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О С Н О В:  ЗЛОУПОТРЕБА НА СЛУЖБЕНА ПОЛОЖБА И ОВЛАСТУВАЊЕ – КАЗНИВО ПО ЧЛ. 353,  
                                СТ. 1 ОД КЗ 
 

 

 I. Правен основ за пријавување 

 

Оваа кривична пријава ја поднесуваме 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 07.10.2022 година, врз основа на член 2 став 2 и член 73 став 3 од 

Уставот на Република С.Македонија и член 2, член 3 став 2 и член 67 од Законот 

за референдум од страна на пратеникот и претседател на Левица, проф.д-р 

Димитар Апасиев, во својство на физичко лице овластен предлагач, до 

претседателот на Собранието на Република Македонија како надлежен орган 

поднесе Предлог – Барање за покренување граѓанска иницијатива на државно 

ниво за распишување задолжителен дополнителен референдум. Во предлогот се 

бара овозможување на понатамошно непречено собирање на уставно 

предвидените 150.000 граѓански потписи во согласност со законската процедура, 
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позитивните прописи и императивните норми. На предлогот се потпишани 750 

граѓани, повеќе од законскиот минимум од 100 потписи, а во организација на 

политичката партија Левица. 

Прашањето за кое се предлага распишување на референдум гласи: ,,Дали 
сте за продолжување на преговорите со ЕУ со прифаќање на собраниските 
Заклучоци бр.08-3238/1 од 16 јули 2022 година?” ,,ЗА” ,,ПРОТИВ”. 

 

 
Доказ 1: Предлог-Барање за покренување на граѓанска иницијатива на 

државно ниво до ДИК бр. 12/2204/1-2 (28.09.2022) 
 
Доказ 2: Предлог-Барање за покренување на граѓанска иницијатива на 

државно ниво за распишување задолжителен дополнителен 
рефередндум до Претседателот на Собранието на Република С. 
Македонија (07.10.2022) 

 

Постапувајќи по поднесеното Предлог – Барање за покренување 
граѓанска иницијатива на државно ниво за распишување задолжителен 
дополнителен референдум, претседателот на Собранието на РСМ, со 
Известување бр.08-4147/2 од 12.10.2022 година, надвор од неговите законски 
надлежности и деловнички правила, а притоа повикувајќи се на одредбите од 
член 135 и 136 од Деловникот на Собранието на Република Македонија кои се 
однесуваат на поднесување на предлог закон, а не на граѓанска иницијатива за 
референдум, своеволно  му наложува на предлагачот, предлогот да го 
усогласи со Деловникот, во рок од 15 дена. 

 

Доказ 3: Известување бр. 08-4147/2 од 12.10.2022 година од         
                 Претседателот на Собранието на Република С. Македонија. 

 

Во дадениот рок од 15 дена овластениот предлагач  до претседателот на 
Собранието на Република Македонија достави Поднесок за деловничко 
усогласување на барањето/прецизирање на првично поднесениот предлог. Со 
Поднесокот на претседателот на Собранието јасно му е укажано на сите 
пропусти, направени во горенаведеното Известување. Имено, прво му е укажано 
дека во Известувањето бр.08-4147/2 од 12.10.2022 година се повикува на 
несоодветни деловнички одредби кои се однесуваат на поднесување на предлог 
закон, во услови кога во Деловникот постојат lex specialis одредби кои ја 
регулираат постапката за граѓанска иницијатива на државно ниво. Второ,  
укажано му е дека погрешена е и неговата констатација дадена во  
Известувањето бр.08-4147/2 од 12.10.2022 година дека ,,заклучоците не се општ 
правен акт  и истите по својата правна природа и содржина се став кој ја 
насочува Владата на РСМ во нејзиното постапување”. Трето, и особено битно за 
оваа Пријава, посочено му е дека претседателот на Собранието воопшто нема 
ингеренции да се впушта во материјално-правно анализирање на 
поставеното референдумско прашање. На крајот, останато е на првично 
поставеното референдумско прашање, но како алтернатива е допрецизирано на 
следниот начин: ,,Дали сте за преговори со ЕУ со прифаќање на изгласаните 
собраниски ставови содржани во Заклучоците  бр.08-3238/1 од 16 јули 2022 
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година” ? ,,ЗА” ,,ПРОТИВ” и побарано е од претседателот на Собранието 
Предлогот ex lege да го проследи до Матичните работни тела  на Собранието 
(Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците + Законодавно-
правната комисија) за да прибави претходно мислење за уредноста на предлогот. 
 

