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 ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет 
составен од Претседателот на судот Јово Вангеловски – претседател на 
советот и судиите: д-р Џемали Саити, Ристо Катевеновски, Шпенд Деваја 
и Рахилка Стојковска - членови на советот, со записничар м-р Данче 
Попева Марковиќ – виш судски соработник, одлучувајќи по жалбите на 
обвинетите: К.М. од В., изјавени преку бранителите Гоце Ристески, 
адвокат од С. и преку бранителите Александра Балева Грозданова и 
Игор Кичеец, адвокати од Адвокатското друштво „Гоџо, Кичеец и 
Новаковски“ од О., С.В. од О., изјавена преку бранителот м-р Александар 
Новакоски, адвокат од С.,  Ј.Т. од С., изјавена преку бранителот Антонио 
Апостолски, адвокат од Адвокатското друштво „Апостолски“ од С., М.Ч. д 
С., изјавена преку бранителот Сашко Дукоски, адвокат од С., М.П. од К., 
изјавена преку бранителот Панче Тошковски, адвокат од С., Д.Л. од С., 
изјавена преку бранителите Звонко Давидовиќ и Душко Јанковиќ, 
адвокати од Адвокатското друштво „Давидовиќ и Јанковиќ“ од С., Г.Ѓ. од 
С., изјавена преку бранителот Мира Радовановиќ Димитриоска, адвокат 
од С., О.П. од С., изјавена преку бранителот Панче Нефтенов, адвокат 
од С., М.П., Љ.Д. и И.Д., сите од С., изјавена преку бранителот Еленко 
Миланов, адвокат од С., Г.А. и И.С., двајцата од В., изјавена преку 
бранителот Александар Огненовски, адвокат од С., В.Т. од С., изјавена 
преку бранителот Мирјана Јосифовиќ, адвокат од С. и В.М. од К., 
изјавена преку бранителот Нинослав Јакимовски, адвокат од К. против 
решението на Апелациониот суд Скопје КСЖ.бр.152/2018 од 23.02.2018 
година, по претходно прибавениот писмен предлог на Јавниот обвинител 
на Република Македонија КОЖ.бр.11/18 од 20.03.2018 година и по 
одржаната седница на советот на ден 20.03.2018 година во присуство на 
Јавниот обвинител на Република Македонија Анита Тополова 
Исајловска,  обвинетиот К.М. од В. и неговите бранители Гоце Ристески 
адвокат од С. и Игор Кичеец, адвокат од Адвокатското друштво „Гоџо, 
Кичеец и Новаковски“ од О., обвинетиот С.В. oд О. и неговиот бранител 
м-р Александар Новаковски, адвокат од С., обвинетиот М.Ч. од С. и 
неговиот бранител Сашко Дукоски, адвокат од С., обвинетиот Д.Л. од С. 
и неговиот бранител, Душко Јанковиќ, адвокат од Адвокатското друштво 
„Давидовиќ и Јанковиќ“ од С., обнвинетиот Г.Ѓ. од С. и неговите 
бранители Ружица Николовска, адвокат од С. и Анка Гаџоска, адвокат од 
С., бранителот на обвинетиот О.П. од С., Панче Нефтенов адвокат од С., 
обвинетите М.П., И.Д. и Љ.Д., сите од С. и  нивниот бранител Еленко 
Миланов, адвокат од С. и бранителот на обвинетиот Љ.Д., Димитар 
Дангов, адвокат од С., врз основа на член 171 став 6 во врска со член 
443 став 3 и член 444 став 1 во врска со член 430 од Законот за 
кривичната постапка („Службен весник на РМ“ бр.150/10, 100/12 и 
142/16),  на седницата на советот одржана на ден 26.03.2018 година, 
донесе: 
 
 
 
 



Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
 Жалбите на обвинетите: К.М. од В., изјавени преку бранителите 
Гоце Ристески, адвокат од С. и преку бранителите Александра Балева 
Грозданова и Игор Кичеец, адвокати од Адвокатското друштво „Гоџо, 
Кичеец и Новакоски“ од С., С.В. од С., изјавена преку бранителот м-р 
Александар Новакоски, адвокат од С., Ј.Т. од С., изјавена преку 
бранителот Антонио Апостолски, адвокат од Адвокатското друштво 
„Апостолски“ од С., М.Ч. од С., изјавена преку бранителот Сашко 
Дукоски, адвокат од С., М.П. од К., изјавена преку бранителот Панче 
Тошковски, адвокат од С., Д.Л. од С., изјавена преку бранителите Звонко 
Давидовиќ и Душко Јанковиќ, адвокати од Адвокатското друштво 
„Давидовиќ и Јанковиќ“ од С., Г.Ѓ. од С., изјавена преку бранителот Мира 
Радовановиќ Димитриоска, адвокат од С., О.П. од С., изјавена преку 
бранителот Панче Нефтенов, адвокат од С., М.П. и Љ.Д. и И.Д., сите од 
С., изјавена преку бранителот Еленко Миланов, адвокат од С., СЕ 
УВАЖУВААТ. 
 
 Жалбите на обвинетите Г.А. и И.С., двајцата од В., изјавена преку 
бранителот Александар Огненовски, адвокат од С., В.Т. од С., изјавена 
преку бранителот Мирјана Јосифовиќ, адвокат од С. и В.М. од К., 
изјавена преку бранителот Нинослав Јакимовски, адвокат од К. и против 
решението на Апелациониот суд Скопје КСЖ бр.152/18 од 23.02.2018 
година, ДЕЛУМНО СЕ УВАЖУВААТ.  
 
 По повод жалбите и по службена должност, решението на 
Апелациониот суд Скопје КСЖ бр.152/18 од 23.02.2018 година СЕ 
ПРЕИНАЧУВА и се одлучува:  
 
 СЕ УКИНУВА МЕРКАТА ПРИТВОР против обвинетите К.М., С.В., 
М.Ч., М.П., Д.Л., Г.Ѓ., О.П. и М.П. и тоа: 
 
 - против обвинетиот К.М. со ЕМБГ …………., определена со 
решение на судијата на претходна постапка КОК-ПП бр.384/17-1 од 
05.12.2017 година, продолжена со решенија на Кривичниот совет на 
одделението за организиран криминал и корупција при Основниот суд 
Скопје 1 Скопје КИОК-КС.бр.254/17 од 27.12.2017 година и КИОК-
КС.бр.13/18 од 26.01.2018 година, во кривичниот предмет што се води 
против обвинетиот поради постоење на основано сомневање за сторено 
кривично дело „Терористичко загрозување на уставниот поредок и 
безбедноста“ од член 313 од Кривичниот законик, а поради натамошно 
постоење на причините за мерката притвор определени со одредбата од 
член 165 став 1 точка 1, 2 и 3 од Законот за кривичната постапка.  
 
 - против обвинетиот С.В. со ЕМБГ ……….., определена со 
решение на судијата на претходна постапка КОК-ПП бр.384/17-2 од 
05.12.2017 година, продолжена со решенија на Кривичниот совет на 
одделението за организиран криминал и корупција при Основниот суд 
Скопје 1 Скопје КИОК-КС.бр.255/17 од 27.12.2017 година и КИОК-



КС.бр.14/18 од 26.01.2018 година, во кривичниот предмет што се води 
против обвинетиот поради постоење на основано сомневање за сторено 
кривично дело „Терористичко загрозување на уставниот поредок и 
безбедноста“ од член 313 од Кривичниот законик, поради натамошно 
постоење на причините за мерката притвор определени со одредбата од 
член 165 став 1 точка 1 , 2 и 3 од Законот за кривичната постапка.  
 
 - против обвинетиот М.Ч. со ЕМБГ ………., определена со решение 
на судијата на претходна постапка КОК ПП бр.384/17-7 од 28.11.2017 
година, продолжена со решенија на Кривичниот совет на одделението за 
организиран криминал и корупција при Основниот суд Скопје 1 Скопје 
КИОК-КС.бр.260/17 од 27.12.2017 година и КИОК-КС.бр.19/18 од 
26.01.2018 година, во кривичниот предмет што се води против 
обвинетиот поради постоење на основано сомневање за сторено 
кривично дело „Терористичко загрозување на уставниот поредок и 
безбедноста“ од член 313 од Кривичниот законик, а поради натамошно 
постоење на причините за мерката притвор определени со одредбата од 
член 165 став 1 точка  1 и 2 од Законот за кривичната постапка.  
 
 - против обвинетиот М.П. со ЕМБГ ……., на кого определената 
мерка куќен притвор со решение на судијата на претходна постапка КОК-
ПП бр.384/17-8 од 28.11.2017 година му била укината и заменета со 
мерка притвор со решение на Кривичниот совет на одделението за 
организиран криминал и корупција при Основниот суд Скопје 1 Скопје 
КИОК-КС.бр.206/17 од 30.11.2017 година, сметано од денот на неговото 
спроведување во КПУ З.С. С., продолжена со решенија на Кривичниот 
совет на одделението за организиран криминал и корупција при 
Основниот суд Скопје 1 Скопје КИОК-КС.бр.261/17 од 27.12.2017 година 
и КИОК-КС.бр.20/18 од 26.01.2018 година, во кривичниот предмет што се 
води против обвинетиот поради постоење на основано сомневање за 
сторено кривично дело „Терористичко загрозување на уставниот поредок 
и безбедноста“ од член 313 од Кривичниот законик, а поради натамошно 
постоење на причините за мерката притвор определени со одредбата од 
член 165 став 1 точка 1 и 2 од Законот за кривичната постапка.  
 
 - против обвинетиот Д.Л. со ЕМБГ ……….., определена со 
решение на судијата на претходна постапка КОК-ПП бр.384/17-9 од 
29.11.2017 година, продолжена со решенија на Кривичниот совет на 
одделението за организиран криминал и корупција при Основниот суд 
Скопје 1 Скопје КИОК-КС.бр.262/17 од 27.12.2017 година и КИОК-
КС.бр.21/18 од 26.01.2018 година, во кривичниот предмет што се води 
против обвинетиот поради постоење на основано сомневање за сторено 
кривично дело „Терористичко загрозување на уставниот поредок и 
безбедноста“ од член 313 од Кривичниот законик, а поради натамошно 
постоење на причините за мерката притвор определени со одредбата од 
член 165 став  1 точка 1 и 2 од Законот за кривичната постапка.  
 
