ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА
ПОВРЗАНИ И КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД СОДРЖИНАТА НА
НЕЗАКОНСКОТО СЛЕДЕЊЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ
СКО ПЈ Е
НСК – КО бр.7/16
Скопје, 14.09.2016 година

ДО
ОСНОВЕН СУД Скопје I Скопје

Врз основа на член 39 став 2 алинеја 9 в.в. со член 469 став 1 од Законот за
кривичната постапка и член 5 став 4 алинеја 5 од Законот за Јавно обвинителство
за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на
незаконското следење на комуникациите, поднесувам

ОБВИНИТЕЛЕН ПРЕДЛОГ
ПРОТИВ:
1.
Н.Г., од татко Т., мајка Н., роден на … година во С.Р.М., каде и живее,
со ЕМБГ …, македонец, државјанин на Р.М.
2.
М.Ј., од татко М., мајка Л., роден на … година во П.Р.М., а живее во
С.Р.М., со ЕМБГ …, македонец, државјанин на Р.М.
3.
Д.Р., од татко П., мајка Р., родена на … година во В.Р.М., а живее во
С.Р.М., со ЕМБГ …, македонка, државјанин на Р.М.
4.
Т.Л., од татко Н., мајка Љ., роден на … година во С.Р.М., каде и
живее, со ЕМБГ …, македонец, државјанин на Р.М.
5.
Ј.Р., од татко Р., мајка В., роден на … година во С.Р.М., каде и живее,
со ЕМБГ …, македонец, државјанин на Р.М.
6.
А.Т., од татко Л., мајка С., роден на … година во С.Р.М., каде и живее,
со ЕМБГ …, македонец, државјанин на Р.М.
7.
Д.К., од татко М., мајка С., роден на … година во В.Р.М., а живее во
С.Р.М., со ЕМБГ …, македонец, државјанин на Р.М.
8.
Д.С., од татко Б., мајка С., роден на … година во С.Р.М., каде и живее,
со ЕМБГ …, македонец, државјанин на Р.М.
9.
Д.Т., од татко Ѓ., мајка Е., роден на … година во С.Р.М., каде и живее,
со ЕМБГ …, македонец, државјанин на Р.М.
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10. Т.П., од татко Т., мајка С., роден на … година во С.Р.М., каде и живее, со
ЕМБГ …, македонец, државјанин на Р.М.
11. М.А., од татко С., мајка А., роден на … година во С.Р.М., каде и живее,
со ЕМБГ …, македонец, државјанин на Р.М.
12. М.П., од татко Ш., мајка А., во Струмица, роден на … во С.Р.М., а живее
во С.Р.М., со ЕМБГ …, македонец, државјанин
13. Б.Б., од татко С., мајка Л., роден на … година во С.Р.М., каде и живее, со
ЕМБГ …, македонец, државјанин на Р.М.
14. И.Б., од татко Т., мајка Р., роден на … година во С.Р.М., каде и живее, со
ЕМБГ …, македонец, државјанин на Р.М.
ЗАТОА ШТО:
На 01.06.2013 година во С.Р.М., првообвинетиот Н.Г., како Претседател на
партијата В.-Д., со умисла преку обвинетите М.Ј.-член на извршниот одбор на
партијата В.-Д., Т.Л.- претседател на општинскиот комитет на В.-Д. на општина Ц., Д.Р.
и Ј.Р.-членови на општинскиот комитет на В.-Д. на општина Ц., ги поттикнале
обвинетите А.Т., Д.К., Д.С., Д.Т., Т.П., М.А., М.П., Б.Б. и И.Б., да во група со повеќе
лица извршат грубо насилство спрема градоначалникот на општина Ц. А.Ж. и спрема
советниците од советничката група на општина Ц. од редовите на коалицијата
предводена од политичката партија С., на начин што откако првообвинетиот Н.Г.
дознал дека за 07.06.2013 година била закажана седница на советот на општина Ц. на
која требало да се води расправа за поништување на неколку детални урбанистички
планови за општина Ц., меѓу кои и Деталниот урбанистички план „Мал Ринг“, а заради
опстојување на бизнис интересите на партискиот врв и нивните блиски бизнис
партнери, кои би биле загрозени со очекуваното поништување на Деталните
урбанистички планови, а посебно поништувањето на планот „Мал Ринг“, во
телефонски разговор со второобвинетиот М.Ј. воден на ден 01.06.2013 година во
20:57:33 часот со времетраење од 4 минути и 4 секунди побарал второобвинетиот да
организира да се собере група членови на партијата и да се изврши грубо насилство
врз градоначалникот на општина Ц.-оштетениот А.Ж., па второобвинетиот М.Ј. го
прифатил барањето и истиот преку обвинетите Т.Л., Д.Р. и Ј.Р. како членови на
хиерархиски подредените органи на партијата дал насоки во времето кога требало да
се одржи седницата, да организираат пред општината да пристигне поголема група на
членови на В.-Д. и истите да го спречат одржувањето на таквата седница со вршење
грубо насилство спрема градоначалникот на општина Ц. А.Ж. и спрема советничката
група на општина Ц. од редовите на коалицијата предводена од ....., по што
обвинетите Д.Р., Т.Л. и Ј.Р., членови на општинскиот комитет на В.-Д. Ц. и советници
во општина Ц. од советничката група предводена од В.-Д. го организирале дел од
членството со наводен мотив дека ќе се протестира пред салата за седници на
општина Ц., заради рушењето на црквата “ Св. Константин и Елена “ која била во фаза
на градба на ул.“ Македонија “, иако тоа не било точка на дневниот ред на седницата,
и како хиерархиски најнизок орган во партијата бил задолжен месниот комитет на В.Д.-Г.Б. преку Р.А.-претседател на месниот комитет да ги евидентира присутните, па на
