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I. ВПВЕД 

 

Судпвите се независни и сампстпјни државни пргани и судат врз пснпва на Уставпт, 

закпните и Медунарпдните дпгпвпри ратификувани вп спгласнпст сп Уставпт, кпи ја 

пбезбедуваат единствената примена на правптп и защтитата на шпвекпвите слпбпди и 

права. 

 Апелаципнипт суд Гпстивар, пснпван е спгласнп Закпнпт за судпвите („Сл.Весник на 

РМ“ бр.58/06 пд11.05.2006 гпдина), и врз пснпва на шл.29 пд закпнпт, ги ппфаќа ппдрашјата 

на Пснпвните судпви сп прпщирена надлежнпст Тетпвп и Гпстивар и на Пснпвните судпви сп 

пснпвна надлежнпст Кишевп и Дебар. 

Вп текпт на извещтајнипт перипд 2013 гпдина, судпт сп максималнп прпфесипналнп 

ангажираое на сите врабптени – судиите, струшнипт кадар и административнп – технишкипт 

перспнал, пстана ппсветен на настпјуваоата за ефикаснп и квалитетнп изврщуваое на  

судската функција, вп рамките на свпите надлежнпсти сп максимална ппсветенпст за 

целпсна реализација на прпграмата за рабпта за 2013 гпдина. 

Истпвременп вп пвпј извещтаен перипд, влпжени се наппри за целпсна реализација на 

Прпграмата за автпматска распределба на предметите вп Пснпвните судпви на пва 

Апелаципнп ппдрашје, сп ппшитуваое на нивнипт редпслед на прилив и наспшуваое вп 

правец на јакнеоетп на дпвербата на граданите кпн пбјективнпста и независнпста вп 

изврщуваоетп на функцијата на правпраздаваое пд страна на судпвите, за дпследнп 

ппшитуваое и защтита на нашелптп на владееое на правптп какп пснпва на еднп 

демпкратскп ппщтествп, кпи наппри ќе прпдплжат и вп нареднипт перипд вп 

имплементираоетп на инфпрматишната технплпгија вп судпт, сп цел да се дпстигне врв на 

ефекти на рабпта и успещнп имплементираое и интегрираое на системпт за управуваое сп 

судските предмети. 
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I.Извештај за статистика на предмети 

 
Апелаципнипт суд Гпстивар вп текпт на извещтајнипт перипд вкупнп предмети вп  

рабпта имал 7207, кпја брпјка ја спшинуваат 884 предмети пренесени какп незаврщени пд 

претхпднипт извещтаен перипд и 6323 нпвппримени предмети. 

1. Предмети кпи се ппфатени вп приентаципна нпрма утврдена пд Судски спвет 

      

Уписник 

Нерешени 
предмети 

на почеток 
од 

годината 

Примени 
нови 

предмети 

Вкупно 
предмети 
во работа 

Решени 
предмети 

Нерешени 
предмети 

КЖ-Уписник за второстепени 
кривични предмети 

91 630 721 672 49 

КЖМ-Уписник за второстепени 
кривични предмети во постапка 
против малолетници 

2 5 7 7 0 

КСЖ-Уписник за второстепен 
кривичен совет 

3 194 197 196 1 

ПРКЖ-Уписник за второстепени 
прекршочни предмети 

66 2940 3006 2987 19 

ГЖ-Уписник за второстепени 
граѓански предмети 

539 1752 2291 2036 255 

РОЖ-Уписник за второстепени 
предмети по спорови од работни 
односи 

51 413 464 353 111 

ТСЖ-Уписник за второстепени 
предмети по трговски спорови 

132 389 521 424 97 

ВКУПНО 884 6323 7207 6675 532 
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II. Предмети кпи не се ппфатени вп приентаципна нпрма утврдена пд Судски спвет 

      

Уписник 

Нерешени 
предмети 

на почеток 
од 

месецот 

Примени 
нови 

предмети 

Вкупно 
предмети 
во работа 

Решени 
предмети 

Нерешени 
предмети 

КР-Уписник за разни кривични 
предмети  

0 36 36 36 0 

Р-Уписник за разни граѓански 
предмети 

0 13 13 13 0 

ВКУПНО 0 49 49 49 0 

 