 - против обвинетиот Г.Ѓ. со ЕМБГ ……….., на кого определената 
мерка куќен притвор со решение на судијата на претходна постапка КОК-
ПП бр.384/17-10 од 28.11.2017 година му била укината и  заменета со 



мерка притвор со решение на Кривичниот совет на одделението за 
организиран криминал и корупција при Основниот суд Скопје 1 Скопје 
КИОК-КС.бр.200/17 и КИОК-КС.бр.207/17 од 30.11.2017 година, сметано 
од денот на неговото спроведување во КПУ З.С. С., продолжена со 
решенија на Кривичниот совет на одделението за организиран криминал 
и корупција при Основниот суд Скопје 1 Скопје КИОК-КС.бр.263/17 од 
27.12.2017 година и КИОК-КС.бр.22/18 од 26.01.2018 година, во 
кривичниот предмет што се води против обвинетиот поради постоење на 
основано сомневање за сторено кривично дело „Терористичко 
загрозување на уставниот поредок и безбедноста“ од член 313 од 
Кривичниот законик,  поради натамошно постоење на причините за 
мерката притвор определени со одредбата од член 165 став  1 точка 1 и 
2 од Законот за кривичната постапка. 
 
 - против обвинетиот О.П. со ЕМБГ ……….., определена со 
решение на судијата на претходна постапка КОК-ПП бр.384/17-11 од 
28.11.2017 година, продолжена со решенија на Кривичниот совет на 
одделението за организиран криминал и корупција при Основниот суд 
Скопје 1 Скопје КИОК-КС.бр.264/17 од 27.12.2017 година и КИОК-
КС.бр.23/18 од 26.01.2018 година, во кривичниот предмет што се води 
против обвинетиот поради постоење на основано сомневање за сторено 
кривично дело „Терористичко загрозување на уставниот поредок и 
безбедноста“ од член 313 од Кривичниот законик, поради натамошно 
постоење на причините за мерката притвор определени со одредбата од 
член 165 став  1 точка 1 и 2 од Законот за кривичната постапка.  
 
    - против обвинетиот М.П. со ЕМБГ ………….., определена со решение 
на судијата на претходна постапка на Основниот суд Скопје I Скопје КОК-
ПП.бр.384/17-14 од 28.11.2017 година, продолжена со решенија на 
кривичниот совет на Одделението за организиран криминал и корупција 
при Основниот суд Скопје I Скопје КИОК-КС.бр.267/17 од 27.12.2017 
година и КИОК-КС.бр.26/18 од 26.01.2018 година, во кривичниот предмет 
што се води против обвинетиот поради постоење на основано 
сомневање за сторено кривично дело „Терористичко загрозување на 
уставниот поредок и безбедноста“ од член 313 од Кривичниот законик, а 
поради натамошно постоење на причините за мерката притвор 
определени со одредбата од член 165 став 1 точка 1 и 2 од Законот за 
кривичната постапка. 
 
 
 ПРОТИВ обвинетите: К.М., С.В., М.Ч., М.П., Д.Л., Г.Ѓ., О.П. и М.П. 
се определува МЕРКА КУЌЕН ПРИТВОР  во траење од 30 дена и тоа : 
 
 ЗА ОБВИНЕТИОТ К.М. со ЕМБГ ……….., сметано од 05.03.2018 
година од 13,30 часот до 04.04.2018 до 13,30 часот, а поради натамошно 
постоење на причините за мерката притвор определени со одредбата од 
член 165 став 1 точка 1 од Законот за кривичната постапка.  Мерката 
куќен притвор за обвинетиот К.М. ќе се извршува на адресата на 
живеење во с. В. бб. СЕ ЗАБРАНУВА на обвинетиот К.М. да се 
оддалечува и да го напушта местото на живеење во с. В. бб. Надзорот 



при спроведување на куќниот притвор за обвинетиот К.М. да го 
спроведува МВР С.1. СЕ ПРЕДУПРЕДУВА обвинетиот К.М. дека доколку 
не се придржува кон определените забрани, против него ќе се определи 
мерка притвор, согласно член 163 став 4 од Законот за кривичната 
постапка. По приемот на решението обвинетиот К.М. да биде пуштен  од 
КПУ З.С. – С., а против него да започне да се реализира куќниот притвор.  
 
 ЗА ОБВИНЕТИОТ С.В. со ЕМБГ ………., сметано од 05.03.2018 
година од 13,05 часот до 04.04.2018 до 13,05 часот, а поради натамошно 
постоење на причините за мерката притвор определени со одредбата од 
член 165 став 1 точка 1 од Законот за кривичната постапка.  Мерката 
куќен притвор за обвинетиот С.В.  ќе се извршува на адресата на 
живеење на ул………….. бр…… во О.. СЕ ЗАБРАНУВА на обвинетиот 
С.В.  да се оддалечува и да го напушта местото на живеење на 
ул………… бр……… во О.. Надзорот при спроведување на куќниот 
притвор за обвинетиот С.В. да го спроведува МВР О.. СЕ 
ПРЕДУПРЕДУВА обвинетиот С.В. дека доколку не се придржува кон 
определените забрани, против него ќе се определи мерка притвор, 
согласно член 163 став 4 од Законот за кривичната постапка. По приемот 
на решението обвинетиот С.В. да биде пуштен  од КПУ З.С. – С., а 
против него да започне да се реализира куќниот притвор.  
 
 ЗА ОБВИНЕТИОТ М.Ч. со ЕМБГ …………., сметано од 26.02.2018 
година од 20,45 часот до 28.03.2018 до 20,45 часот, а поради натамошно 
постоење на причините за мерката притвор определени со одредбата од 
член 165 став 1 точка  1 од Законот за кривичната постапка. Мерката 
куќен притвор за обвинетиот М.Ч. ќе се извршува на адресата на 
живеење на ул……….бр….  во С.. СЕ ЗАБРАНУВА на обвинетиот М.Ч. да 
се оддалечува и да го напушта местото на живеење на ………. бр……… 
во С.. Надзорот при спроведување на куќниот притвор за обвинетиот 
М.Ч. да го спроведува МВР С.. СЕ ПРЕДУПРЕДУВА обвинетиот М.Ч. 
дека доколку не се придржува кон определените забрани, против него ќе 
се определи мерка притвор, согласно член 163 став 4 од Законот за 
кривичната постапка. По приемот на решението обвинетиот М.Ч. да биде 
пуштен  од КПУ З.С. – С., а против него да започне да се реализира 
куќниот притвор. 
 
 ЗА ОБВИНЕТИОТ М.П. со ЕМБГ ………., сметано од 26.02.2018 
година од 22,35 часот до 28.03.2018 година до 22,35 часот, а поради 
натамошно постоење на причините за мерката притвор определени со 
одредбата од член 165 став 1 точка 1 од Законот за кривичната постапка. 
Мерката куќен притвор за обвинетиот М.П. ќе се извршува на адресата 
на живеење на ул……….. бр……… во К.. СЕ ЗАБРАНУВА на обвинетиот 
М.П. да се оддалечува и да го напушта местото на живеење на 
ул……….. бр……… во К.. Надзорот при спроведување на куќниот 
притвор за обвинетиот М.П. да го спроведува МВР К.. СЕ 
ПРЕДУПРЕДУВА обвинетиот М.П. дека доколку не се придржува кон 
определените забрани, против него ќе се определи мерка притвор, 
согласно член 163 став 4 од Законот за кривичната постапка. По приемот 



на решението обвинетиот М.П. да биде пуштен  од КПУ З.С.  С., а против 
него да започне да се реализира куќниот притвор.  
 
 ЗА ОБВИНЕТИОТ Д.Л. со ЕМБГ ……….., сметано од 27.02.2018 
година од 02,10 часот до 29.03.2018 година до 02,10 часот, а поради 
натамошно постоење на причините за мерката притвор определени со 
одредбата од член 165 став  1 точка 1 од Законот за кривичната 
постапка. Мерката куќен притвор за обвинетиот Д.Л. ќе се извршува на 
адресата на живеење на ул……….бр…….. во С.. СЕ ЗАБРАНУВА на 
обвинетиот Д.Л. да се оддалечува и да го напушта местото на живеење 
на ……….. бр…….. во С.. Надзорот при спроведување на куќниот 
притвор за обвинетиот Д.Л. да го спроведува МВР С.. СЕ 
ПРЕДУПРЕДУВА обвинетиот Д.Л. дека доколку не се придржува кон 
определените забрани, против него ќе се определи мерка притвор, 
согласно член 163 став 4 од Законот за кривичната постапка. По приемот 
на решението обвинетиот Д.Л. да биде пуштен  од КПУ З.С. – С., а 
против него да започне да се реализира куќниот притвор.  
 
 ЗА ОБВИНЕТИОТ Г.Ѓ. со ЕМБГ …………., сметано од 26.02.2018 
година од 21,00 часот до 28.03.3018 година до 21,00 часот, а поради 
натамошно постоење на причините за мерката притвор определени со 
одредбата од член 165 став  1 точка 1 од Законот за кривичната 
постапка.Мерката куќен притвор за обвинетиот Г.Ѓ. ќе се извршува на 
адресата на живеење на ул………. бр…….. во С.. СЕ ЗАБРАНУВА на 
обвинетиот Г.Ѓ. да се оддалечува и да го напушта местото на живеење 
на ……… бр……. во С.. Надзорот при спроведување на куќниот притвор 
за обвинетиот Г.Ѓ. да го спроведува МВР С.. СЕ ПРЕДУПРЕДУВА 
обвинетиот Г.Ѓ. дека доколку не се придржува кон определените 
забрани, против него ќе се определи мерка притвор, согласно член 163 
став 4 од Законот за кривичната постапка. По приемот на решението 
обвинетиот Г.Ѓ. да биде пуштен  од КПУ З.С. – С., а против него да 
започне да се реализира куќниот притвор.  
 
 ЗА ОБВИНЕТИОТ О.П. со ЕМБГ …………., сметано од 26.02.2018 
година од 18,15 часот до 28.03.2018 година до 18,15 часот, а поради 
натамошно постоење на причините за мерката притвор определени со 
одредбата од член 165 став  1 точка 1 од Законот за кривичната 
постапка. Мерката куќен притвор за обвинетиот О.П.  ќе се извршува на 
адресата на живеење на бул……… бр……… во С.. СЕ ЗАБРАНУВА на 
обвинетиот О.П.  да се оддалечува и да го напушта местото на живеење 
на бул……… бр……… во С.. Надзорот при спроведување на куќниот 
притвор за обвинетиот О.П. да го спроведува МВР С.. СЕ 
ПРЕДУПРЕДУВА обвинетиот О.П.  дека доколку не се придржува кон 
определените забрани, против него ќе се определи мерка притвор, 
согласно член 163 став 4 од Законот за кривичната постапка. По приемот 
на решението обвинетиот О.П.  да биде пуштен  од КПУ З.С. – С., а 
против него да започне да се реализира куќниот притвор.  
 
