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Д О: УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ САНКЦИИ 
         ДИРЕКТОР: МАРЈАН СПАСОВСКИ  
         ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 9 – 1000 Скопје 
         тел./факс: +389 2 311 27 23 | www.uis.gov.mk | uis@mjustice.gov.mk 

 

П О Д Н О С И Т Е Л:   ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ЛЕВИЦА 
                                     ул. „Мирослав Крлежа“ бр. 20/1-12 – 1000 Скопје 
                                     ЕМБС: 7108192 | ЕДБ: 4044016512070 

 

П Р О Т И В:  1. ДРАГАН ЃУРИЌ – ВРАБОТЕН ВО КПД ПРИЛЕП 
                         2. ЉУПЧО КУЗМАНОВСКИ – ВРАБОТЕН ВО КПУ ИДРИЗОВО 
                                    (ПРИПАДНИЦИ НА ЗАТВОРСКА ПОЛИЦИЈА) 

 
 
 
Врз основа на 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 надзорен орган – ја 
поднесуваме оваа писмена 

 
 

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

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОДГОВОРНОСТ НА ПРИПАДНИЦИ НА ЗАТВОРСКАТА 
ПОЛИЦИЈА ЗАРАДИ НЕЗАКОНИТО, НЕПРОФЕСИОНАЛНО ПОСТАПУВАЊЕ  

И СТОРЕНИ КРИВИЧНИ ДЕЛА 
 
 
 

Во насока на заштита на владеењето на правото и основните слободи и права на 

човекот и граѓанинот, како темелени вредноси на уставниот поредок, до Вас ја поднесуваме 

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

како основ за  иницирање на постапка за утврдување на одговорност поради тешка повреда 

на Уставот на Република Македонија (1991), Законот за извршување на санкциите (Сл. 

весник на РМ бр. 99/2019 и 220/19), Кодексот за однесување на службените лица во 

извршувањето на работните задачи во казнено-поправните и воспитно-поправните 

установи (Сл. весник на РМ бр. 30/2018) и постоење на поголем степен на извесно и 

основано сомневање дека се сторени кривични дела „Лажно претставување“, казниво по чл. 

391, ст. 2 и „Повреда на рамноправноста на граѓаните“ казниво по член 137 ст. 2 од 

Кривичниот законик на РМ (Сл. весник на РМ бр. 37/1996 и 80/99, 4/02, 43/03, 19/04, 81/05, 
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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) 

од страна на Драган Ѓуриќ – вработен во КПД Прилеп и Љупчо Кузмановски – вработен во 

КПУ Идризово! 
  

Имено, 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 ЦК на ПП 

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

протест сакаа да ги уживаат уставно загарантираните права на слобода на мисла, јавно 

изразување на мислата, како и мирно да се собираат со цел изразување протест против 

донесените одлуки на актуелната Влада во која и Вие партиципирате. Конкретно, 

собраниот народ преку песни и на мирен и достоинствен начин сакаше да изрази протест 

против актуелната власт. Овие слободи и права произлегуваат од Уставот на РМ (чл. 9, чл. 

16 и чл. 21). 
 

Околу народот кој беше присутен на јавниот протест имаше коридор од 

униформирани службени лица – полициски службеници. Позади полицискиот кордон, 

стоеја и пријавените Драган Ѓуриќ и Љупчо Кузмановски кои се вработени во институции 

под ваш ресор, а коишто, облечени во цивилна облека, им даваа наредби, насоки и 

упатства на полициските службеници со намера да не му дозволуваат на собраниот 

народ да стои на местото каде што стои и да не може мирно да го изрази своето право на 

јавен протест. Покрај упатствата и насоките кои Драган Ѓуриќ и Љупчо Кузмановски 

координирано ги даваат на полициските службеници, истите и сами преземаат насилни 

дејствија на начин што стојат меѓу овластените полициски службеници и агресивно ја 

туркаат толпата, им наредуваат на собраните граѓани да се повлечат од каде што стојат 

мирно!? Со тоа, вработениот во КПД Прилеп – Драган Ѓуриќ и вработениот во КПУ Идризово 

– Љупчо Кузмановски, ги прекршуваат чл. 54, ст. 3 од Уставот на РМ кој забранува 

ограничување на слободата на мислата и на правото за јавно изразување на мислата, како 

и членовите 9, 16 и 21 од Уставот на РМ. 
 