 

III. Судска управа 

      

Уписник 

Нерешени 
предмети 

на 
почеток 

од 
месецот 

Примени 
нови 

предмети 

Вкупно 
предмети 
во работа 

Решени 
предмети 

Нерешени 
предмети 

СУ-Уписник за Судска Управа 
     

СУ-ДОВ-Доверлив уписник за судска 
управа 

          

СУ-СТР-ДОВ-Строго доверлив 
уписник за судска управа 

          

УПП-Уписник за евиденција на 
преставки и поплаки 

0 76 76 76 0 

ИЗЗ-Уписник за изземање на судии и 
претседател 

0 114 114 114 0 

СПИ-Уписник за слободен пристап до 
информации 

          

ВКУПНО 0 190 190 190 0 
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Сппредбената и структурната анализа на спдржината на вкупнипт брпј предмети вп 

рабпта вп извещтајнипт перипд  вп пднпс на претхпдната гпдина упатува на згплемен пбем 

на рабпта какп ппследица на згплеменипт прилив на  нпви предмети кпј пак вп целпст е 

спвладан сп наппри на врабптените вп пвпј суд.  

Именп, пбемпт на рабпта вп пднпс на претхпдната гпдина, кпга изнесувал 5.970 

предмети е згплемен за 1.237 предмети.  

 Истпвременп приливпт на нпви предмети вп пднпс на предхпдната гпдина, кпга 

изнесувал 4.961 предмет е згплемен за 1.362 предмети.  

 Вп текпт на извещтајнипт перипд пд вкупнипт брпј предмети вп рабпта, судпт рещил 

6.675 предмети т.е. 1.589 предмети ппвеќе вп пднпс на минатата гпдина, щтп е вп 

неппсреден пднпс сп засилените наппри на целпкупнипт перспнал на судпт и ппкрај 

недпвплнипт, непппплнет брпј на административен кадар предвидени сп систематизацијата 

на врабптени за Апелаципнипт суд Гпстивар. 

Вп пднпс на брпјпт на незаврщени предмети на крајпт на гпдината пстанале 532 

предмети, щтп е претставува намалуваое за 352 предмети вп пднпс на претхпдната гпдина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

страна 7 
 

А) КРИВИШЕН ПДДЕЛ  

Вп кривишнипт пддел спгласнп расппредпт за рабпта на судиите вп Апелаципнипт суд 

Гпстивар за 2013 гпдина, ппстапувале два кривишни спвети кпи рещаваат предмети пд 

уписникпт „КЖ“ - втпрпстепени кривишни предмети и пд уписникпт „ПРКЖ“ - втпрпстепени 

прекрщпшни предмети дпдека фпрмирани се и кривишни спвети за рещаваое на кривишни 

предмети пд уписникпт „КЖМ“, спгласнп Закпнпт за малплетнишка правда и ппсебен спвет 

кпј ппстапува исклушивп пп кривишните предмети заведени вп уписникпт „КСЖ“ и „КР“. 

Фпрмиран е и кривишен спвет пд петмина судии за кривишни дела за кпи сп закпн е 

прппищана казна затвпр вп траеое пд 15 гпдини или казна дпживптен затвпр. 

Вп Кривишнипт пддел вп извещтајнипт перипд вкупнп вп рабпта ималп 3.931 предмет  

пд кпи 162 предмети се пренесени какп нерещени пд претхпдната гпдина, а 3.769 предмети 

се нпвппримени, при щтп судпт вкупнп рещил 3.862 предмети, а на крајпт пд гпдината 

пстанале нерещени 69 предмет кпи се пренесуваат за наредната гпдина.   

 Вп пднпс на претхпдната гпдина кпга Судпт вп рабпта имал вкупнп 2.771 предмети, вп 

извещтајнипт перипд пбемпт на рабпта е битнп згплемен за 1.160 предмет. Приливпт е 

згплемен за 1.116 предмет вп пднпс на претхпдната гпдина кпга се примени 2.653 

предмети.  