 ЗА ОБВИНЕТИОТ М.П. со ЕМБГ ………., сметано од 26.02.2018 
година од 06,50 часот до 28.03.2018  година до 06,50 часот, а поради 



натамошно постоење на причините за мерката притвор определени со 
одредбата од член 165 став  1 точка 1 од Законот за кривичната 
постапка. Мерката куќен притвор за обвинетиот М.П.  ќе се извршува на 
адресата на живеење на ул……… бр……… с.Б. С.2. СЕ ЗАБРАНУВА на 
обвинетиот М.П.  да се оддалечува и да го напушта местото на живеење 
на ул……… бр…… с.Б. С.2. Надзорот при спроведување на куќниот 
притвор за обвинетиот М.П. да го спроведува МВР С.. СЕ 
ПРЕДУПРЕДУВА обвинетиот М.П. дека доколку не се придржува кон 
определените забрани, против него ќе се определи мерка притвор, 
согласно член 163 став 4 од Законот за кривичната постапка. По приемот 
на решението обвинетиот М.П. да биде пуштен од КПУ З.С. – С., а 
против него да започне да се реализира куќниот притвор.  
 
 СЕ УКИНУВА МЕРКАТА КУЌЕН ПРИТВОР против обвинетите 
Љ.Д., Ј.Т., Е.Д.Б. и И.Д. и  и тоа: 
 
 - против обвинетиот Љ.Д. со ЕМБГ ……….., определена со 
решение на судија на претходна постапка КОК-ПП бр.384/17-4 од 
05.12.2017 година, продолжена со решенија на кривичниот совет на 
одделението за организиран криминал и корупција при Основниот суд 
Скопје 1 Скопје КИОК-КС.бр.257/17 од 27.12.2017 година и КИОК-
КС.бр.16/18 од 26.01.2018 година, во кривичниот предмет што се води 
против обвинетиот поради постоење на основано сомневање за сторено 
кривично дело „Терористичко загрозување на уставниот поредок и 
безбедноста“ од член 313 од Кривичниот законик. 
 
 - против обвинетиот Ј.Т. со ЕМБГ ……….., определена со решение 
на судија на претходна постапка КОК-ПП бр.384/17-5 од 05.12.2017 
година, продолжена со решенија на кривичниот совет на одделението за 
организиран криминал и корупција при Основниот суд Скопје 1 Скопје 
КИОК-КС.бр.258/17 од 27.12.2017 година и КИОК-КС.бр.17/18 од 
26.01.2018 година, во кривичниот предмет што се води против 
обвинетиот поради постоење на основано сомневање за сторено 
кривично дело „Терористичко загрозување на уставниот поредок и 
безбедноста“ од член 313 од Кривичниот законик. 
 
 - против обвинетата Е.Д.Б., со ЕМБГ ………, определена со 
решение на судијата на претходна постапка КОК-ПП 384/17-16 од 
28.11.2017 година, заменета со мерка притвор со решение на кривичниот 
совет на одделението за организиран криминал и корупција при 
Основниот суд Скопје 1 Скопје КИОК-КС.бр.208/17 од 30.11.2017 година, 
продолжена со решение на кривичниот совет на одделението за 
организиран криминал и корупција при Основниот суд Скопје 1 Скопје 
КИОК-КС.бр.269/17 од 27.12.2017 година, која била укината и повторно 
била определена мерка куќен притвор со решение на кривичниот совет 
на одделението за организиран криминал и корупција при Основниот суд 
Скопје 1 Скопје КИОК-КС.бр.28/18 од 26.01.2018 година, во кривичниот 
предмет што се води против обвинетата поради постоење на основано 
сомневање за сторено кривично дело „Терористичко загрозување на 
уставниот поредок и безбедноста“ од член 313 од Кривичниот законик. 



 
       - против обвинетиот И.Д. со ЕМБГ ………. определена е мерка 
притвор со решение на судијата на претходна постапка КОК-ПП 
бр.384/17-21 од 28.11.2017 година, продолжена со решение КИОК-
КС.бр.274/17 од 27.12.2017 година, која е укината и определна е мерка 
куќен притвор со решение КИОК-КС.бр.33/18 од 26.01.2018 година, во 
кривичниот предмет што се води против обвинетиот поради постоење на 
основано сомнение за сторено кривично дело Терористичко загрозување 
на уставниот поредок и безбедноста од чл.313 од Кривичниот законик. 
 
  И СЕ ЗАДОЛЖУВААТ : 
 
 ОБВИНЕТИОТ Љ.Д. со ЕМБГ ………, еднаш неделно – секој петок 
во периодот од 12 до 14  часот, да се јавува во Основниот суд Скопје I 
Скопје, кај службено лице определено од судот.   
 
 ОБВИНЕТИОТ Ј.Т. со ЕМБГ …………., еднаш неделно – секој 
петок во периодот од 12 до 14  часот, да се јавува во Основниот суд 
Скопје I Скопје, кај службено лице определено од судот.   
 
 ОБВИНЕТАТА Е.Д.Б., со ЕМБГ ……….., еднаш неделно – секој 
петок во периодот од 12 до 14  часот, да се јавува во Основниот суд 
Куманово, кај службено лице определено од судот.   
 
 ОБВИНЕТИОТ И.Д. со ЕМБГ ……… еднаш неделно – секој петок 
во периодот од 12 до 14  часот, да се јавува во Основниот суд Скопје I 
Скопје, кај службено лице определено од судот.   
 
 
 МЕРКАТА ПРИТВОР ПРОТИВ ОБВИНЕТИТЕ: 
 
  - З.С. со ЕМБГ ……….., определена со решение на судијата на 
претходна постапка КОК-ПП бр.384/17-27 од 30.11.2017 година, 
продолжена со решенија на Кривичниот совет на одделението за 
организиран криминал и корупција при Основниот суд Скопје 1 Скопје 
КИОК-КС.бр.277/17 од 27.12.2017 година и КИОК-КС.бр.36/18 од 
26.01.2018 година, во кривичниот предмет што се води против 
обвинетиот поради постоење на основано сомневање за сторено 
кривично дело „Терористичко загрозување на уставниот поредок и 
безбедноста“ од член 313 од Кривичниот законик, СЕ ПРОДОЛЖУВА за 
уште 30 дена, сметано од 28.02.2018 година од 21,05 часот до 30.03.2018 
година до 21,05 часот, а поради натамошно постоење на причините за 
мерката притвор определени со одредбата од член 165 став 1 точка 1 од 
Законот за кривичната постапка.  
 
  - Г.А. со ЕМБГ ……….. определена со решение на судијата на 
претходна постапка на Основниот суд Скопје I Скопје КОК-ПП.бр.384/17-
32 од 29.11.2017 година, продолжена со решенија на кривичниот совет 
на Одделението за организиран криминал и корупција при Основниот суд 
Скопје I Скопје КИОК-КС.бр.278/17 од 27.12.2017 година и КИОК-



КС.бр.37/18 од 26.01.2018 година, во кривичниот предмет што се води 
против обвинетиот поради постоење на основано сомневање за сторено 
кривично дело „Терористичко загрозување на уставниот поредок и 
безбедноста“ од член 313 од Кривичниот законик, СЕ ПРОДОЛЖУВА за 
уште 30-триесет дена сметано од 26.02.2018 година од 08,00 часот до 
28.03.2018 година до 08,00 часот, а поради натамошно постоење на 
причините за мерката притвор определени со одредбата од член 165 
став 1 точка 1 од Законот за кривичната постапка.  
 
  - И.С. со ЕМБГ ………., определена со решение на судијата на 
претходна постапка КОК-ПП бр.384/17-33 од 29.11.2017 година, 
продолжена со решенија на Кривичниот совет на одделението за 
организиран криминал и корупција при Основниот суд Скопје 1 Скопје 
КИОК-КС.бр.279/17 од 27.12.2017 година и КИОК-КС.бр.38/18 од 
26.01.2018 година, во кривичниот предмет што се води против 
обвинетиот поради постоење на основано сомневање за сторено 
кривично дело „Терористичко загрозување на уставниот поредок и 
безбедноста“ од член 313 од Кривичниот законик, СЕ ПРОДОЛЖУВА за 
уште 30 дена, сметано од 27.02.2018 година од 05,30 часот до 29.03.2018 
година до 05,30 часот, а поради натамошно постоење на причините за 
мерката притвор определени со одредбата од член 165 став 1 точка 1 од 
Законот за кривичната постапка.  
 
 - В.Т. со ЕМБГ ………. определена со решение на судијата на 
претходна постапка на Основниот суд Скопје I Скопје КОК-ПП.бр.384/17-
34 од 29.11.2017 година, продолжена со решенија на кривичниот совет 
на Одделението за организиран криминал и корупција при Основниот суд 
Скопје I Скопје КИОК-КС.бр.280/17 од 27.12.2017 година и КИОК-
КС.бр.39/18 од 26.01.2018 година, во кривичниот предмет што се води 
против обвинетиот поради постоење на основано сомневање за сторено 
кривично дело „Терористичко загрозување на уставниот поредок и 
безбедноста“ од член 313 од Кривичниот законик, СЕ ПРОДОЛЖУВА за 
уште 30-триесет дена сметано од 26.02.2018 година од 08,40 часот до 
28.03.2018 година до 08,40 часот, а поради натамошно постоење на 
причините за мерката притвор определени со одредбата од член 165 
став 1 точка 1 од Законот за кривичната постапка.  
 
 - В.М. со ЕМБГ ………. определена со решение на судијата на 
претходна постапка КОК-ПП бр.384/17-35 од 29.11.2017 година, 
продолжена со решенија на Кривичниот совет на одделението за 
организиран криминал и корупција при Основниот суд Скопје 1 Скопје 
КИОК-КС.бр.281/17 од 27.12.2017 година и КИОК-КС.бр.40/18 од 
26.01.2018 година, во кривичниот предмет што се води против 
обвинетиот поради постоење на основано сомневање за сторено 
кривично дело „Терористичко загрозување на уставниот поредок и 
безбедноста“ од член 313 од Кривичниот законик, СЕ ПРОДОЛЖУВА за 
уште 30 дена, сметано од 27.02.2018 година од 01,45 часот до 29.03.2018 
година до 01,45 часот, а поради натамошно постоење на причините за 
мерката притвор определени со одредбата од член 165 став 1 точка 1 од 
Законот за кривичната постапка. 