денот на седницата на 07.06.2013 година пред општина Ц. се собрала поголема група
на луѓе, меѓу кои и обвинетите: А.Т., Д.К., Д.С., Д.Т., Т.П., М.А., М.П., Б.Б. и И.Б., кои во
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група со други непознати лица, влегле во дворот на општината и почнале насилнички
да се однесуваат кон оштетените А.Ж., Ц.С., Б.Ч., Ѓ.В., И.А., С.С.Г., В.М., В.Д., Н.Ѓ.,
Ј.Т., М.Б.Ј., Д.А. и М.Ш., ги малтретирале, грубо навредувале и им ја загрозиле
сигурноста, со тоа што силно тропале по прозорците од бараката бр.6, каде што
требало да се одржи седницата на Советот, како и по целата барака, цело време ги
отварале прозорите од бараката, континуирано извикувајќи “ Андреј, Андрејчоо,
излези надвор, пичка ви материна комуњарска, ти ли ќе рушиш црква, излези и ќе
видиш што ќе те снајде, излези да ти ебам мајката, Вие ли ќе рушите црква,
антихристи, неверници, уаа лопови, педеру, да ти ебам фамилијата, предавник,
неверник, комуњаришта, живи нема да излезете од тука, да ми го јадете, на еве Ви, ќе
Ви го ставам во уста, комуњару, гомно комунистичко, косовци, удбаши, банда хелеона'
и други погрдни, навредливи и заканувачки зборови, поради кое насилно однесување
била оневозможена работата на Советот и заради спречување на поголеми
инциденти, седницата била прекината и презакажана за 10.06.2013 година, кога
повторно пред општината се собрале неколку стотици луѓе и бидејќи од безбедносни
причини вратите за влез во дворот на општината биле затворени, обвинетите А.Т.,
Д.К., Д.С., Д.Т., Т.П., М.А., М.П., Б.Б. и И.Б. заедно со останатите од групата насилно ја
скршиле кованата ограда од дворот и почнале да фрлаат со разни предмети, и тоа:
камења, живи јајца[ домати, компири и полни пластични шишиња кон бараката, со што
биле скршени сите прозори од барака број 6 од општината и притоа со телесна
повреда во пределот на левото око во вид на црвенило и влегување на стран предмет
во окото се здобила оштетената Б.Ч., а при насилен обид за влегување во салата за
седници била скршена и влезната врата од бараката преку која се стигнува до салата
за седници, притоа повторно упатувајќи ги истите и слични погрдни, навредливи и
заканувачки зборови како и на 07.06.2013 година, која состојба траела со до доаѓање
на странски амбасадори и претставници на ОБСЕ во просториите на општината, при
што, за преземање на опишаните дејствија на 07 и 10.06.2013 година на обвинетите:
А.Т., Д.К., Д.С., Д.Т., Т.П., М.А., М.П., Б.Б. и И.Б., со умисла им помогнале обвинетите:
Д.Р., Т.Л. и Ј.Р.-кои од внатрешноста на салата за седници, по телефонска
комуникација им давале совети-инструкции да бидат погласни, поагресивни и да
почнат да тропаат, и тоа, најмногу во моментите кога имало услови за отпочнување со
работа на седницата на советот, а обвинетиот Ј. ги остранувал и пречките со
отварање на прозорите од бараката за да можат да фрлаат со предмети кон
оштетените, како резултат на кои дејствија, покрај телесната повреда која и била
нанесена на оштетената Б.Ч., предизвикана е и материјална штета на Општина Ц., а
во јавноста, кај лицата: С.Б., Г.И., С.С., Н.Н. и Љ.С. е предизвикано чувство на
несигурност, загрозување и страв.
Со кои дејствија обвинетите Н.Г., М.Ј., Т.Л., Д.Р. и Ј.Р. сториле кривично дело
НАСИЛСТВО од член 386 став 2 в.в. со став 1 в.в. со член 23 од КЗ, а обвинетите А.Т.,
Д.К., Д.С., Д.Т., Т.П., М.А., М.П., Б.Б. и И.Б. сториле кривично дело НАСИЛСТВО од
член 386 став 2 в.в. со став 1 од КЗ (Службен весник на РМ бр.37/96).
Поради кое:
П Р Е Д Л АГ АМ :
1. Судот, како стварно и месно надлежен да закаже и одржи главна, јавна и усна
расправа на кој да бидат повикани:
-

Јавниот

обвинител за гонење на кривични дела поврзани и кои
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произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите,
-

Обвинетите: Н.Г., М.Ј., Д.Р., Т.Л., Ј.Р., А.Т., Д.К., Д.С., Д.Т., Т.П., М.А., М.П.,
Б.Б. и И.Б.

-

Сведоците: - Претставник на општина Ц. во врска со оштетно побарување

-

преку Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои
произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите
да се повика загрозен сведок со псевдоним “Загрозен сведок ЗС-1“,

2. На главната расправа да се изведат следните докази:
(описот на доказите во оригиналното обвинение е содржан на стр.5 и
стр.6)
3. По изведените докази предлагам Судот обвинетите да ги огласи за виновни и
да ги осуди според Законот за сторените кривични дела.
4. Во прилог на обвинителниот предлог Ви доставувам и писмено
образложен посебен предлог за посебен начин на испитување на загрозен
сведок, кој што се наоѓа во запечатен коверт.

Јавен обвинител за гонење на кривични дела
поврзани и кои произлегуваат од содржината
на незаконското следење на комуникациите
Катица Јанева
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