Брпјпт на рещените кривишни предмети вп извещтајнипт перипд е згплемен за 1.253 

предмети вп пднпс на претхпдната гпдина кпга се рещени 2.609 предмети. Вп пднпс на 

претхпдната гпдина кпга пстанале нерещени 162 предмети, вп извещтајнипт перипд брпјпт 

на нерещените кривишни предмети е намален за 93 предмети, т.е пстанати се какп 

нерещени 69 предмети кпи се вп рабпта. 
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Именп, вп “КЖ” уписникпт за втпрпстепени кривишни предмети заведени се 630 

предмети, щтп претставува згплемуваое пд 13 предмети вп пднпс на предхпдната гпдина. 

Брпјпт на рещени предмети е истп така згплемен за 92 предмети и изнесува 672 предмети. 

Пстатпкпт  вп пднпс на минатата гпдина е намален за 42 предмета и вп пвпј извещтаен 

перипд изнесува 49 предмети. 

Вп “КЖМ” уписникпт за втпрпстепени кривишни предмети вп ппстапка прптив 

малплетници заведени се 5 нпви предмети, щтп претставува намалуваое пд 2 предмета вп 

пднпс на предхпдната гпдина. Брпјпт на рещени предмети е 7, дпдека пстатпкпт  вп пднпс 

на минатата гпдина е намален за 2 предмета и вп пвпј извещтаен перипд изнесува 0 

предмети. 

Вп “КСЖ” уписникпт за втпрпстепен кривишен спвет заведени се 194 нпви предмети, 

щтп претставува згплемуваое за 32 предмети вп пднпс на предхпдната гпдина. Брпјпт на 

рещени предмети е истп така згплемен за 34 предмети и изнесува 196 предмети. Пстатпкпт  

вп пднпс на минатата гпдина е намален за 2 предмета и вп пвпј извещтаен перипд изнесува 

1 предмети. 

Вп “ПРКЖ” уписникпт за втпрпстепени прекрщпшни предмети заведени се 2940 

предмети, щтп претставува згплемуваое пд 1073 предмети вп пднпс на предхпдната гпдина 

кпга биле заведени 1867 нпви предмети. Брпјпт на рещени предмети е истп така згплемен 

за 1128 предмети и изнесува 2987 предмети. Пстатпкпт  вп пднпс на минатата гпдина е 

намален за 47 предмети и вп пвпј извещтаен перипд изнесува 19 предмети. 

 

Б) ГРАДАНСКИ ПДДЕЛ 

 

Вп граданскипт пддел спгласнп расппредпт за рабпта на судиите и пстанатите 

врабптени за 2013 гпдина, пфпрмени беа два спвета кпи ппстапуваат пп предметите 

заведени вп уписникпт „ГЖ“ втпрпстепени градански предмети  и трет спвет, кпј ппстапува 

пп предметите за тргпвските и рабптни сппрпви вп уписникпт „ТСЖ“ втпрпстепени предмети 

пп тргпвски сппрпви и вп уписникпт „РПЖ“ предмети пд рабптни сппрпви. 

Вп пднпс на претхпдната гпдина вп граданскипт пддел, кпга Судпт вп рабпта имал 

вкупнп 3.199 предмет, пбемпт на рабпта вп извещтајнипт перипд е згплемен за 77 

предмети. Приливпт вп извещтајнипт перипд е згплемен за 246 предмети вп пднпс на 

претхпдната гпдина, кпга се примени 2.308 предмети. Брпјпт на рещени предмети вп 

извещтајнипт перипд е згплемен за 336 предмети вп пднпс на претхпдната гпдина кпга биле 

рещени 2.477 предмети, така щтп е спвладан приливпт на нпвппримените предмети. Брпјпт 

на нерещени предмети на крајпт на гпдината е намален за 259 предмети вп пднпс на 

минатата гпдина и изнесува 463 предмети. 
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Вп текпт на 2013 гпдина вп Судпт за рабпта ималп вкупнп 2.291 градански предмети, пд 

кпи 539 предмети се пренесени какп нерещени пд претхпдната гпдина и 1.752 предмети се 

нпвппримени, при щтп Судпт вкупнп рещил 2.036 предмети, а на крајпт пд гпдината 

нерещени пстанале 255 предмети кпи се пренесуваат за наредната гпдина.        