  
 МЕРКАТА КУЌЕН ПРИТВОР ПРОТИВ ОБВИНЕТИТЕ: 
 
 С.М. со ЕМБГ ……….., определена со решение на судија на 
претходна постапка КОК-ПП бр.384/17-13 од 28.11.2017 година, 
продолжена со решенија на кривичниот совет на одделението за 
организиран криминал и корупција при Основниот суд Скопје 1 Скопје 
КИОК-КС.бр.266/17 од 27.12.2017 година и КИОК-КС.бр.25/18 од 
26.01.2018 година, во кривичниот предмет што се води против 
обвинетиот поради постоење на основано сомневање за сторено 
кривично дело „Терористичко загрозување на уставниот поредок и 
безбедноста“ од член 313 од Кривичниот законик, СЕ ПРОДОЛЖУВА за 
уште 30 дена, сметано од 26.02.2018 година од 20,15 часот до 28.03.2018 
година до 20,15 часот, а поради натамошно постоење на причините за 
мерката притвор определени со одредбата од член 165 став 1 точка 1 од 
Законот за кривичната постапка. Мерката куќен притвор за обвинетиот 
С.М. ќе се извршува на адресата на живеење на ул……….. бр……. во С.. 
СЕ ЗАБРАНУВА на обвинетиот С.М. да се оддалечува и да го напушта 
местото на живеење на ул……….. бр…….. во С.. Надзорот при 
спроведување на куќниот притвор за обвинетиот С.М. да го спроведува 
МВР на РМ ПС Ц.. СЕ ПРЕДУПРЕДУВА обвинетиот С.М. дека доколку не 
се придржува кон определените забрани, против него ќе се определи 
мерка притвор, согласно член 163 став 4 од Законот за кривичната 
постапка. 
 
  С.М.1 со ЕМБГ ………. на кого му била определена мерка притвор 
со решение на судијата на претходна постапка КОК-ПП бр.384/17-25 од 
29.11.2017 година, која била укината и заменета со мерка куќен притвор 
со решение на кривичниот совет на одделението за организиран 
криминал и корупција при Основниот суд Скопје 1 Скопје КИОК-
КС.бр.275/17 од 27.12.2017 година, и продолжена со решение на тој 
совет КИОК-КС.бр.34/18 од 26.01.2018 година, во кривичниот предмет 
што се води против обвинетиот поради постоење на основано 
сомневање за сторено кривично дело „Терористичко загрозување на 
уставниот поредок и безбедноста“ од член 313 од Кривичниот законик, 
СЕ ПРОДОЛЖУВА за уште 30-триесет дена сметано од 27.02.2018 
година од 15,30 до 29.03.2018  година до 15,30 часот, а поради 
натамошно постоење на причините за мерката притвор определени со 
одредбата од член 165 став 1 точка 1 од Законот за кривичната постапка. 
Мерката куќен притвор за обвинетиот С.М.1 ќе се извршува на адресата 
на живеење на ул……….бр…………, С.. СЕ ЗАБРАНУВА на обвинетиот 
С.М.1 да се оддалечува и да го напушта местото на живеење на  
ул……….. бр………., С.. НАДЗОРОТ при спроведување на куќниот 
притвор за  обвинетиот С.М.1 да го спроведува МВР на РМ, ПС Ц.. СЕ 
ПРЕДУПРЕДУВА обвинетиот С.М.1 дека доколку не се придржува кон 
определените забрани, против него ќе се определи мерка притвор, 
согласно член 163 став 4 на Законот за кривичната постапка. 
 
  М.М. со ЕМБГ …………., на кого му била определена мерка 
притвор со решение на судијата на претходна постапка КОК-ПП 



бр.384/17-26 од 29.11.2017 година, која била укината и заменета со 
мерка куќен притвор со решение на кривичниот совет на одделението за 
организиран криминал и корупција при Основниот суд Скопје 1 Скопје 
КИОК-КС.бр.276/17 од 27.12.2017 година и продолжена со решение на 
тој совет КИОК-КС.бр.35/18 од 26.01.2018 година, во кривичниот предмет 
што се води против обвинетиот поради постоење на основано 
сомневање за сторено кривично дело „Терористичко загрозување на 
уставниот поредок и безбедноста“ од член 313 од Кривичниот законик, 
СЕ ПРОДОЛЖУВА за уште 30-триесет дена сметано од 27.02.2018 
година од 14,00 до 29.03.2018  година до 14,00 часот, а поради 
натамошно постоење на причините за мерката притвор определени со 
одредбата од член 165 став 1 точка 1 од Законот за кривичната постапка. 
Мерката куќен притвор за обвинетиот М.М. ќе се извршува на адресата 
на живеење ул………. бр………, С.. СЕ ЗАБРАНУВА на обвинетиот 
обвинетиот М.М. да се оддалечува и да го напушта местото на живеење  
ул……….. бр………., С.. НАДЗОРОТ при спроведување на куќниот 
притвор за обвинетиот М.М. да го спроведува МВР на РМ, ПС Ц.. СЕ 
ПРЕДУПРЕДУВА обвинетиот М.М. дека доколку не се придржува кон 
определените забрани, против истиот ќе се определи мерка притвор, 
согласно член 163 став 4 на Законот за кривичната постапка. 
 
 
 

O б р а з л о ж е н и е 
 
 
 
 Апелациониот суд Скопје со решение КСЖ.бр.152/2018 од 
23.02.2018 година, делумно го уважил предлогот на Основното јавно 
обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција Скопје 
КО.бр.66/17 од 23.02.2018 година. Мерката притвор против обвинетите и 
тоа: К.М., определена со решение на судијата на претходна постапка 
КОК-ПП бр.384/17-1 од 05.12.2017 година, продолжена со решенија на 
кривичниот совет на Одделението за организиран криминал и корупција 
при Основниот суд Скопје 1 Скопје КИОК-КС.бр.254/17 од 27.12.2017 
година и КИОК-КС.бр.13/18 од 26.01.2018 година, С.В., определена со 
решение на судијата на претходна постапка КОК-ПП бр.384/17-2 од 
05.12.2017 година, продолжена со решенија на кривичниот совет на 
Одделението за организиран криминал и корупција при Основниот суд 
Скопје 1 Скопје КИОК-КС.бр.255/17 од 27.12.2017 година и КИОК-
КС.бр.14/18 од 26.01.2018 година, М.Ч., определена со решение на 
судијата на претходна постапка КОК ПП бр.384/17-7 од 28.11.2017 
година, продолжена со решенија на кривичниот совет на Одделението за 
организиран криминал и корупција при Основниот суд Скопје 1 Скопје 
КИОК-КС.бр.260/17 од 27.12.2017 година и КИОК-КС.бр.19/18 од 
26.01.2018 година, М.П. од К., на кого со решение на судијата на 
претходна постапка КОК-ПП бр.384/17-8 од 28.11.2017 година му била 
определена мерка куќен притвор, која со решение на кривичниот совет 
на Одделението за организиран криминал и корупција при Основниот суд 
Скопје 1 Скопје КИОК-КС.бр.206/17 од 30.11.2017 година била укината и 



заменета со мерка притвор, сметано од денот на неговото спроведување 
во КПУ З.С. С., продолжена со решенија на кривичниот совет на 
Одделението за организиран криминал и корупција при Основниот суд 
Скопје 1 Скопје КИОК-КС.бр.261/17 од 27.12.2017 година и КИОК-
КС.бр.20/18 од 26.01.2018 година, Д.Л. определена со решение на 
судијата на претходна постапка КОК-ПП бр.384/17-9 од 29.11.2017 
година, продолжена со решенија на кривичниот совет на Одделението за 
организиран криминал и корупција при Основниот суд Скопје 1 Скопје 
КИОК-КС.бр.262/17 од 27.12.2017 година и КИОК-КС.бр.21/18 од 
26.01.2018 година, Г.Ѓ. од С., на кого со решение на судијата на 
претходна постапка КОК-ПП бр.384/17-10 од 28.11.2017 година му била 
определена мерка куќен притвор, која со решение на кривичниот совет 
на Одделението за организиран криминал и корупција при Основниот суд 
Скопје 1 Скопје КИОК-КС.бр.200/17 и КИОК-КС.бр.207/17 од 30.11.2017 
година, била укината и заменета со мерка притвор, сметано од денот на 
неговото спроведување во КПУ З.С. С., продолжена со решенија на 
кривичниот совет на Одделението за организиран криминал и корупција 
при Основниот суд Скопје 1 Скопје КИОК-КС.бр.263/17 од 27.12.2017 
година и КИОК-КС.бр.22/18 од 26.01.2018 година, О.П., определена со 
решение на судијата на претходна постапка КОК-ПП бр.384/17-11 од 
28.11.2017 година, продолжена со решенија на кривичниот совет на 
Одделението за организиран криминал и корупција при Основниот суд 
Скопје 1 Скопје КИОК-КС.бр.264/17 од 27.12.2017 година и КИОК-
КС.бр.23/18 од 26.01.2018 година, М.П., определена со решение на 
судијата на претходна постапка на Основниот суд Скопје I Скопје КОК-
ПП.бр.384/17-14 од 28.11.2017 година, продолжена со решенија на 
кривичниот совет на Одделението за организиран криминал и корупција 
при Основниот суд Скопје I Скопје КИОК-КС.бр.267/17 од 27.12.2017 
година и КИОК-КС.бр.26/18 од 26.01.2018 година, З.С., определена со 
решение на судијата на претходна постапка КОК-ПП бр.384/17-27 од 
30.11.2017 година, продолжена со решенија на кривичниот совет на 
Одделението за организиран криминал и корупција при Основниот суд 
Скопје 1 Скопје КИОК-КС.бр.277/17 од 27.12.2017 година и КИОК-
КС.бр.36/18 од 26.01.2018 година, Г.А., определена со решение на 
судијата на претходна постапка на Основниот суд Скопје I Скопје КОК-
ПП.бр.384/17-32 од 29.11.2017 година, продолжена со решенија на 
кривичниот совет на Одделението за организиран криминал и корупција 
при Основниот суд Скопје I Скопје КИОК-КС.бр.278/17 од 27.12.2017 
година и КИОК-КС.бр.37/18 од 26.01.2018 година, И.С., определена со 
решение на судијата на претходна постапка КОК-ПП бр.384/17-33 од 
29.11.2017 година, продолжена со решенија на кривичниот совет на 
Одделението за организиран криминал и корупција при Основниот суд 
Скопје 1 Скопје КИОК-КС.бр.279/17 од 27.12.2017 година и КИОК-
КС.бр.38/18 од 26.01.2018 година, В.Т., определена со решение на 
судијата на претходна постапка на Основниот суд Скопје I Скопје КОК-
ПП.бр.384/17-34 од 29.11.2017 година, продолжена со решенија на 
кривичниот совет на Одделението за организиран криминал и корупција 
при Основниот суд Скопје I Скопје КИОК-КС.бр.280/17 од 27.12.2017 
година и КИОК-КС.бр.39/18 од 26.01.2018 година и В.М. определена со 
решение на судијата на претходна постапка КОК-ПП бр.384/17-35 од 