Драган Ѓуриќ и Љупчо Кузмановски ги преземаат горенаведените дејствија свесно, 

намерно и таргетирано, точно знаејќи дека станува збор за припадници на политичка 

партија и граѓани коишто не се согласуваат со одлуките на политичката партија на власт. 

Овие дејствија припадниците на затворската полиција ги прават дискриминаторски и 

злонамерно, врз основа на разлика во политичкото уверување и дејстување. При 

извршување на овие дејствија, Драган Ѓуриќ и Љупчо Кузмановски лажно претставувајќи 

се со конклудентни дејствија и со дејствија од кои може да се заклучи дека станува збор за 
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наводно „службени лица“, односно преземајќи дејствија кои се овластени да ги преземе 

само определено службено лице (во случајов униформираните полициски службеници), 

собраните граѓани ги доведуваат во заблуда дека, всушност, тие го бранат коридорот и им 

се надредени на униформираните полициски службеници, давајќи им наредби на истите, 

иако се присутни во цивилна облека, а немаат ниту такво службено овластување, согласно 

Законот за извршување на санкциите, да ги преземаат наведените дејствија. 

Доказ 1: 

 

Видео материјал од 02.08.2022, каде флагрантно се снимени 

насилничките и непрофесионалните дејствија на припадниците 

на затворската полиција – Драган Ѓуриќ и Љупчо Кузмановски. 

Доказ 2: Слика на која се гледа Драган Ѓуриќ – вработен во КПД Прилеп 

Доказ 3: 
Слика на која се гледа Љупчо Кузмановски – вработен во КПУ 

Идризово 

 

Согласно чл. 87, ст. 2, ал. 1 од Законот за извршување на санкциите: „Припадникот 

на затворската полиција е должен да ја врши својата работа професионално, совесно, 

одговорно, навремено и ефикасно согласно со Уставот на Република Македонија, законите 

и други прописи од областа на извршување на санкциите“! 
 

Од горенаведените дејствија, евидентно е дека вработениот во КПД Прилеп – Драган 

Ѓуриќ и вработениот во КПУ Идризово – Љупчо Кузмановски, извршиле дисциплински 

престап вршејќи потешка повреда на угледот на установата и припадникот на затворската 

полиција, со навредливо и насилничко однесување, искажување и застапување на 

политичко уверување, доведување во прашање на својот статус на „припадник на 

затворската полиција“, односно однесување спротивно на одредбите од Законот за 

извршување на санкциите и Кодексот за однесување на службените лица, не почитувајќи ја 

различноста и вршејќи дискриминација врз основа на политичко мислење, не постапувајќи 

коректно и со почит кон лица со кои доаѓаат во контакт, не постапувајќи на професионален 

и политички неутрален начин, застапувајќи и изразувајќи свое политичко уверување. 

*** 

Од Вас очекуваме, во интерес на јавноста и зачувување на угледот на 

Министерството за правда и на Управата за извршување на санкциите како орган во состав 

на Министерството, да иницирате преземање на конкретна дисциплинска мерка, односно 

против вработените Драган Ѓуриќ и Љупчо Кузмановски да иницирате поведување на 

соодветна дисциплинска постапка за горенаведените дисциплински престапи. 
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Поведувањето на дисциплинска постапка и изрекувањето на дисциплинска мерка, 

несомнено би резултирало со подигање на свеста кај припадниците на затворската 

полиција од потребата за доследно почитување на професионалните стандарди во 

постапувањето, повисок степен на професионален интегритет во работењето, етичко 

постапување при контактите со граѓаните, еднаков и недискриминирачки однос кон сите 

граѓани, повисок степен на почитување на човековите права, а со тоа и унапредување на 

довербата на граѓаните во институциите и владеењето на правото. 
 

Дополнително, Ве известуваме дека против вработениот во КПД Прилеп – Драган 

Ѓуриќ и вработениот во КПУ Идризово – Љупчо Кузмановски е поднесена и Кривична 

пријава до ОЈО Прилеп и истата Ви ја доставуваме како прилог кон оваа Претставка. 

 

 

 

 

ПРИЛОЗИ (ЛИСТА НА ДОКАЗИ): 
- Тековна состојба за ПП Левица; 

- Видео материјал од 02.08.2022; 

- Слика на која се гледа Драган Ѓуриќ – вработен во КПД Прилеп; 

- Слика на која се гледа Љупчо Кузмановски – вработен во КПУ Идризово; 

- Кривична пријава поднесена до ОЈО Прилеп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С к о п ј е, 
2.11.2022 

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] 
 

_______________________________________ 
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