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И Т Н О ! 
 

Д О:  УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
            ул. „Кеј Димитар Влахов“ бр. 19 – 1000 Скопје 
            тел.–факс: 02/3119-355⃒ www.ustavensud.mk⃒ mail@ustavensud.mk 

 

П О Д Н О С И Т Е Л : ПРОФ. Д-Р ДИМИТАР АПАСИЕВ  
         
 

 

 

Согласно со член 110, алинеја 3, член 24, став 1 и член 108 од Уставот на 
Република С. Македонија (1991), а врз основа на член 51 од Деловникот на Уставниот 
суд на РМ (Сл. весник на РМ бр. 70/1992 и 202/19, 256/20, 65/21), благовремено – во 
согласност со деловнички предвидениот двомесечен рок – го поднесувам ова мое 
писмено  
 

 

Б А Р А Њ Е 
ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИТЕ И ПРАВАТА  

ОД ЧЛ. 110,  АЛ. 3 ОД УСТАВОТ 
 

 

Според чл. 110, ал. 3 од Уставот на РМ, Уставниот суд ги штити слободите и 

правата на човекот и граѓанинот што се однесуваат на слободата на уверувањето, 

совеста, мислата и јавното изразување на мислата; политичкото здружување и 

дејствување; и забраната на дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса, 

верска, национална, социјална и политичка припадност. 
 

Преку оваа исклучиво важна стварна надлежност на Уставниот суд,  

уставотворецот воспоставува уставно-судска заштита на слободите и правата на 

граѓаните загарантирани со Уставот од повреди сторени од страна на органите на 

јавната власт. Оваа заштитничка улога на Уставниот суд, всушност, е одраз на фактот 

дека Уставниот суд е чувар на конституционализмот во Републиката, изразен преку 

темелната вредност на уставниот поредок – владеење на правото, правната сигурност 

како и системот на правни ограничувања на државната власт. Во сржта на 

конституцинализмот е барањето власта да не биде волунтаристичка, субјективна и 

арбитрарна.  
 

Имајќи го ова предвид, ова барање има за цел контрола in concreto на едно 

арбитрарно, волунтаристичко, малициозно и противправно дејствие на еден од 

највисоките носители на државната власт во Републиката – претседателот на 
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Собранието – Талат Џафери, за кое дејствие имам дознаено на 17.11.2022 година, а 

таксативно ги повредува следниве мои уставно загарантирани субјективни права на: 

 

1. Политичко дејствување; и 

2. Еднаквост пред законите, т.е. забрана на дискриминација по основ на 

политичка припадност. 

 

* * * 

 

I 
ОПИС НА ДЕЈСТВИЕТО СО КОЕ Е СТОРЕНА ПОВРЕДАТА 

 
 

А.  ПРЕДЛОГ ЗА ПОКРЕНУВАЊЕ ГРАЃАНСКА ИНИЦИЈАТИВА НА ДРЖАВНО НИВО  
        ЗА РАСПИШУВАЊЕ  ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ДОПОЛНИТЕЛЕН РЕФЕРЕНДУМ 
 

На 16 јули 2022 година, Собранието на РМ со мнозинство гласови ги донесе 

Заклучоците бр. 08-3238/1, во кои се содржани собраниски ставови кои ја задолжуваат 

Владата на РМ да ја продолжат постапката за отпочнувањето на преворите за 

членоство во Европската унија со прифаќање на т.н. Француски предлог. Бидејќи овие 

собраниски Заклучоци ги сметам за мошне штетни по националниот интерес на 

Републиката, почитувајќи ја законската постапка, по собирањето на потребните 100 

граѓански потписи, на 7 октомври 2022 година од моја страна, во својство на физичко 

лице – овластен предлагач, е поднесен Предлог-Барање за покренување граѓанска 

иницијатива на државно ниво за распишување задолжителен дополнителен 

референдум (во понатамошниот текст: Предлог за граѓанска иницијатива) до 

претседателот на Собранието на Р. С. Македонија – Талат Џафери. Со Предлогот за 

граѓанска иницијатива барам овозможување на понатамошно непречено собирање на 

уставно предвидените 150.000 граѓански потписи, согласно со законски 

предвидената процедура, позитивно-правните прописи и императивните норми – per 

analogiam со референдумот за т.н. Преспански договор – е предложено следното 

прецизно формулирано и недвосмислено прашање да биде ставено на референдумско 

изјаснување: 

„Дали сте за продолжување на преговорите со ЕУ со прифаќање на 
собраниските Заклучоци бр. 08-3238/1 од 16 јули 2022 година“? 