29.11.2017 година, продолжена со решенија на кривичниот совет на 
Одделението за организиран криминал и корупција при Основниот суд 
Скопје 1 Скопје КИОК-КС.бр.281/17 од 27.12.2017 година и КИОК-
КС.бр.40/18 од 26.01.2018 година, во кривичниот предмет што се води 
против обвинетите поради постоење основано сомневање за сторено 
кривично дело „Терористичко загрозување на уставниот поредок и 
безбедноста“ од член 313 од Кривичниот законик, ја продолжил за уште 
30 дена и тоа: за обвинетиот К.М. сметано од 05.03.2018 година од 13,30 
часот до 04.04.2018 до 13,30 часот, а поради понатамошно постоење на 
причините за мерката притвор определени со одредбата од член 165 
став 1 точки 1, 2 и 3 од Законот за кривичната постапка, за обвинетиот 
С.В. сметано од 05.03.2018 година од 13,05 часот до 04.04.2018 до 13,05 
часот, а поради понатамошно постоење на причините за мерката 
притвор определени со одредбата од член 165 став 1 точки 1, 2 и 3 од 
Законот за кривичната постапка, за обвинетиот М.Ч. сметано од 
26.02.2018 година од 20,45 часот до 28.03.2018 до 20,45 часот, а поради 
понатамошно постоење на причините за мерката притвор определени со 
одредбата од член 165 став 1 точки 1 и 2 од Законот за кривичната 
постапка, за обвинетиот М.П., сметано од 26.02.2018 година од 22,35 
часот до 28.03.2018 година до 22,35 часот, а поради понатамошно 
постоење на причините за мерката притвор определени со одредбата од 
член 165 став 1 точки 1 и 2 од Законот за кривичната постапка, за 
обвинетиот Д.Л. сметано од 27.02.2018 година од 02,10 часот до 
29.03.2018 година до 02,10 часот, а поради понатамошно постоење на 
причините за мерката притвор определени со одредбата од член 165 
став 1 точки 1 и 2 од Законот за кривичната постапка, за обвинетиот Г.Ѓ. 
сметано од 26.02.2018 година од 21,00 часот до 28.03.3018 година до 
21,00 часот, а поради понатамошно постоење на причините за мерката 
притвор определени со одредбата од член 165 став 1 точки 1 и 2 од 
Законот за кривичната постапка, за обвинетиот О.П. сметано од 
26.02.2018 година од 18,15 часот до 28.03.2018 година до 18,15 часот, а 
поради понатамошно постоење на причините за мерката притвор 
определени со одредбата од член 165 став 1 точки 1 и 2 од Законот за 
кривичната постапка, за обвинетиот М.П. сметано од 26.02.2018 година 
од 06,50 часот до 28.03.2018 година до 06,50 часот, а поради натамошно 
постоење на причините за мерката притвор определени со одредбата од 
член 165 став 1 точки 1 и 2 од Законот за кривичната постапка, за 
обвинетиот З.С. сметано од 28.02.2018 година од 21,05 часот до 
30.03.2018 година до 21,05 часот, а поради понатамошно постоење на 
причините за мерката притвор определени со одредбата од член 165 
став 1 точки 1, 2 и 3 од Законот за кривичната постапка, за обвинетиот 
Г.А. сметано од 26.02.2018 година од 08,00 часот до 28.03.2018 година 
до 08,00 часот, а поради натамошно постоење на причините за мерката 
притвор определени со одредбата од член 165 став 1 точки 1, 2 и 3 од 
Законот за кривичната постапка, за обвинетиот И.С. сметано од 
27.02.2018 година од 05,30 часот до 29.03.2018 година до 05,30 часот, а 
поради понатамошно постоење на причините за мерката притвор 
определени со одредбата од член 165 став 1 точки 1 и 2 од Законот за 
кривичната постапка, за обвинетиот В.Т. сметано од 26.02.2018 година 
од 08,40 часот до 28.03.2018 година до 08,40 часот, а поради натамошно 



постоење на причините за мерката притвор определени со одредбата од 
член 165 став 1 точки 1, 2 и 3 од Законот за кривичната постапка и за 
обвинетиот В.М. сметано од 27.02.2018 година од 01,45 часот до 
29.03.2018 година до 01,45 часот, а поради понатамошно постоење на 
причините за мерката притвор определени со одредбата од член 165 
став 1 точки 1, 2 и 3 од Законот за кривичната постапка. Мерката куќен 
притвор спрема обвинетите и тоа: Љ.Д. определена со решение на 
судија на претходна постапка КОК-ПП бр.384/17-4 од 05.12.2017 година, 
продолжена со решенија на кривичниот совет на Одделението за 
организиран криминал и корупција при Основниот суд Скопје 1 Скопје 
КИОК-КС.бр.257/17 од 27.12.2017 година и КИОК-КС.бр.16/18 од 
26.01.2018 година, Ј.Т. определена со решение на судија на претходна 
постапка КОК-ПП бр.384/17-5 од 05.12.2017 година, продолжена со 
решенија на кривичниот совет на Одделението за организиран криминал 
и корупција при Основниот суд Скопје 1 Скопје КИОК-КС.бр.258/17 од 
27.12.2017 година и КИОК-КС.бр.17/18 од 26.01.2018 година, С.М. 
определена со решение на судија на претходна постапка КОК-ПП 
бр.384/17-13 од 28.11.2017 година, продолжена со решенија на 
кривичниот совет на Одделението за организиран криминал и корупција 
при Основниот суд Скопје 1 Скопје КИОК-КС.бр.266/17 од 27.12.2017 
година и КИОК-КС.бр.25/18 од 26.01.2018 година, Е.Д.Б., на која со 
решение на судијата на претходна постапка КОК-ПП 384/17-16 од 
28.11.2017 година и` била определена мерка куќен притвор, која со 
решение на кривичниот совет на Одделението за организиран криминал 
и корупција при Основниот суд Скопје 1 Скопје КИОК-КС.бр.208/17 од 
30.11.2017 година била укината и заменета со мерка притвор, 
продолжена со решение на кривичниот совет на Одделението за 
организиран криминал и корупција при Основниот суд Скопје 1 Скопје 
КИОК-КС.бр.269/17 од 27.12.2017 година, а со решение на тој совет 
КИОК-КС.бр.28/18 од 26.01.2018 година, мерката притвор била укината и 
повторно и` била определена мерка куќен притвор, И.Д. кому со решение 
на судијата на претходна постапка КОК-ПП бр.384/17-21 од 28.11.2017 
година, му била определена мерка притвор, продолжена со решение на 
кривичниот совет на Одделението за организиран криминал и корупција 
при Основниот суд Скопје 1 Скопје КИОК-КС.бр.274/17 од 27.12.2017 
година, која била укината и заменета со мерка куќен притвор со решение 
на тој совет КИОК-КС.бр.33/18 од 26.01.2018 година, С.М.1 кому со 
решение на судијата на претходна постапка КОК-ПП бр.384/17-25 од 
29.11.2017 година, му била определена мерка притвор, која со решение 
на кривичниот совет на Одделението за организиран криминал и 
корупција при Основниот суд Скопје 1 Скопје КИОК-КС.бр.275/17 од 
27.12.2017 година била укината и заменета со мерка куќен притвор, 
продолжена со решение на тој совет КИОК-КС.бр.34/18 од 26.01.2018 
година и М.М., кому со решение на судијата на претходна постапка КОК-
ПП бр.384/17-26 од 29.11.2017 година му била определена мерка 
притвор, која со решение на кривичниот совет на Одделението за 
организиран криминал и корупција при Основниот суд Скопје 1 Скопје  
КИОК-КС.бр.276/17 од 27.12.2017 година била укината и заменета со 
мерка куќен притвор, продолжена со решение на тој совет КИОК-
КС.бр.35/18 од 26.01.2018 година, во кривичниот предмет што се води 



против обвинетите поради постоење основано сомневање за сторено 
кривично дело „Терористичко загрозување на уставниот поредок и 
безбедноста“ од член 313 од Кривичниот законик, ја продолжил за уште 
30 дена и тоа: за обвинетиот Љ.Д. сметано од 05.03.2018 година од 11,45 
часот до 04.04.2018 година до 11,45 часот, а поради понатамошно 
постоење на причините за мерката притвор определени со одредбата од 
член 165 став 1 точки 1 и 3 од Законот за кривичната постапка, за 
обвинетиот Ј.Т. сметано од 05.03.2018 година од 14,45 часот до 
04.04.2018 година, до 14,45 часот, а поради понатамошно постоење на 
причините за мерката притвор определени со одредбата од член 165 
став 1 точки 1 и 3 од Законот за кривичната постапка, за обвинетиот С.М. 
сметано од 26.02.2018 година од 20,15 часот до 28.03.2018 година до 
20,15 часот, а поради понатамошно постоење на причините за мерката 
притвор определени со одредбата од член 165 став 1 точки 1 и 2 од 
Законот за кривичната постапка, за обвинетата Е.Д.Б. сметано од 
26.02.2018 година од 06,15 до 28.03.2018 година од 06,15 часот, а 
поради натамошно постоење на причините за мерката притвор 
определени со одредбата од член 165 став 1 точки 1, 2 и 3 од Законот за 
кривичната постапка, за обвинетиот И.Д. сметано од 26.02.2018 година 
од 18,45 до 28.03.2018  година до 18,45, а поради натамошно постоење 
на причините за мерката притвор определени со одредбата од член 165 
став 1 точка 1 од Законот за кривичната постапка,  за обвинетиот С.М.1 
сметано од 27.02.2018 година од 15,30 до 29.03.2018  година до 15,30 
часот, а поради натамошно постоење на причините за мерката притвор 
определени со одредбата од член 165 став 1 точки 1, 2 и 3 од Законот за 
кривичната постапка и за обвинетиот М.М. сметано од 27.02.2018 година 
од 14,00 до 29.03.2018  година до 14,00 часот, а поради натамошно 
постоење на причините за мерката притвор определени со одредбата од 
член 165 став 1 точки 1, 2 и 3 од Законот за кривичната постапка.  
 
