ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА
ПОВРЗАНИ И КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД СОДРЖИНАТА НА НЕЗАКОНСКОТО
СЛЕДЕЊЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ
СКОПЈЕ

НСК-КО бр.10/17
Скопје, 29.06.2017 година
ДО
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 1
СКОПЈЕ

Врз основа на член 39 став 2 алинеја 9 во врска со член 319 став 1 од Законот за
кривична 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 АКТ
СО ПРЕДЛОГ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ

ПРОТИВ:
1. Д.П.Л. од татко Н., мајка Б., роден на ... година во С.Р.М., живее во С.Р.М.,
писмен со завршено високо образование, по занимање новинар, Србин, државјанин на
Р.Македонија, со ЕМБГ ..., се брани од слобода.
2. С.П. од татко Н., мајка Б., роден на ... година во С.Р.М., живее во С.Р.М.,
писмен со завршено високо образование, вработен, Србин, државјанин на
Р.Македонија, со ЕМБГ ..., се брани од слобода.
3. З.П. од татко Н., мајка Б., роден на ... година во С.Р.М., живее во С.Р.М., писмен
со завршено високо образование, вработен, Србин, државјанин на Р.Македонија, со
ЕМБГ ..., се брани од слобода.
ЗАТОА ШТО:
Во временскиот период од месец јули 2011 година до 24.01.2013 година
во Општина З., спротивно на член 56 став 1 од Законот за градење граделе без
одобрение за градење издадено од надлежен орган на земјиште во нивна
сопственост лоцирано на сега запишаните КП бр..., КП бр... и КП бр..., за КО ... и
тоа:
- првообвинетиот Д.П.Л. во текот на месец јули 2011 година без
одобрение за градење издадено од надлежен орган започнал со градење на
објект за домување на КП бр... запишана во имотен лист бр... за КО..., Општина
З., па откако започнал со бесправната градба, на ден 12.12.2012 година до
Општина З. поднел барање за издавање одобрение за градење бр... за изградба
на викенд куќа, со прикривање на фактот дека градбата на објектот е веќе
започната, на основа на кое е издадено Одобрение за градење бр... од
24.01.2013 година за изградба на викенд куќа за времено сместување, објект од
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втора категорија, која се состои од подрум, приземје и кат со вкупна корисна
површина од 317,08 м2.
- второобвинетиот С.П. во текот на месец јули 2011 година без одобрение
за градење издадено од надлежен орган започнал со градење на објект за
домување на КП бр... запишана во имотен лист бр... во КО ..., Општина З., па
откако започнал со бесправната градба на ден 12.12.2012 година до Општина
З. поднел барање за издавање одобрение за градење бр... за изградба на викенд
куќа, со прикривање на фактот дека градбата на објектот е веќе започната, на
основа на кое е издадено Одобрение за градење бр... од 24.01.2013 година за
изградба на викенд куќа за времено сместување, објект од втора категорија,,
која се состои од подрум, приземје и кат со вкупна корисна површина од 130,80
м2.
- третообвинетиот З.П. во текот на месец ноември 2011 година без
одобрение за градење издадено од надлежен орган започнал со градење на
објект за домување на КП бр... запишана во имотен лист бр... во КО ..., Општина
З., па откако започнал со бесправната градба на ден 12.12.2012 година до
Општина З. поднел барање за издавање одобрение за градење бр..., за изградба
на викенд куќа, со прикривање на фактот дека градбата на објектот е веќе
започната, на основа на кое е издадено Одобрение за градење бр... од
24.01.2013 година за викенд куќа за времено сместување, објект од втора
категорија, која се состои од подрум, приземје и кат со вкупна корисна површина
од 104,77 м2.
Со што обвинетите Д.П.Л., С.П. и З.П. сториле по едно кривично дело Бесправно
градење од член 244-а став 1 од КЗ.
Поради што
ПРЕДЛАГАМ
Основен суд Скопје 1 Скопје како стварно и месно надлежен, согласно член 25 и
член 26 од Законот за кривична постапка и член 30 став 1 од Законот за судовите, да
закаже и одржи главна, јавна и усна расправа на која ќе се повикаат:
-Јавниот обвинител за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат
од содржината на незаконското следење на комуникациите,
-Обвинетите: Д.П.Л., С.П. и З.П.,
-Сведоците: ...
Обвинителниот акт се темели на следните докази:
(описот на доказите во оригиналното обвинение е содржан од стр.3 до стр.9)

По одржаната главна, јавна и усна расправа обвинетите да бидат огласени за
виновни и да се осудат согласно законот.
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Врз основа на член 321 став 3 и член 146 став 1 точка 2 и точка 3 од Законот за
кривична постапка, поднесувам

П Р Е Д Л О Г
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ
Спрема обвинетите С.П. и З.П. да се определат следните мерки на
претпазливост:
1.Обврска за обвинетите да се јавуваат еднаш неделно кај определено
службено лице во Основен суд Скопје I Скопје и
2.Привремено на обвинетите да им се одземат патните исправи-пасоши и тоа
на С.П. со број ... со датум на издавање ... година и важност до ... година издадена од
МВР... и на З.П. со број ... со датум на издавање ... година и важност до ... година
издадена од МВР...
Определувањето на мерките на претпазливост е потребно од следните причини:
Обвинетите С.П. и З.П. имаат патни исправи – пасоши и имајќи го во предвид
писмениот допис-одговор на барање од МВР рег.бр... од ... г. со листинзите за
евидентирани влезови и излези преку државната граница произлегува дека обвинетиот
С.П. често патува во странство, поради што постои опасност да ја напушти државата.
Потребата од определување на мерки на претпазливост-одземање на патна
исправа и јавување еднаш неделно кај определено службено лице во Основен суд
Скопје I Скопје, произлегува поради постоење опасност од бегство, имајќи ја во предвид
висината на казната затвор што е предвидена за кривичното дело за кое се обвинуваат,
начинот на извршување на истото, како и одењето во странство укажува на тоа дека
присуството на обвинетите во постапката ќе биде отежнато и самото тоа ќе го попречува
водењето на кривичната постапка. Предлагам да се определат заедно мерките на
претпазливост од т.1 и т.2 од овој предлог поради тоа што во соседните држави
државјаните на Р.Македонија можат да влегуваат и само со идентификација со лична
карта, без да покажат пасош.
Мерките да траат до правосилно завршување на кривичната постапка.
ПРИЛОЗИ за т.II за посебниот предлог: Извод од преглед на патни исправи од
МВР за обвинетите С.П. и З.П. и одговор на барање од МВР рег.бр... од ... г. со
листинзите за евидентирани влезови и излези преку државната граница.
Јавен обвинител за гонење на кривични дела
поврзани и кои произлегуваат од содржината
на незаконското следење на комуникациите
Катица Јанева
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