во 

својство на одговорно службено лице, преку неговиот Кабинет, до група 

новинари и медиумски редакции испратил принт-скрин од потпишано 

Известување по претходно поднесената Граѓанска иницијатива на државно ниво 

за распишување задолжителен дополнителен референдум – каде што јас, како 
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физичко лице, на пропишаните обрасци од ДИК, фигурирам како првопотпишан во 

име на 750 граѓани-иницијатори, со правен статус на „овластен предлагач“. 
  

ДОКАЗ 1: Импринт од Известувањето бр. 08-4147/2 (12.10.2022) 
своерачно потпишано од г. Талат Џафери 

 

Како фото-прилог кон Известувањето, без никакво мое претходно 

одобрение или дозвола, тој ја проциркулирал и јавно ја објавил мојата приватна 

адреса на живеење, од мојот дом, заведена и во мојата лична карта [ул. „Методија 

Шаторов – Шарло“ бр. 15/1-54 – општина Аеродром, 1000 Скопје], кој импринт 

потоа – без никаква анонимизација или затемнување – беше објавен во етерот од 

скоро сите пишани и електронски медиуми во државава (радија, телевизии, веб-

портали, весници и др.). 
 

ДОКАЗ 2: Фотокопија од Лична карта бр. А2060226  

ДОКАЗ 3: Хиперлинкови од објавени медиуми од најпосетуваниот 
интернет агрегатор на вести Time.mk (12.10.2022) 

  

Со ова свое противзаконито дејствие, пријавениот сторил намерна повреда 

и злоупотреба на моите законски заштитени лични податоци и тоа: 1. Име и 

презиме; 2. Адреса на живеење (улица и домашен/куќен број) – за што, од страна 

на Прес-центарот на Левица, итно беше испратена Ургенција до сите медиумски 

куќи за затемнување на објавените сензитивни лични податоци. 
 

ДОКАЗ 4: 
 

Ургенција од ПП Левица до медиуми и редакции (12.10.2022) 

 

Поради горенаведеново недопуштено објавување на моите приватни 

персонални податоци во медиумите, што ја загрозува мојата и безбедноста на 

моето потесно семејство (сопруга и две малолетни деца), покренав и соодветна 

постапка за заштита на моите лични податоци пред надлежна институција, 

поточно пред Агенцијата за заштита на личните податоци, кои констатираа 

повреда и испратија соодветно Предупредување до Собранието на РСМ, 

претставувано од претседателот, т.е. „да воспостават дополнителни механизми“ и 

„задолжително да се прави балансирање на правото на заштита на лични 

податоци со слободата на изразување и информирање, според законски 

критериуми“ [стр. 6, параграф §2 од Одговорот на АЗЛП]. 
 

ДОКАЗ 5: Барање за утврдување повреда на правото на заштита 
на личните податоци (14.10.2022) 

 

Доказ 6: 
 

Известување од Агенција за заштита на личните 
податоци Упп. бр. 09-241 (4.11.2022)  
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III. Персонален криминалитет 

 

Со ваквото негово безобразно, умислено, неетичко, пакосничко, штетно и 

малициозно комисивно противправно дејствие (лат. acta humana ilicita) – во 

целост се исполнети условите за кривичен прогон по службена должност (ex 

officio) на пријавениот и тоа за сторено потешко кривично дело, во неговиот 

квалифициран облик, инкриминирано во Посебниот дел на консолидираниот 

Пречистен текст на Кривичниот законик (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), и тоа во Глава XV [Кривични дела 

против слободите и правата на човекот и граѓанинот] – од подгрупата на „ДДееллаа  

ппррооттиивв  ллииччннииттее  ппрраавваа“: 

а) ЗЛОУПОТРЕБА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ – КАЗНИВО ПО ЧЛ. 149, СТ. 1 И 3 ОД КЗ:  

(1) Тој што, спротивно на условите утврдени со закон, без согласност 
на граѓанинот – прибира, обработува или користи негови лични 
податоци, ќе се казни со парична казна или со затвор до една година. 
(3) Ако делото од ставовите 1 и 2 го стори службено лице во вршење на 
службата, ќе се казни со затвор од три месеци до три години. 
(4) Обидот е казнив. 
(5) Ако делото од овој член го стори правно лице, ќе се казни со парична 
казна. 