 Во предлогот на Основното јавно обвинителство за гонење 
организиран криминал и корупција на Република Македонија КО.бр.66/17 
од 23.02.2018 година за продолжување на мерката притвор против 
обвинетите: К.М., С.В., М.Ч., М.П., Д.Л., Г.Ѓ., О.П., М.П., З.С., Г.А., И.С., 
В.Т. и В.М. и мерката куќен притвор против обвинетите: Љ.Д., Ј.Т., С.М., 
Е.Д.Б., И.Д., С.М.1 и М.М., биле наведени и образложени причините 
поради кои постојат основите предвидени во член 165 став 1 точки 1, 2 и 
3 од Законот за кривичната постапка, поединечно за секој од обвинетите. 
Во однос на сите обвинети, било наведено дека постои опасност од 
нивно бегство, за обвинетите: К.М., С.В., М.Ч., М.П., Д.Л., Г.Ѓ., О.П., М.П., 
З.С., Г.А., И.С., В.Т., В.М., С.М., Е.Д.Б., С.М.1 и М.М., било истакнато дека 
постои можност да ја попречуваат кривичната постапка, а било наведено 
и дека постои опасност обвинетите К.М., С.В., Д.Л., М.П., З.С., Г.А., И.С., 
В.Т. и В.М., Љ.Д., Ј.Т., Е.Д.Б., С.М.1 и М.М., да го повторат кривичното 
дело. Во предлогот биле наведени и дотогаш преземените истражни 
дејствија во рамките на истражната постапка која во тој момент се` уште 
не била завршена.  
 
 Против решението на Апелациониот суд Скопје КСЖ.бр.152/2018 
од 23.02.2018 година, со кое бил уважен ваквиот предлог, навремени 



жалби до Врховниот суд на Република Македонија изјавија обвинетите: 
К.М., преку адвокат Гоце Ристески од С. и преку Александра Балева 
Грозданова и Игор Кичеец, адвокати од Адвокатското друштво „Гоџо, 
Кичеец и Новаковски“ од О., С.В., преку адвокат м-р Александар 
Новакоски од С., Ј.Т., преку адвокат Антонио Апостолски од С., М.Ч. 
преку адвокат Сашко Дукоски од С. , М.П., преку адвокат Панче 
Тошковски од С., Д.Л., преку адвокатско друштво Давидовиќ и Јанковиќ 
од С., Г.Ѓ., преку адвокат Мира Радовановиќ Димитриоска од С., О.П., 
преку адвокат Панче Нефтенов од С., М.П., Љ.Д. и И.Д., преку адвокат 
Еленко Миланов од С., Г.А. и И.С., преку адвокат Александар Огненовски 
од С., В.Т. преку адвокат Мирјана Јосифовиќ од С. и В.М.,  преку адвокат 
Нинослав Јакимовски од К..  
 
 Во жалбата на обвинетиот К.М., поднесена преку адвокат Гоце 
Ристески од С., се наведува дека со обжаленото  решение е сторена 
суштествена повреда на одредбите на кривичната постапка и погрешно и 
нецелосно е утврдена фактичката состојба. Имено, судот при 
одлучувањето не го имал предвид профилот на личноста на обвинетиот, 
неговиот поранешен живот, фактот дека тој не евидентира во казнената 
евиденција и дека е пратеник во Собранието на Република Македонија. 
Со оглед на тоа што поминале повеќе од седум месеци од случувањето 
на настанот до започнувањето на истражната постапка, како и седум 
дена од започнување на истражна постапка до определување на 
притворот, обвинетиот доколку имал намера да се крие или да избега 
тоа би сторил, но напротив тој сам се јавил во судот. Одбраната на 
обвинетиот смета дека не постојат ни причините за продолжување на 
мерката притвор по основот од членот 165 став 1 точката 2 од Законот за 
кривичната постапка, бидејќи истражната постапка во делот кој се 
однесува на овој обвинет е завршена. По однос на околностите кои судот 
ги наведува како причини дека обвинетиот може да го повтори делото, 
според одбраната на осудениот се отежителни околности, а не 
околности кои го оправдуваат донесувањето на решението за 
продолжување на мерката притвор. Истотака, се наведува дека 
здравствената состојба на обвинетиот му е значително влошена,  поради 
што се предлага против обвинетиот да биде определена мерка куќен 
притвор.  Воедно, со жалбата е истакнат и предлог Врховниот суд на 
Република Македонија да одржи јавна седница на која ќе ги повика 
обвинетиот и неговиот бранител.  
 
 Во жалбата на обвинетиот К.М., поднесена преку адвокатско 
друштво Гоџо, Кичеец и Новаковски од О., се наведува дека со 
побиваното решение не било поединечно утврдено за секој од 
обвинетите дали постојат основите за продолжување на притворот, со 
што е повредено правото на слобода и безбедност од членот 5 од 
Европската конвенција за човекови права. Со оглед на тоа што целта 
заради која е определена мерката притвор може да се постигне и со 
поблага мерка на претпазливост, предложи побиваното решение да се 
преиначи, мерката притвор да се замени со куќен притвор или со мерка 
на претпазливост. 
 



 Во жалбата на обвинетиот С.В., преку адвокат м-р Александар 
Новаковски од С., е наведено дека со побиваното  решение не се 
поединечно образложени причините за продолжување на притворот за 
секој од обвинетите. Во однос на обвинетиот С.В. не постоеле околности 
кои укажуваат на постоење на опасност од бегство или дека ќе го 
повтори делото, бидејќи се работи за  образован човек кој ги знае 
последиците од делото. Истотака, не постојат ни околности кои 
укажуваат на тоа дека истиот би ја попречувал истрагата, бидејќи од 
случувањето на настанот до определувањето на мерката притвор за овој 
обвинет поминале повеќе од седум месеци, па  во тој период сите 
евентуални сведоци биле во контакт со него и можел да влијае на 
истите, но напротив се воздржувал од било какви изјави и коментари. 
Предложи, побиваното решение да се преиначи на начин што на 
обвинетиот ќе му се определи куќен притвор или мерка на претпазливост 
– одземање патна исправа. Воедно, со жалбата побара да биде повикан 
на јавната седница пред  Врховниот суд на Република Македонија. 
 
 Во жалбата на обвинетиот Ј.Т., изјавена преку адвокат Антонио 
Апостолски од С., се наведува дека со побиваното решение е сторена 
суштествена повреда на одредбите на кривичната постапка, погрешно е 
применет Кривичниот законик и погрешно и нецелосно е утврдена 
фактичката состојба. Имено, при донесувањето на побиваното решение 
судот сторил суштествена повреда на постапка бидејќи предлогот на 
Основното јавно обвинителство за гонење на огрганизиран криминал и 
корупција Скопје КО.бр. 66/17 од 23.02.2018 година не го доставил до 
обвинетиот и неговиот бранител, со што го ускратил правото на 
обвинетиот да се произнесе по истото, на кој начин е повреден 
принципот на еднаквост на оружјата на странките во постапката. Судот 
дал генерализирано и неаргументирано образложение за постоењето на 
причините за продолжување на мерката куќен притвор по сите основи, со 
цитирање на одредбите од законот. Напротив, решението мора да 
содржи конкретни причини за постоење на околности кои укажуваат на 
опасноста од бегство, имајќи ги предвид личните, семејните околности 
на обвинетиот и неговата положба во општетството. Во продолжение се 
анализира судската пракса на Европскиот суд за човекови права и се 
цитираат одлуки донесени од истиот суд. Според одбраната на 
обвинетиот и со изрекување на поблага мерка ќе се остварат истите 
цели, поради што  предложи жалбата да се уважи, побиваното решение 
да се преиначи или укине и предметот да се врати на повторно 
разгледување пред првостепениот суд.  
 
 Во жалбата на обвинетиот М.Ч. преку адвокат Сашко Дукоски од 
С., се наведува дека со побиваното решение се сторени суштествени 
повреди на одредбите на кривичната постапка и погрешно и нецелосно е 
утврдена фактичка состојба. Имено, фактите и околностите кои 
укажуваат на постоење на опасноста од бегство на обвинетите се 
формално и општо наведени за сите обвинетии. Судот воопшто не ги 
индивидуализирал и не ги ценел пооделно семејните, материјалните и 
личните прилики на секој од обвинетите. По однос на обвинетиот М.Ч., 
судот требало да има предвид  дека се работи за семеен, женет човек, 



татко на две деца, истиот е со постојано место на живеење, пензионер и 
со исклучително влошена здравствена состојба. Истотака, од 
случувањето на настанот до неговото приведување поминале седум 
месеци, во кој период тој слободно се движел и патувал и немало пречка 
да ја напушти Р.М., но секогаш се враќал. Во периодот од изминатите 
седум месеци тој можел да влијае и на сведоците, но тоа не го сторил, а 
по однос на  доказите кои се во Министерството, тој нема пристап до 
истите, бидејќи е пензиониран. Воедно, обвинетиот е со сериозна 
влошена здравствена состојба, а во Истражниот затвор С. не може да му 
се пружи соодветна нега, поради што предлага побиваното решение да 
се преиначи и обвинетиот да се пушти да се брани од слобода или 
мерката притвор да се замени со друга превентивна мерка за 
обезбедување присуство на обвинетиот . Со жалбата побара Врховниот 
суд на Република Македонија да одржи јавна седница на која ќе биде 
повикан обвинетиот и неговиот бранител. 
 
 Во жалбата на обвинетиот М.П., преку адвокат Панче Тошковски 
од С., се наведува дека судот недоволно ги ценел личните и семејните 
прилики на обвинетиот, особено дека е женет човек татко на две деца, 
со слаба имотна состојба, со постојано место на живеење, а во 
Министерството бил вработен 23 години, кои околности не упатуваат на 
опасноста од бегство. Обвинетиот досега не ја напуштал Р.М. и нема 
намера да ја напушти. Дотолку повеќе што неговата патна исправа е со 
истечена важност и не поднел барање за продолжување на истата. 
Понатаму се наведува дека дел од истрагата е завршена, а дел од 
дејтвијата во склоп на истражната постапка може да бидат спроведени и 
завршени, без можност да се влијае на истите. Според одбраната на 
обвинетиот, со побиваното решение дадено е воопштено образложение 
за постоењето на причините за продолжување на мерката притвор, што 
е спротивно на законите, ратификуваните меѓународни конвенции и 
одлуките на Европскиот суд за човекови права. Предложи, побиваното 
решение да се преиначи на начин што обвинетиот ќе се пушти да се 
брани од слобода или ќе му се определи мерка куќен притвор или 
одземање на патна исправа.  
 
 Обвинетиот Д.Л. преку адвокатско друштво Давидовиќ и Јанковиќ 
од С., поднесе жалба поради непостоење на основите за определување 
и продолжување на мерката притвор од член 165 став 1 точка 1 и 2 од 
Законот за кривичната постапка. Во жалбата се наведува дека на страна 
на обвинетиот нема ниту една околност која би укажувала на опасноста 
на негово бегство. Истотака, истражните дејствија кои треба да се 
превземат во рамки на истрагата не се однесуваат на овој обвинет, 
поради што неосновано е обазложението на Апелациониот суд дека 
истиот може да ја попречува истрагата. Со жалбата предложи, 
побиваното решение да се преиначи на начин што на обвинетиот ќе му 
се определи куќен притвор. Со жалбата е истакнат и предлог Врховниот 
суд на Република Македонија да одржи јавна седница на која ќе ги 
повика обвинетиот и неговиот бранител.  
 