Доказ 4: Поднесок за деловничко усогласување на 
барањето/прецизирање на првично поднесениот предлог 
од предлагачот до Претседателот на Собранието на 
Република С. Македонија од 11.11.2022 год. 

 
 Претседателот на Собранието на Република С. Македонија со второ 
Известување бр.08-4147/4 од 15.11.2022 година, повторно спротивно на 
неговите законски надлежности, на Деловникот на Собранието, притоа уште 
еднаш релативизирајќи ја улогата на матичните тела на Собранието и на 
парламентарниот пленум, по втор пат фраглантно го крши Деловникот на 
Собранието повторувајќи ја својата првична противзаконска одлука-Предлогот 
да не го проследи на пленарна седница што е негова изрична законска и 
деловничка обврска. 
  

Доказ 5: Известување бр. 08-4147/4 од 15.11.2022 година од Претседателот  

                 на Собранието на Република С. Македонија. 
 

Доказ 6: Барање за ставање точка на Дневен ред на 95-та пленарна седница  
                  (22.11.2022) 

Согласно чл. 2, ст. 2 од Уставот на РМ (Сл. весник на РМ 
бр.52/1991,1/1992;  1/1992;  31/1998;  31/1998;  91/2001;  91/2001;  84/2003;  84
/2003;  107/2005;  107/2005;  3/2009;  3/2009;  13/2009;  49/2011;  49/2011;  6/20
19;  6/2019), граѓаните на Република Македонија власта ја остваруваат преку 
демократски избрани претставници, по пат на референдум и други облици на 
непосредно изјаснување. 

Согласно чл. 66 од Законот за референдум и други облици на непосредно 
изјаснување на граѓаните (Сл.весник на РМ бр.81/2005 и 3/06, 50/06), Граѓанска 
иницијатива на државно ниво се покренува на предлог на 100 граѓани. 
Предлогот за покренување граѓанска иницијатива на државно ниво треба да 
биде поднесено од овластен предлагач и да се однесува на прашање за кое е 
надлежно да одлучува Собранието. Овластен предлагач, е првиот потписник 
на предлогот за покренување на граѓанска иницијатива. 

 Согласно чл. 67, ст. 5, 6 и 7 од Законот за референдум и други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните (Сл.весник на РМ бр.81/2005 и 3/06, 50/06), 
кога претседателот на Собранието ќе утврди дека иницијативата е 
неуредна, прашањето во врска со иницијативата ќе го стави на дневен ред 
на правата  наредна седница на Собранието, но не подоцна од 15 дена од денот 
на утврдувањето на неуредноста на иницијативата. Собранието со заклучок 
утврдува дали иницијативата е уредна. Претседателот на Собранието го 
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известува овластениот предлагач за заклучокот на Собранието во рок од три 
дена од денот на неговото донесување. 

 
Согласно чл. 71, ст. 1 од Законот за референдум и други облици на 

непосредно изјаснување на граѓаните (Сл.весник на РМ бр.81/2005 и 3/06, 50/06), 
граѓанска иницијатива на државно ниво за поднесување на предлог за 
распишување на референдум се смета за покрената ако најмалку 150.000 
граѓани со свои потписи ја поддржале иницијативата. 