                            ЗА                                                                  ПРОТИВ 
 

Овој Предлог за граѓанска иницијатива е во целост во согласност со законските 

норми кои ја уредуваат постапката за граѓанска иницијатива. Членот 66 од Законот 

за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните (Сл. весник на 

РМ бр. 81/2005 и 3/06 – во понатомошниот текст: Закон за референдум) предвидува 
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дека граѓанска иницијатива на државно ниво се покренува на предлог на 100 граѓани, 

се поднесува од страна на овластен предлагач и се однесува на прашање за кое е 

надлежно да одлучува Собранието. Во конкретниот случај, мојот Предлог за 

покренување граѓанска иницијатива доби самоиницијативна поддршка од 750 

граѓани, е поднесен од овластен предлагач, односно во случајот јас – проф. д-р 

Димитар Апасиев – како првопотпишан на Предлогот, и се однесува на прашање за кое 

веќе одлучувало Собранието – т.е. за собраниските Заклучоци бр. 08-3238/1 (од 

16.07.2022 год.). 

 Во овој контекст е потребно да се посочи и на членот 24 од Законот за 

референдум, кој предвидува дека: „Референдум на државно ниво може да се распише 

и за потреба од ратификација на меѓународни договори и за други прашања од 

надлежност на Собранието (претходен референдум) и за одлуки донесени од 

Собранието или за изјаснување на граѓаните за други прашања за кои одлучувало 

Собранието (дополнителен референдум)“. Од ваквата законска формулација, јасно и 

недвосмислено произлегува дека предмет на референдумско изјаснување може да 

бидат и „други прашања за кои веќе одлучувало Собранието“ (!),  без оглед на 

видот на донесениот или недонесениот акт: устав, закон, законик, пропис, кодекс, 

статут, деловник, резолуција, декларација, препорака, регулатива, директива, општ 

или конкретен подзаконски правен акт [управен или реален / материјален акт], 

уредба, правилник, указ, упатство, напатствие, инструкција, протокол, план, 

програма, известување, одлука, решение, наредба, согласност, одобрение, дозвола, 

лиценца, мислење, заклучок... – како што, впрочем, е случај и со таргетираните 

собраниски Заклучоци бр. 08-3238/1 (16.07.2022). 

 

Б.   ЗАКОНСКАТА И ДЕЛОВНИЧКА УЛОГА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОБРАНИЕТО  
        ВО ПОСТАПКА ПО ГРАЃАНСКА ИНИЦИJАТИВА НА ДРЖАВНО НИВО 

 

  Согласно со чл. 67, ст. 1 од Законот за референдум, предлогот за покренување 

на граѓанска иницијатива на државно ниво се доставува до претседателот на 

Собранието. Според член 191 од Деловникот на Собранието (Сл. весник на РМ бр. 

91/2008 и 119/10, 23/13) – претседателот на Собранието, по добивањето на 

предлогот за покренување на граѓанска иницијатива за распишување референдум на 

државно ниво, веднаш ја доставува до претседателот на Законодавно-правната 

комисија и до претседателот на матичното работно тело – кои се должни, во рок од 

два работни дена, да подготват и достават до претседателот на Собранието мислење 

за уредноста на иницијативата.  
 

Во суштина, претседателот на Собранието во извршувањето на својата 

надлежност да утврди дали иницијатива е уредна, е законски и деловнички ограничен 

на следните две алтернативни постапувања: 
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- доколку утврди дека иницијативата е уредна, во рок од три дена, да го извести 

овластениот предлагач (чл. 67, ст. 2 од Законот за референдум и чл. 192, ст. 1 

од Деловникот на Собранието) и, преку претседателот на Владата на РМ, да го 

извести органот на државна управа надлежен за евиденција на избирачкото 

право, т.е. Државната изборна комисија (чл. 68, ст. 1 од Законот за 

референдум); или 

- доколку утврди дека иницијативата е неуредна, прашањето во врска со 

иницијативата да го стави на дневен ред на првата наредна седница на 

Собранието, но не подоцна од 15 дена од денот на утврдувањето на 

неуредноста на иницијативата (чл. 67, ст. 5 од Законот за референдум). Во овој 

случај, Собранието – на пленарна седница – со заклучок утврдува дали 

иницијативата е уредна, а претседателот на Собранието го известува 

овластениот предлагач за заклучокот на Собранието, во рок од три дена (чл. 