  Во жалбата на обвинетиот Г.Ѓ., преку адвокат Мира Радовановиќ 
Димитриоска од С., се наведува дека обвинетиот нема намера да се 
даде во бегство, истиот кога дознал дека има наредба за негово 
приведување веднаш се јавил во ПС А., не се противел, не бегал, не 
пружил отпор, ниту пак се обидел да влијае на сведоците. По настанот, 
на обвинетиот му е откажан договорот за вработување, поради што нема 
редовни примања и неможе да го отплаќа потрошувачкиот кредит. 
Обвинетиот е семеен човек, женет, татко на две деца, нема роднини во 
странство каде би можел да избега или да се сокрие, а со оглед на 
лошата финансиска состојба и недостигот на материјални средства не 
постои опасноста од негово бегство. Предложи побиваното решение да 
се преиначи на начин што обвинетиот ќе се пушти да се брани од 
слобода или ќе му се определи куќен притвор со забрана за 
комуникација со лица и употреба на средства за комуникација. Со 
дополнение на жалба од 02.03.2018 година и поднесок од 14.03.2018 
година од бранителот на обвинетиот, адвокат Ружица Николовска, се 
бара од Врховниот суд на Република Македонија да одржи јавна седница 
на која ќе бидат повикани обвинетиот и неговите бранители.  
 
 Во жалбата на обвинетиот О.П., преку адвокат Панче Нефтенов од 
С., се наведува дека решението за продолжување на мерката притвор 
мора да содржи образложени причини за околностите од кои 
произлегува основаноста на секој од законските основи за 
определување и продолжување на мерката притвор на кои се повикува 
судот. Обвинетиот досега редовно се јавувал на покани на дисциплинска 
комисија при Министерството и пред судот по повод тужбата против 
Министерството. Од случувањето на настанот до сега бил  достапен на 
органите за прогон, се работи за семеен човек, татко на две малолетни 
деца, поради што не постојат околности кои би укажувале на опасноста 
од бегство на обвинетиот. Од случувањето на настанот па до неговото 
приведување поминале седум месеци во кој период истиот не влијаел на 
ниту еден сведок, ниту пак може да влијае во иднина, бидејќи добил 
отказ од работа. Предложи, побиваното решение да се преиначи на 
начин што обвинетиот ќе се пушти да се брани од слобода или ќе му се 
определи куќен притвор или друга поблага мерка за обезбедување на 
неговото присуство. Со жалбата е истакнат и предлог Врховниот суд на 
Република Македонија да одржи јавна седница на која ќе ги повика 
обвинетиот и неговиот бранител.  
 
 Во жалбата на обвинетите М.П., Љ.Д. и И.Д., преку адвокат Еленко 
Миланов од С., по однос на обвинетиот М.П. се наведува дека тој бил во 
Собранието на Република Македонија во рамките на неговите работни 
задачи, а не како припадник на маса на граѓани за учество во кривично 
дело. Истотака, во предлогот од Основното јавно обвинителство и од 
страна на судот не се образложени причините за постоењето на основот 
за продолжување на мерката притвор поедничено за секој обвинет. Во 
оваа смисла, не се ценети личните и семејните околности на обвинетиот, 
особено дека истиот има оформено семејство и поседува недвижен 
имот. Истотака не е наведена ниту еден причина за постоење на 
опасноста од попречување на истрагата, бидејќи поголемиот број на 



сведоци за овој настан се сослушани и обезбедени се материјални 
докази. Во прилог на фактот дека обвинетиот нема да се даде во 
бегство, се наведува дека спрема него во постапка за друго кривично 
дело каде истиот се јавува како обвинет му била изречена мерка на 
претпазливост и ја почитувал изречената мерка. Оттука, одбраната на 
обвинетиот смета дека неговото присуство може да се обезбеди и со 
изрекување на мерка на претпазливост или во краен случај со мерката 
куќен притвор.  По однос на обвинетиот Љ.Д., се истакнува околноста 
дека тој сам се јавил во судот откако дознал дека против него се води 
постапка, истиот е возрасен, семеен човек и никогаш досега не сторил 
кривично дело. Во случајот не постои ниту една околност која би 
укажувала дека постои страв од повторување на делото. Поради што се 
предлага на обвинетиот наместо мерката притвор да му се определи 
мерка на претпазливост . По однос на обвинетиот И.Д., се наведува дека 
се работи за познат уметник – оперски пејач, кој бил на усовршување во 
странство и потоа се вратил во Р.М. за да ја продолжи својата кариера,  
што значи дека е посветен на својата држава и во никој случај не би се 
дал во бегство. Понатаму се наведува дека политичкиот мотив и цел не 
се причина за определување на мерката куќен притвор против 
обвинетиот. Со жалбата се предлага, мерката куќен притвор да се 
замени со мерка на претпазливост. Со жалбата е истакнат и предлог 
Врховниот суд на Република Македонија да одржи јавна седница на која 
ќе ги повика обвинетите и нивниот бранител.  
 
 Во жалбата на обвинетите Г.А. и И.С., преку адвокат Александар 
Огненовски од С., се наведува дека судот дава паушални наводи за 
постоење на опасност од бегство за сите обвинети. Околностите кои 
укажуваат на постоење на опасноста од бегство не се дадени 
поединечно за секој од обвинетите, туку групно за сите, без да бидат 
ценети личните околности кои постојат кај секој од нив.  По однос на 
обвинетиот Г.А. се наведува дека тој има оформено семејство и е татко 
на три деца. Со оглед на тоа што од случувањето на настанот до 
неговото приведување поминале повеќе од седум месеци, истиот имал 
можност да се даде во бегство и да влијае на сведоците. Напротив, 
обвинетиот не се дал во бегство, сам се јавил на покана на Овластените 
службени лица во Министерството и на покана од Основното јавно 
обвинителство, ниту пак на било кој начин се обидел да влијае на 
постапката. Оттука, одбраната на осудениот смета дека и со 
определување на мерка на претпазливост може да се обезбеди 
присуството на обвинетиот. По однос на обвинетиот И.С., се наведува 
дека не постои основот за определување на мерката притвор, бидејќи не 
постои опасност овој обвинет да се даде во бегство. Обвинетиот е 
самохран родител на едно малолетно дете, досега не се дал во бегство 
и сам се јавил на покана на Овластените службени лица во 
Министерството и на покана од  Основното јавно обвинителство. Со 
жалбата се предложи побиваното решение да се преиначи, на начин што  
двајцата обвинети да се пуштат да се бранат од слобода или решението 
да се  укине и да се врати на повторно одлучување пред првостепениот 
суд со напатствија за изрекување поблага мерка на претпазливост.  
 



 Во жалбата на обвинетиот В.Т., поднесена  преку адвокат Мирјана 
Јосифовиќ од С., се наведува дека од страна на судот не е ценета 
семејната и материјалната состојба на обвинетиот, дека истиот е татко 
на две деца, живее во заедница со неговата мајка и е во тешка 
финансиска состојба. Досега не се криел од органите на прогонот, сам се 
пријавил на распит во полициска станица. Со оглед на тоа што по 
случувањето на настанот бил во Р.С., доколку сакал можел да избега, но 
се вратил. Истотака, во случајот обвинетиот не може да влијае на 
истрагата бидејќи истата е завршена, а  обвинетиот нема пристап до 
доказите кои се со ознака „строго доверливо“. Поради ова, со жалбата се 
предлага побиваното решение да се преиначи на начин што на 
обвинетиот ќе му се определи некоја од алтернативните мерки за 
обезбедување присуство, одземање на патна исправа или забрана за 
напуштање на живеалиштето. 
 
 Обвинетиот В.М., преку адвокат Нинослав Јакимовски од К., 
поднесе жалба поради непостоење на основите за определување и 
продолжување на мерката притвор од член 165 став 1 точка 1, 2 и 3 од 
Законот за кривичната постапка, со предлог жалбата да се уважи, 
побиваното решение да се укине, а обвинетиот да се пушти да се брани 
од слобода, или пак да се донесе решение со кое  мерката притвор ќе се 
замени со мерка куќен притвор. Во жалбата се наведува дека  
обвинетиот е млад човек, живее со својата баба за која тој се грижи, сам 
се јавил во П.С.  К.В., кои околности  не упатуваат на опасноста од 
бегство. Обвинетиот не може да влијае на истрагата, особено не на 
доказите кои се со степен на тајност „ строго доверливо, ниту пак постои 
реална опасност дека истиот би го повторил делото доколку биде пуштен 
да се брани на слобода.   
 
 Јавниот обвинител на Република Македонија, постапувајќи во 
рамките на своите законски овластувања, согласно со член 421 став 2 од 
Законот за кривичната постапка („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.150/2010 и бр.100/2012), до овој суд достави писмен 
предлог КОЖ.бр.11/18 од 20.03.2018 година, во кој предложи делумно да 
се уважат жалбите на обвинетите, а мерката притвор и куќен притвор за 
секој од обвинетите да се продложи само по точката 1 од ставот 1 на 
членот 165 од  Законот за кривичната постапка. 
 
 Врховниот суд на Република Македонија, постапувајќи по 
истакнатите предлози во претходно цитираните жалби на обвинетите 
К.М., С.В., Љ.Д., М.Ч., Д.Л., Г.Ѓ., О.П., М.П. и  И.Д., а за одржување на 
јавна седница на која ќе присуствуваат обвинетите и нивните бранители, 
на ден 20.03.2018 година, врз основа на член 444 во врска со член 421 
став 3 од Законот за кривичната постапка одржа јавна седница на која 
присуствуваа Јавниот обвинител на Република Македонија, Анита 
Тополова Исајловска, обвинетиот К.М. и неговите бранители адвокат 
Гоце Ристески од С. и Игор Кичеец адвокат од О., С.В. и неговиот 
бранител адвокат м-р Александар Новаковски од С., М.Ч. и неговиот 
бранител адвокат Сашко Дукоски од С., Д.Л. и неговиот бранител Душко 
Јанковиќ адвокат од С., Г.Ѓ. и неговите бранители Ружица Николовска и 



Анка Гаџоска, адвокати од С., бранителот на обвинетиот О.П., адвокат 
Панче Нефтенов од С., М.П., И.Д., Љ.Д. и  нивниот бранител адвокат 
Еленко Миланов од С. и бранителот на обвинетиот Љ.Д., адвокат 
Димитар Дангов. 
 