 
Согласно чл. 191 и чл. 192 од Деловникот на Собранието на Република 

Македонија (Сл. весник на РМ бр. 91/2008 и 119/10, 23/13, 152/19), 

претседателот на Собранието, по добивањето на предлогот за покренување 

на граѓанска иницијатива за донесување на закон, за распишување на 

референдум на државно ниво и за поднесување на предлог за пристапување 

кон измена на Уставот на Република Македонија, веднаш ја доставува до 

претседателот на Законодавно-правната комисија и до претседателот на 

матичното работно тело. Законодавно-правната комисија и матичното работно 

тело во рок од два работни дена до претседателот на Собранието доставуваат 

мислење за уредноста на иницијативата. Ако претседателот на Собранието 

утврди дека иницијативата е уредна, за тоа го известува овластениот предлагач 

во рок од три дена од добивањето на мислењето од работните тела. Ако 

претседателот на Собранието утврди дека иницијативата е неуредна, 

прашањето во врска со иницијативата го става на дневен ред на првата 

наредна седница на Собранието. Собранието со заклучок утврдува дали 

иницијативата е уредна. Претседателот на Собранието го известува овластениот 

предлагач за заклучокот на Собранието во рок од три дена. 

 

Од горенаведените законски и деловнички одредби произлегува дека за 

прашањето за уредноста/неуредноста на поднесената граѓанска иницијатива за 

референдум конечната одлука ја има собранискиот пленум, а не 

претседателот на Собранието и дека претседателот на Собранието должен е 

иницијативата прво да ја проследи до Матичните работни тела, а потоа 

доколку смета дека е неуредна и да ја проследи на пленарна седница на 

Собранието во рок од 15 дена. 

Видно од Известувањето бр.08-4147/2 од 12.10.2022 година од        

Претседателот на Собранието на Република С. Македонија, претседателот на 

Собранието по добивањето на Предлогот спротивно на член 191 и 192 од 

Деловникот на Собранието на Република Македонија (Сл. весник на РМ бр. 

91/2008 и 119/10, 23/13, 152/19) и спротивно на член 67 став 5, 6 и 7 од Законот 

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

на РМ бр.81/2005 и 3/06, 50/06), не го проследил Предлогот до Матичните 

работни тела  на Собранието и не го проследил на пленарна седница на 
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Собранието. Со тоа претседателот на Собранието не ја извршил својата 

службена должност. 

Дополнително, видно од Известувањето бр. 08-4147/2 од 12.10.2022 година 

од Претседателот на Собранието на Република С.Македонија, претседателот на 

Собранието се впушта во материјално-правно анализирање на поставеното 

референдумско прашање во граѓанска иницијатива за референдум, што не е 

негова надлежност, со што прави пречекорување на границите на своето 

службено овластување. 

Видно од Известувањето бр. 08-4147/4 од 15.11.2022 година од 

Претседателот на Собранието на Република С. Македонија, претседателот на 

Собранието Предлогот повторно не го пушта до Матичните работни тела на 

Собранието и не го проследува на пленарна седница, повторно се впушта во 

материјално-правно анализирање на поставеното референдумско прашање 

на Предлогот, со што повторно не ја извршува својата службена должност и 

повторно ги пречекорува границите на своето службинео овластување, приотоа 

ова го прави со умисла, затоа што видно од  Поднесокот за деловничко 

усогласување на барањето/прецизирање на првично поднесениот предлог од 

предлагачот до Претседателот на Собранието на Република С. Македонија од 

11.11.2022 година, од предлагачот јасно е информиран дека не е надлежен за 

оценување на материјално-правната уредност/неуредност на 

референдумското пршање и дека истиот согласно деловничките и законски 

норми е должен Предлогот да го проследи до Матичните работни тела  на 

Собранието и да го проследил на пленарна седница. 

 До денот на поднесување на оваа пријава претседателот на Собранието 

гореспоменатото Предлог – Барање се уште го нема проследено до Матичните 

работни тела  на Собранието и уште го нема проследено на пленарна седница на 

Собранието. 