 
 

IV. Законско битие на делото 

 

а)  О б ј е к т и в н о   б и т и е  според законскиот опис: 

- ООббјјеекктт  ннаа  ззаашшттииттаа тукa претставува сигурноста и тајноста на личните 

податоци,  загарантирани во Дел II [ОСНОВНИ СЛОБОДИ И ПРАВА НА ЧОВЕКОТ И 

ГРАЃАНИНОТ], Оддел 1 [Граѓански и политички слободи и права] од нормативниот 

дел на Уставот на РМ: „Се гарантираат сигурноста и тајноста на личните податоци. 

На граѓаните им се гарантира заштита од повреда на личниот интегритет што 

произлегува од регистрирањето на информации за нив преку обработка на 

податоците“ [чл. 18 од УРМ]!  

- ООббјјеекктт  ннаа  ддеејјссттввииееттоо се личните податоци,1 како затворена сфера на 

приватноста на граѓанинот, до која јавноста не смее да има увид и пристап, 

заштитувајќи го на тој начин персоналниот интегритет на личноста. 

 
1 Според чл. 4, ст. 1, ал. 1 од ЗЗЛП (2020): „Личен податок е секоја информација која се однесува на 

идентификувано физичко лице или физичко лице кое може да се идентификува [субјект на лични 
податоци], а физичко лице кое може да се идентификува е лице чиј идентитет може да се утврди 
директно или индиректно, посебно врз основа на идентификатор како што се: име и презиме, 
матичен број на граѓанинот, податоци за локација, идентификатор преку интернет, или врз основа 
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- ДДеејјссттввииееттоо  ннаа  ииззвврршшуувваањњее е алтернативно определено и, меѓудругото, 

опфаќа и обработување на личните податоци! Согласно дефиницијата дадена во 

новиот важечки Закон за заштита на личните податоци (Сл. весник на РМ бр. 

42/2020 и 294/21), како lex specialis: „’Обработка на личните податоци’ е секоја 

операција или збир на операции кои се извршуваат врз личните податоци или 

група на лични податоци, автоматски или на друг начин, како што се: собирање, 

евидентирање, организирање, структурирање, чување, приспособување или 

промена, повлекување, консултирање, увид, употреба, откривање преку 

пренесување, објавување или на друг начин правење достапни, усогласување или 

комбинирање, ограничување, бришење или уништување“ [чл. 4, ст. 1, ал. 2 од 

ЗЗЛП]. 

- Посебен елемент претставува ппррооттииввппррааввннооссттаа, т.е. неовластеноста на 

дејствието, кога обработката на податоците се врши без согласност2 на лицето на 

кое се однесуваат податоците (т.е. без негова претходна дозвола или 

дополнително одобрение), и „спротивно на условите утврдени со закон“, а тоа е 

посебниот и веќе цитиран Закон за заштита на личните податоци. 

- ИИззвврршшииттеелл  ннаа  ддееллооттоо може да биде било кое лице (физичко или правно лице 

/ „контролор“), со тоа што потешко се казнува секое службено лице3 што делото ќе 

го стори во вршење на службата, а argumentum a fortiori казнив е и самиот обид на 

сторителот на делото! 

б)  С у б ј е к т и в н о   б и т и е:   за одговорност за делoтo се бара тoa да е 

сторенo со умисла, в. в. чл. 13 од КЗ, поточно доволнo е да постои несовесност и 

т.н. индиректна умисла (лат. dolus eventualis): „кога сторителот бил свесен дека, 

поради неговото сторување или несторување, може да настапи штетна последица 

– но, се согласил со нејзиното настапување“ и, притоа, не се бара никаква посебна 

намера или мотив на сторителот [политички, користољубие и сл.]. 