67, ст. 6-7 од Законот за референдум). 

 

В. ПОСТАПУВАЊЕ НА СОБРАНИСКИОТ „СПИКЕР“ ПО ДОБИЕН ПРЕДЛОГ ЗА ГРАЃАНСКА  
      ИНИЦИЈАТИВА 

 

In concreto, по приемот на мојот Предлог за граѓанска иницијатива, 

претседателот на Собранието г. Џафери не постапува на ниту еден од горенаведените 

дозволени начини, туку со Известување бр. 08-4147/2 (од 12.10.2022 год.), спротивно 

на Уставот, позитивните законски прописи и Деловникот на Собранието, своеволно 

ми наложува како предлагач, Предлогот за граѓанска иницијатива да го усогласам 

со Деловникот, во рок од 15 дена!? Ваквото каприциозно барање за корекција од 

страна на претседателот на Собранието е конфузно и бесмислено, особено имајќи 

предвид дека истото е засновано на чл. 136 од Деловникот на Собранието, кој се 

однесува на неуредност на „предлог на закон“, а во конретниот случај не се работи за 

предлог закон, туку за Предлог за покренување граѓанска иницијатива на државно 

ниво за распишување задолжителен дополнителен референдум!? 

Претседателот на Собранието, во својот паушален одговор, цитирал сосема 

погрешни членови од Деловникот на Собранието на РМ и од Уставот на РМ. Исто 

така, ги цитира сите неповрзани и нерелевантни законски одредби од Законот за 

референдум – на пр. чл. 14; чл. 15, ст. 4; чл. 25; чл. 26, ст. 2 и чл. 66, ст. 2, в.в. чл. 3, ст. 2 – 

но, малициозно и баш случајно „пропуштил“ да го цитира и земе предвид најважниот 

член, а тоа е членот 24, кој дава основ предмет на референдумско изјаснување да 

бидат и „други прашања за кои веќе одлучувало Собранието“, како што се оспорените 

собраниски Заклучоци бр. 08-3238/1 (16.07.2022). 
 

По приемот на ова прво Известување бр. 08-4147/2, како овластен предлагач, 

благовремено поднесов Поднесок за деловничко усогласување на Барањето / 

прецизирање на првично поднесениот предлог. Во Поднесокот јасно ги прецизирав 
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сите пропусти, направени во горенаведеното Известување, каде што се применети 

сосема погрешни членови од Уставот, законите и Деловникот на Собранието.  Укажав 

и на фактот дека во овој случај претседателот на Собранието има улога на „прост 

примач“, т.е. адресат и проследувач на барањето, односно воопшто не е надлежен за 

впуштање во материјално-правно и мериторно анализирање на поставеното 

референдумско прашање! Дополнително, барав претседателот на Собранието ex lege 

да го проследи предлогот до матичните работни тела на Собранието (Законодавно-

правната комисија + Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците) за 

да се прибави претходно мислење за уредноста на иницијатива, што е негова законска 

и деловничка обврска, бидејќи станува збор за т.н. збирен/колективен управен акт кој 

не може самостојно да се донесе, без консултација и претходно прибавено мислење со 

другите надлежни собраниски тела! 

И покрај повеќе од јасните јуристички и процедурални пропусти направени во 

постапката, спротивно на неговите законски ингеренции, пречекорувајќи ја 

службената положба и овластување,  претседалот на Собранието издава второ 

Известување бр. 08-4147/4 (на 15 ноември 2022), примено од моја страна на 

17.11.2022 год. Сосема бесмислено и во ова известување, без никаков правен основ и 

образложение, ја повторува истата конфузна „одлука“ да не го проследи предлогот до 

пленарната седница, што е изрична законска и деловничка обврска!? Ваквото 

постапување на претседателот на Собранието, целосно ги пречекорува неговите 

инокосни ингеренции, ја узурпира надлежноста на пленумот и ја крши процедурата 

за граѓанска иницијатива, како уставно загарантирано право, со што се оквалификува 

како класичен ultra vires акт! 