  Со ваквите дејствија претседателот на Собранието, на овластениот 

предлагач и на оние 750 граѓани потпишани на иницијативата директно им 

прави штета во форма на ускратување на правото на покренување на 

иницијатива за референдум преку ускратување на правото да собираат 

најмалку 150 000 потписи, кое право е предвидено во член  71 став 1 од Законот 

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

на РМ бр.81/2005 и 3/06, 50/06), а со тоа на нив и на сите други граѓани кои 

сакаат да учествуваат во процесот им прави штета во форма на ускратување 

на правото да ја остваруваат власта по пат на референдум, право кое е 

предвидено со член 2, став 2 од Уставот на РМ (Сл. весник на РМ бр. 52/1991,  

1/1992;  1/1992;  31/1998;  31/1998;  91/2001;  91/2001;  84/2003;  84/2003;  107/

2005;  107/2005;  3/2009;  3/2009;  13/2009;  49/2011;  49/2011;  6/2019;  6/2019). 
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  III. Службенички казнени дела 

 

 Со ваквите негови безобразни, умислени, неетички, пакоснички, штетни и 

малициозни комисивни противправни дејствија (лат. acta humana ilicita) – во 

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

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

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 XXX [Кривични дела против 

службената должност]. 

а) Злоупотреба на службената положба и овластување – Казниво по чл. 

353, ст. 1 од КЗ: 

(1) Службено лице кое со искористување на својата службена 
положба или овластување, со пречекорување на границите на 
своето службено овластување или со неизвршување на својата 
службена должност ќе прибави за себе или за друг некаква корист 
или на друг ќе му нанесе штета, ќе се казни со затвор од шест 
месеци до три години. 

 

 

 IV. Законско битие на делото 

 

а) Објективно битие – според законскиот опис: 

-  ООббјјеекктт  ннаа  ззаашшттииттаа претставува интересот за законито, совесно и 

правилно исполнување на службените, јавните и други овластувања.  Објектот на 

заштита го вклучува и интересот за доследно почитување на слободите и 

правата на човекот и граѓанинот, што можат да бидат загрозени со различните 

облици на злоупотреба на позицијата на власт. 

- ДДеејјссттввииееттоо  ннаа  ииззвврршшуувваањњее  

Според дејствието на извршување постојат три облици на делото: 

(1) Искористување на службената положба или овластување – Дејствието на 

сторителот не значи злоупотреба во формална смисла, затоа што не се состои во 

пречекорување на овластувањата или невршење на службена должност или 

овластувања. Тоа е злоупотреба во една целна, целесообразна смисла. 

Вистинските интереси на службата и нејзиното правилно исполнување 

сторителот ги супституира со свои интереси или интереси на трето лице. 

(2) Пречекорување на границите на службеното овластување – Се работи за 

постапување на службено лице што задржува службен карактер, но излегува 

надвор од границите на овластувањата на службеното лице. Дали некоја 

постапка на службеното лице претставува пречекорување на овластувањата или 
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не, се определува секогаш врз основа на прописите што ги определуваат 

овластувањата и рамките на службената должност. 

(3) Неизвршување на службената должност – Се состои во пропуштање на 

службеното лице или во формално исполнување на службените обврски што во 

материјална смисла значи пак пропуштање на вршење на службената должност. 

Делото е довршено со прибавувањето некаква корист (материјална или 

нематеријална) за себе или за друг или со нанесување на друг некаква штета 

(материјална или нематеријална) со некое од овие дејствија. 

- ИИззвврршшииттеелл  ннаа  ддееллооттоо  ее  службено лице.1 

 

б) Субјективно битие – Делото е умислено. Сторителот треба да биде свесен 

дека ја искористува својата службена положба или овластвање, дека ги 

пречекорува границите на овластувањето или дека не ја врши службената 

должност. 

 

*** 

 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 доставуваме 

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 нас – како оштетени, подносител – повратно писмено 

ќе не известите, како би можеле да ги искористиме и преостанатите правни 

средства кои ни стојат на располагање. 

 Сметаме 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 доставуваме 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. 

* 

 
1 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...“; 
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  НАПОМЕНА: Заради целосно расветлување на овој кривично-правен 

настан, предлагаме, бараме и инсистираме да се изврши неопходниот распит на 

пријавениот in concreto! 

 

 

 

 

 

Д О К А З И [ВО ПРИЛОГ]: 

- Тековна состојба за пријавувачот; 
- 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 

18.01.2023 

П р и ј а в у в а ч: 

ПП ЛЕВИЦА 
 

Застапник по закон:  

проф. д-р Димитар Апасиев – претседател 

(Пратеник во Собранието на РМ) 

 

_______________________________________ 

 