 
на едно или повеќе обележја специфични за неговиот физички, физиолошки, генетски, ментален, 
економски, културен или социјален идентитет на тоа физичко лице“. 

2 Според чл. 4, ст. 1, ал. 11 од ЗЗЛП (2020): „Согласност на субјектот на лични податоци е секоја 
слободно дадена, конкретна, информирана и недвосмислена изјавена волја на субјектот на личните 
податоци, преку изјава или јасно потврдено дејствие, а со кои се изразува согласност за обработка 
на неговите лични податоци“. 

3 Според чл. 122, ст. 4, точка в) од КЗ (1996): „Како службено лице, кога тоа е означено како 
сторител на кривично дело се смета: а) Претседателот на Република Македонија, поставените 
амбасадори и други претставници на Република Македонија во странство и именувани лица од 
претседателот на Република Македонија; избран или именуван функционер во и од Собранието на 
Република Македонија, во Владата на РМ, во органите на државната управа, во судовите, Јавното 
обвинителство, Судскиот совет на РМ, Советот на јавните обвинители на РМ и други органи и 
организации што вршат определени стручни, управни и други работи во рамките на правата и 
должностите на Републиката, во единиците на локалната самоуправа, како и лица кои постојано 
или повремено вршат службена должност во овие органи и организации...“;  

Според чл. 4, ст. 1, ал. 24 од ЗЗЛП (2020): „Орган на државна власт, во смисла на овој закон, се 
други државни органи и институции основани согласно со Уставот на РМ или согласно со друг 
закон“. 
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* * * 

 Предвид погоре изнесеното, а поради постоење поголем степен на извесно и 

основано сомневање дека пријавениот свесно и злонамерно го сторил делото за 

кое се терети, а кое пак се гони ex officio, до Вас – како првостепен орган 

надлежен за гонење на кривични дела по службена должност – ја доставувам оваа 

издржана 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 ЗКП (2010), истата понатаму 

судски ќе ја процесуирате, а мене – како оштетен подносител – повратно писмено 

ќе ме известите, како би можел да ги искористам и преостанатите правни средства 

кои ми стојат на располагање. 

 Потенцирам дека, за ова КД веќе има воспоставено и прецедентно право 

(англ. Case law), односно судска пракса – па во прилог Ви доставувам и две 

првостепени пресуди на Основниот суд Гевгелија, донесени во својство на 

кривичен суд. 
 

ДОКАЗ 7: Пресуда на ОС Гевгелија за издавање казнен налог К.бр. 
133/19 (4.09.2019)  

 

Доказ 8: 
 

Пресуда на ОС Гевгелија за издавање казнен налог К.бр. 
195/20 (1.07.2020) 

 

 Сметам дека ноторно и 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 доставувам и Листа со 

предлог-докази, нумерирани според редните броеви дадени погоре во текстот, од 

кои јасно се утврдува дека пријавениот е сторител на посоченото кривично дело 

од КЗ. 

 

* 

  НАПОМЕНА: Заради целосно расветлување на овој кривично-правен настан, 

предлагам, барам и инсистирам да се изврши неопходниот распит на 

пријавениот in concreto! 
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Д О К А З И  [ВО ПРИЛОГ]: 
 

- Тековна состојба за Собранието на РМ од Централен регистар бр. 0805-

50/155020220117559 (23.11.2022)  

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

поднесокот); 

- Увид во списите на предметот [во собраниската архива]; и 

- Распит на пријавениот [задолжително]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

С к о п ј е 
25.XI.2022 

                                                                                 
П р и ј а в у в а ч: 

проф. д-р Димитар Апасиев 
[Пратеник во Собранието на РМ] 

 

 

________________________________________ 

 