 
 

II 

ПОВРЕДА НА УСТАВНОТО ПРАВО НА ПОЛИТИЧКО ДЕЈСТВУВАЊЕ 

 

Со гореопишаното дејствие е сторена повреда на моето уставно зарантирано 

субјективно право на политичко дејствување, односно правото – како граѓанин – 

активно да учествувам во политичкиот живот, преку поднесување на претставки и 

предлози до органите на државната власт и по истите да се постапува согласно со 

Уставот и законите! Ова граѓанско и политичко право е децидно утврдено во чл. 24, 

ст. 1 од Уставот на РМ, кој предвидува дека: „Секој граѓанин има право да поднесува 

претставки до државните органи и другите јавни служби и на нив да добие одговор “. 

Од политички и од уставно-правен аспект, најзначаен облик на ова uставно 

загарантирано право е правото на граѓаните да покренуваат петиции, т.е. граѓански 

иницијативи за, inter alia:  

⎯ поднесување прелог за пристапување кон измена на Уставот на РМ; 

⎯ предлог за донесување или измена и дополнување на закон; 
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⎯ распишување референдум (на државно или локално ниво). 
 

Ова од причина што, de iure и de facto, граѓанската инцијатива е форма на 

директна демократија, односно облик на непосредно изјаснување на граѓаните, кои 

имаат надредена уставна положба во политичкиот систем на Република Македонија 

и улога на суверен, која е екслицитно заснована во чл. 2 од нормативниот дел на 

Уставот на РМ: „Во Република Македонија суверенитетот произлегува од граѓаните и 

им припаѓа на граѓаните. Граѓаните на Република Македонија власта ја остваруваат 

преку демократски избрани претставници, по пат на референдум и други облици на 

непосредно изјаснување“! 

 Оттука, уставно заштитеното право на политичко дејствување недвосмислено 

го опфаќа и супсумира правото на покренување граѓанска иницијатива за 

распишување на референдум на државно ниво. Меѓутоа, за остварување на оваа право 

во пракса, државните органи се должни да имаат одговорен однос спрема граѓанските 

иницијативи, а тоа подразбира постапување по истите согласно со уставните, 

законските и деловничките норми, почитување на постапката за граѓански 

иницијатива и проследување на уредните предлози за покренување на граѓански 

иницијативи кон фазата на собирање на потребните 150.000 потписи за поддршка на 

предметната граѓанска иницијава. 
 

Наспроти оваа јасна јавно-правна, т.е. уставна обврска, претседателот на 

Собранието ја злоупотребува својата службена положба и овластување и 

своеволно врши низа повреди на императивните уставни, законски и деловнички 

норми – и тоа:  

1) одбива да ја проследи иницијативата до надлежните собраниски 

работни тела за прибавување мислење за уредноста на иницијатива, 

спротивно на Деловникот на Собранието; 

2) арбитрарно ја узурпира надлежноста на пленумот на Собранието, и го 

известува овластениот предлагач дека иницијативата е неуредна, 

еклантантно прекршувајќи го Законот за референдум и Деловникот на 

Собранието (конечната одлука за не/уредноста на една граѓанска 

иницијатива ја носи единствено Собранието, на пленарна седница!); 

3) целосно уредната и педантна граѓанска иницијатива дискреционо и 

малициозно ја прогласува за „неуредна“, без да направи и најмал 

сериозен напор да ја докаже основаноста на таквото свое 

волунтаристичко дејствие. 
 

Оттука, со своето нелегално постапување, претседателот на Собранието  го 

оневозможува моето уставно заштитено право на политичко дејстување, бидејќи 

илегално ја попречува постапката за граѓанска иницијатива и не дозволува истата да 

стигне до фаза на собирање на потребните 150.000 граѓански потписи! Со ова, моите 
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уставни права се целосно ускратени и граѓанската иницијатива на која сум 

првопотпишан, со стекнат и признаен правен статус на „ властен предлагач“, ќе се 

смета дека воопшто не била поднесена – со оглед дека, според нашиот важечки 

позитивно-правен систем, граѓанска иницијатива на државно ниво за распишување 

на референдум се смета за покрената дури откако истата е поддржана од најмалку 

150.000 граѓани. 
 

На почетокот на оваа претставка е потенцирана улогата на Уставниот суд како 

заштитник на конституционизмот во политичкиот и правниот систем во Републиката 

и контролор на границите на моќта на политички органи и власт. Со овој ultra vires 

акт, претседателот на Собранието воспоставува опасен преседан, кој во отсуство на 

реакција од страна Уставниот суд, би ја отворил вратата за малициозен и опортун 

однос спрема различни граѓански иницијативи и на други носители на јавни функции 

и власт. Ова неминовно би довело до загрозување [и потенцијално суспендирање] на 

демократијата и разорување на владеењето на правото (англ. Rule od Law), како 

темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија. 
 