 Бранителите на обвинетите на одржаната седница, наведоа дека 
остануваат во целост при наводите од поднесените жалби и се сложија 
со предлогот на Јавниот обвинител на Република Македонија, во делот 
со кој се предлага да отпаднат основите за продолжување на мерката 
притвор и куќен притвор за сите обвинети и тоа по точките 2 и 3 од 
членот 165 став 1 од Законот за кривичната постапка. Воедно, 
бранителите на обвинетите за секој од обвинетите посебно истакнаа 
околности во врска со нивната семејна и материјална состојба, како 
околности кои се доволна гаранција дека обвинетите нема да се дадат 
во бегство.  
 
 Јавниот обвинител на Република Македонија, Анита Тополова 
Исајловска, на одржаната седница, наведе дека по донесувањето на 
побиваното решение настанале промени поради кои веќе не опстојуваат 
причините за продолжување на притворот по основот од точките 2 и 3 од 
членот 165 од Законот за кривичната постапка, но, сеуште постои 
основот за продолжување на притворот по точката 1 од членот 165 од 
истиот закон, во однос на сите обвинетите, а за што постојат 
образложени причини во списите на предметот. Поради тоа, остана на 
предлогот делумно да се уважат жалбите на обвинетите, а мерката 
притвор и куќен притвор да се продложи само поради постоење на 
причините определени со одредбата од член 165 став 1 точка 1 од  
Законот за кривичната постапка. 
   
 Истотака, секој од обвинетите поединечно се произнесе дека во 
целост се согласува со одбраната на бранителите изнесена на 
седницата, како и со наводите содржани во жалбите. Воедно, обвинетите 
подетално ги образложија околностите за секој од нив, кои се од лична 
природа, нивните семејни и материјални прилики, како гаранција дека 
истите нема да се дадат во бегство или на кој било начин ќе бидат 
недостапни на органите за прогон.  
 
 Врховниот суд на Република Македонија, по извршениот увид во 
списите приложени кон предметот, наводите во жалбите, а имајќи го 
предвид и писмениот предлог на Јавниот обвинител на Република 
Македонија, најде: 
 
 Жалбите на обвинетите К.М., С.В., Љ.Д., И.Д., Ј.Т., М.Ч., М.П., Д.Л., 
Г.Ѓ., О.П. и М.П., се основани.  
 
 Жалбите на обвинетите Г.А., И.С., В.Т. и В.М., делумно се 
основани. 
 
 Ценејќи ги наводите од жалбите на обвинетите К.М., С.В., Ј.Т., 
М.Ч., М.П., Д.Л., Г.Ѓ., О.П., М.П., Љ.Д., И.Д., Г.А., И.С., В.Т. и В.М., со кои 



се побива постоењето на причините за определување и продолжување 
на мерката притвор во смисла на член 165 став 1 точка 1 од Законот за 
кривичната постапка („Службен весник на РМ“ бр.150/10 и бр.100/12), 
Врховниот суд на Република Македонија најде дека тие се неосновани.  
 
 Имено, во конкретниот случај, околностите поврзани со 
специфичноста, видот и тежината, објектот на заштита, како и начинот 
на извршување на кривичното дело, за кое постои основано сомневање 
дека е сторено од обвинетите, како и видот и висината на предвидената 
казна за тоа дело, во корелација со другите околности кои постојат кај 
секој од обвинетите упатуваат на постоење опасност од бегство на 
обвинетите, доколку тие бидат пуштени да се бранат од слобода. Ова, 
ако се имаат предвид и околностите од лична природа поврзани со 
обвинетите, поточно фактот дека обвинетите К.М. и С.В. се пратеници во 
Собранието на Република Македонија, па нивната положба во 
општеството, како и фактот дека истите се имотни и располагаат со 
материјални средства, се околности кои упатуваат на постоење опасност 
од бегство на овие обвинети.  
 
 Обвинетите М.Ч., М.П., О.П., Д.Л., Г.Ѓ. и М.П., имајќи ја предвид 
функцијата која истите ја вршат или ја вршеле и нивната положба во 
општеството, произлегува заклучокот дека на истите им стојат на 
располагање  материјални и човечки ресурси кои можат да бидат 
искористени за обвинетите да се дадат во бегство.  
 
 Во однос на  обвинетите Г.А., И.С., В.М. и В.Т., поаѓајќи од нивната 
улога во извршувањето на кривичното дело за кое постојат основи на 
сомнение дека го сториле, како и личните, материјалните и семејните 
прилики на секој од нив, овој суд заклучи дека кај истите лесно би се 
формирала волја за бегство, со цел да ја избегнат евентуалната 
кривична одговорност за предметното кривично дело, доколку бидат 
пуштени да се бранат од слобода.  
 
 Врховниот суд на Република Македонија констатираше дека  
основани се наводите од жалбите на обвинетите К.М., С.В., М.Ч., М.П., 
Д.Л., Г.Ѓ., О.П., М.П., Г.А., И.С., В.Т. и В.М., во делот со кој се оспоруваат 
причините за продолжување на мерката притвор во смисла на член 165 
став 1 точка 2 од Законот за кривичната постапка („Службен весник на 
РМ“ бр.150/10, 100/12 и 142/16). Ова од причина што од увидот во 
списите произлегува дека истрагата е веќе завршена и до обвинетите и 
нивните бранители од страна на Основното јавно обвинителство за 
организиран криминал и корупција се доставени известувања за 
завршена истражна постапка, поради што не постои можност од 
попречување на кривичната постапка од страна на обвинетите.   
 
 Врховниот суд на Република Македонија констатираше дека се 
основани и наводите од жалбите на обвинетите: К.М., С.В., Г.А., В.М., 
В.Т., Љ.Д. и Ј.Т. во делот со кој се оспоруваат причините за 
продолжување на мерката притвор во смисла на член 165 став 1 точка 3 
од Законот за кривичната постапка („Службен весник на РМ“ бр.150/10, 



100/12 и 142/16). Од увидот во списите по предметот, овој суд наоѓа дека 
не постојат околностите кои го оправдуваат стравот дека овие обвинети 
би го повториле противправното поведение.   
 
 Меѓутоа, овој суд смета дека во конкретниот случај целта за која е 
определен притворот против обвинетите К.М., С.В.,  М.Ч., М.П., Д.Л., Г.Ѓ., 
О.П. и  М.П., може да се постигне и со друга мерка за обезбедување 
присуство.  
 
 По оцена на овој суд, исполнети се условите за определување 
мерка куќен притвор предвидени со одредбата од член 163 став 1 од 
Законот за кривичната постапка, а оваа мерка ќе претставува доволна 
гаранција за обезбедување присуство на обвинетите К.М., С.В.,  М.Ч., 
М.П., Д.Л., Г.Ѓ., О.П. и М.П., заради успешно водење на постапка. 
 
 Во однос на обвинетите Љ.Д., Ј.Т. и И.Д., овој суд наоѓа дека 
нивното присуство може да се обезбеди и со примена на поблага мерка 
за обезбедување присуство – мерка на претпазливост согласно член 146 
став 1 точка 2 од Законот за кривичната постапка. Во понатамошниот тек 
на постапката присуството на обвинетите Љ.Д., Ј.Т. и И.Д. може да се 
постигне и со обврска на обвинетите да се јавуваат повремено на 
определено службено лице во Основниот суд Скопје I Скопје. 
 
 Постапувајќи по жалбите на обвинетите Љ.Д., Ј.Т. и И.Д., 
Врховниот суд на Република Македонија, постапи согласно со одредбата 
од член 430 од Законот за кривичната постапка („Службен весник на РМ“ 
бр.150/10 и бр.100/12), односно според начелото на привилегија на 
здружувањето (Beneficium cohaesionis) и утврди дека условите за 
определување на мерка на претпазливост од член 146 став 1 точка 2 од 
Законот за кривичната постапка постојат и за  обвинетата Е.Д.Б..   
 
 Согласно член 144 од Законот за кривичната постапка, 
предвидено е дека надлежниот орган по службена должност внимава 
која мерка ќе се примени за обезбедување присуство на обвинетиот за 
успешно водење на постапката, така што нема да се примени потешка 
мерка ако може истата цел да се постигне со поблага мерка, па овој суд 
наоѓа дека присуството на обвинетите Љ.Д., Ј.Т., И.Д. и Е.Д.Б.,  во текот 
на постапката може да се обезбеди со мерките на претпазливост 
определени во изреката на ова решение.   
 
 Овој суд оцени дека постојат причините за продолжување на 
мерката притвор спрема обвинетите Г.А., И.С., В.Т., В.М.,  во смисла на 
член 165 став 1 точка 1 од Законот за кривичната постапка („Службен 
весник на РМ“ бр.150/10 и бр.100/2012). 
 
 Постапувајќи по изјавените жалби на сите обвинети, Врховниот 
суд на Република Македонија, постапи согласно со одредбата од член 
430 од Законот за кривичната постапка („Службен весник на РМ“ 
бр.150/10 и бр.100/12), односно според начелото на привилегија на 
здружувањето (Beneficium cohaesionis) и во однос на обвинетите З.С., 



С.М., М.М. и С.М.1. Според овој член, ако второстепениот суд по повод 
на која и да е жалба утврди дека причините поради кои ја донел 
одлуката во корист на обвинетиот се од корист и за некој од 
сообвинетите кој не изјавил жалба или не ја изјавил во тој правец, ќе 
постапи по службена должност како да постои таква жалба, а оваа 
одредба, согласно со член 444 став 1 од истиот закон се применува и врз 
постапката по жалбата на решението.  
 
 Со оглед на претходно наведеното во врска со обвинетите К.М., 
С.В., Ј.Т.,  М.Ч., М.П., Д.Л., Г.Ѓ., О.П., М.П., Љ.Д., Г.А., И.С., В.Т. и В.М., 
овој суд најде дека притворот и против обвинетиот З.С. и куќниот 
притвор против обвинетите С.М., С.М.1 и М.М., неосновано бил 
продолжен поради основот предвиден во член 165 став 1 точките 2 и 3 
од Законот за кривичната постапка („Службен весник на РМ“ бр.150/10, 
100/12 и 142/16), а куќниот притвор против обвинетиот С.М., неосновано 
бил продолжен поради основот предвиден во член 165 став 1 точката 2 
од Законот за кривичната постапка.  
  
 Од изнесените причини, беше одлучено како во изреката на ова 
решение, врз основа на член 171 став 6 во врска со член 443 став 3 и 
член 444 став 1 во врска со член 430 од Законот за кривичната постапка 
(„Службен весник на РМ“ бр.150/10, 100/12 и 142/16).  
 
 Решено во Врховниот суд на Република Македонија на ден 
26.03.2018 година под Вкж1.бр.6/2018. 
 
  
Виш судски соработник-записничар          Претседател на Судот - советот 
м-р Данче Попева Марковиќ с.р.                        Јово Вангеловски с.р. 
 
 
 За точноста на отправокот тврди: секретар 