Во таа насока е и Mислењето на Венецијанската комисија при Советот на 

Европа, која во својот Кодекс на добри референдумски практики (2018), истакнува 

дека: „Начелото на владеење на правото, како еден од трите столба на Советот на 

Европа, покрај демократијата и човековите права, се применува на референдуми, исто 

како и на други области. Начелото на народен суверенитет дозволува народот да 

одлучува само во согласност со законот. Употребата на референдуми мора да биде 

дозволена кога тое е предвидено во Уставот или закон кој е во согласност со Уставот, 

а постапката која се применува на референдуми задолжително се почитува. Од друга 

страна, организирањето на референдум е задолжително кога правниот систем тоа го 

предвидува“! Од овие причини, со дејствие кое спротивно на уставните, законските и 

деловнички норми, и кое мошне опасно по темелните уставни вредности, 

претседателот на Собранието, еклатантно и ноторно го повредува моето уставно 

заштитено право на политичко дејсвување – кое Вие, во својство на касационен суд, 

треба да го констатирате. 

 
 

III 
ПОВРЕДА НА ПРАВОТО НА ЗАБРАНА НА ДИСКРИМИНАЦИЈА  

ПО ОСНОВ НА ПОЛИТИЧКА ПРИПАДНОСТ 
 

Со гореопишаното дејствие, претседателот на Собранието го повредува и 

правото на забрана на дискриминација на граѓаните по основ на политичка 

припадност. Нееднаквиот и нерамноправен третман, т.е. дискриминација на 

граѓаните е строго забранета во Уставот и позитивните законски прописи во 
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Република Македонија. Членот 9 од Уставот на РМ изречно и со императивна ius 

cogens норма потврдува дека: „Граѓаните на Република Македонија се еднакви во 

слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и 

социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената 

положба“!  

Забраната за дискриминација е утврдена и во чл. 14 од Европската конвенција 

за заштита на човековите слободи и права (во понатамошниот текст: Европска 

конвенција), според кој: „Уживањето на правата и слободите признати со 

конвенцијата, треба да се обезбеди без никакна дискриминација заснована врз пол 

раса, боја на кожата, јазик, вера, политичко или кое и да е друго мислење, национално 

или социјално потеко, припадност на национално малцинство, материјална положба, 

потекло раѓање или кое и да е друг статус“. 

 Членот 1 од Протокол 12 од Европската конвенција предвидува општа забрана 

на дискриминација, и утврдува дека: „(1) Уживањето на секое право предвидено со 

закон ќе биде обезбедено без дискриминација врз која било основа како пол, раса, боја 

на кожата, јазик, религија, политичко или друго мислење, национално или социјално 

потекло, поврзаност со национално малцинство, имот, раѓање или друг статус. (2) 

Никој не смее да биде дискриминиран од страна на јавен орган по која било основа 

наведена во став 1“!  Argumentum a fortiori, чл. 1 од Протоколот XII на ЕКЧП е донесен 

токму со цел да се зацврсти еднаквоста и да се обезбеди забрана против акти на 

нетолеранција и дискриминација по сите основи, како и за ситуации кога се работи за 

исполнување на дискрециони овластувања од страна на носителите на државни 

функции, како што е конкретниот случај.  
 

 Со своето очигледно нелегално постапување во однос на Предлогот за 

граѓанска иницијатива и волунтаристичкото одбивање истиот да се проследи до 

надлежните собраниски комисии, со што е прекршена постапката за граѓанска 

иницијатива и оневозможено собирањето на потребните 150.000 потписи, 

претседателот на Собранието врши јасна и отворена дискриминација по основ на 

политичка припадност и политичко мислење, и ме доведува во нееднаква и 

понеповолна положба во поглед на моето политичко дејстување vis-à-vis останатите 

политички актери, поединци и субјекти.  

Имено, јас, проф. д-р Димитар Апасиев, сум пратеник во Собранието на РМ од 

редот на опозицијата и сум претседател на опозициска парламентарна политичка 

партија – Левица. Оттука, ноторна е мојата политичка припадност, со што е јасно дека 

ги имам заштитените карактеристики, односно статусни облежја – „политичка 

припадност“, како можен дискриминаторски основ.  

За разлика од начинот на постапување по Предлогот за граѓанска иницијатива 

кој јас го имам поднесено, видно од приложениот кон оваа барање – Хронолошки 

преглед на иницијативи за референдуми поднесени до Собранието за период од 1991 
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година до денес (2022), изработен од страна на Парламентарниот институт, по 

претходни граѓански иницијативи, претседателите на Собранието на РМ – 

вклучително и актуелниов Џафери – постапувале исправно и сосем коректно, 

согласно со чл. 191 и 192 од Деловникот на Собранието, односно сите биле 

препратени до матичните работни тела во Собранието, како и до пленумот на 

Собранието, каде што било потребно!!! 

Со оваа детална компаративна анализа, се докажува дискриминаторско 

постапување на спикерот Талат Џафери, доведувајќи политички неистомисленик и 

опозиционер во понеповолна положба во однос на останати граѓани кои во минатото 

претендирале да покренат граѓанска иницијатива. Argumentum a fortiori, мојата 

ицијатива останува единствена граѓанска иницијатива во историјата на 

независна Македонија која не била соодветно проследена до собраниските работни 

тела и била вратена на подносителот на нејасен и незаконски начин од страна на 

претседателот на Собранието!? 
 

Оттука, дејствието на г. Талат Џафери е јасно политички мотивирано и 

претставува удар на политичкиот плурализиам и демократијата во државата. 

Постпаувајќи по тужба на тужител кои сметал дека претрпел повреда од страна на 

државните органи поради своите политички убедувања, Европскиот суд за 

човекови права (Стразбур) сметал дека политичкиот плурализам подразбира 

„мирна коегзистенција на различни политички мислења и движења, и е од особено 

значење за опстанокот на едно демократско општество засновано на владеење на 

правото“ [в. Virabyan vs Ерменија, 2012]. Сосем во колизија на ова изнесено правно 

мислење на ЕСЧП, претседателот на Собранието на РМ, во конкретниот случај, 

дискриминира граѓанин поради политичко убедување, гушејќи ја демократијата и 

политичката дебата во јавноста преку ефективно спречување на легитимната 

граѓанска иницијатива која ја имам поднесено, кое мое е уставно загарантирано 

граѓанско и политичко право! 

Противуставното и незаконито оспорено дејствие на претседателот на 

Собранието во целост го исполнува битието на постапување кое претставува 

директна дискриминација, врз дискриминаторска основа – политичка припадност. 

Националното законодавство, кое ги уредува наведените права во Европската 

конценција во Законот за спречување и заштита од дискриминација (Сл. весник на РМ 

бр. 258/2020) – како lex specialis – во чл. 8, ст. 1 пропишува дека: „Директна 

дискриминација постои кога со едно лице или со група се постапува, се постапувало 

или би се постапувало понеповолно во однос на друго лице или група во фактичка или 

можна споредлива или слична ситуација, врз дискриминаторска основа“. 
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Од овие причини, Уставниот суд – во итна и интердиктна постапка – треба да 

утврди дека е повредено моето право на забрана на дискириминација по основ на 

политичка припадност и да определи ефективен начин на отстранување на 

последиците од оспореното дејствие на претседателот на Собранието. 
 

*** 

Имајќи ги превид погоре изнесените факти и правни аргументи, подносителот 

на ова барање предлага Уставниот суд, по одржување на јавна расправа, да ја донесе 

следната мериторна 

 

О Д Л У К А 

 

1. СЕ УТВРДУВА дека на лицето Димитар Апасиев од Скопје му е повредено 

правото на политичко дејстување и забраната на дискриминација по основ на 

политичка припадност, во смисла на член 110, алинеја 3 од Уставот на 

Република С. Македонија.  
 

2. СЕ ПОНИШТУВА Известувањето бр. 08-4147/4 (од 15.11.2022) на 

претседателот на Собранието на Република Северна Македонија. 
 

3. СЕ ЗАДОЛЖУВА претседателот на Собранието на Република Македонија – 

Талат Џафери да го достави Предлог-барањето за покренување граѓанска 

иницијатива на државно ниво за распишување на задолжителен дополнителен 

референдум од 7 октомври 2022 година до претседателот на Законодавно-

правната комисија и до претседателот на матичното работно тело во 

Собранието на РСМ, заради прибавување мислење за уредноста на 

иницијативата, со цел отстранување на последиците од примената на 

дејствието на претседателот на Собранието на РСМ. 
 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Северна 

Македонија“. 
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