 

Вп уписникпт „ТСЖ“ тргпвски сппрпви, заведени се 389 предмет, па имајќи ги вп 

предвид и нерещените 132 предмети пд претхпдната 2012 гпдина, вкупнп на рабпта биле 

521 предмети, пд кпи се рещени 424 предмети дпдека пстанале нерещени 97 предмети, при 

щтп е забележанп намалуваое за 46 предмети вп пднпс на предхпдната гпдина. 

Вп уписникпт „РПЖ“ рабптни сппрпви заведени се 413 предмети, па имајќи ги вп 

предвид 51 нерещен предмет пд претхпдната 2012 гпдина, вкупнп на рабпта биле 464 

предмети пд кпи вп текпт на извещтајнипт перипд рещени се 353 предмети, дпдека 

пстанале нерещени 111 предмети.  
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В) ЗАПСТАТПК НА ПРЕДМЕТИ 

 Запстатпкпт на предмети на крајпт на 2012 гпдина, изнесува вкупнп 884 предмети, 

дпдека запстатпкпт на крајпт на извещтајната 2013 гпдина изнесува 532 предмети щтп знаши 

е намален запстатпкпт за 352 предмети пднпснп за  22,2  % пп пднпс на претхпдната гпдина.  

 Пд ппгпре наведените ппдатпци мпже да се кпнстатира дека вп сите пбласти е 

ппстигната ефикаснпст вп рещаваое на предметите. 

Запстатпкпт на стари предмети на крајпт на 2012 гпдина, изнесува вкупнп 260 

предмети, дпдека запстатпкпт на стари предмети на крајпт на извещтајната 2013 гпдина 

изнесува 13 предмети щтп знаши е намален запстатпкпт за 247 предмети пднпснп за  95 % 

пп пднпс на претхпдната гпдина.  

 Пд ппгпре наведените ппдатпци мпже да се кпнстатира дека вп сите пбласти е 

ппстигната ефикаснпст вп рещаваое на предметите. 
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Г) КВАЛИТЕТ ВП РАБПТЕОЕТП 

Вп текпт на извещтајнипт перипд пд дпставените 294 впнредни правни лекпви дп 

Врхпвнипт суд на Република Македпнија пд кпи 91 предмет се пд кривишнипт пддел, 

дпдека 203 предмети се пд граданскипт пддел, брпјпт на вратени пдлуки пд изнесува 220 

предмети пд кпи кривишни предмети се 55, дпдека градански предмети се 165 предмети.  

Кривишни предмети ,,КЖ,, вратени се вкупнп 44 предмети, пд кпи пптврдени се 30 

предмети или 68,2%, укинати 5 предмети или 11,3% и впнредните правни лекпви се 

птфрлени вп 9 предмети или 20,5%. Кривишни предмети ,,КСЖ,, пд 8 вратени предмети 

пптврдени се 6 предмети или 75%, дпдека вп 2 предмета жалбите се птфрлени или 25%.  

Предмети пд уписникпт ,,ПРКЖ,, вратени се 3 предмети пд кпи укинати се 1 предмет или 

33,3% и впнредните правни лекпви се птфрлени за 2 предмети или 66,6%. 

 Пд граданска материја ,,ГЖ,, втпрпстепени градански предмети вратени се 104 

предмети пд кпи пптврдени се 59 пдлуки или 56,7%, преинашена 1 пдлука или 1%, укинати 

се 9 пдлуки или 8,6% и впнредните правни лекпви се птфрлени за 35 предмети или 33,7%. 

Пп предметите заведени ппд ,,РПЖ,,  втпрпстепени предмети пп сппрпви пд рабптни 

пднпси вратени се 44 предмети пд кпи пптврдени се 20 пдлуки или 45,4%, преинашени се 4 

пдлуки или 9%, укинати се 3 пдлуки или 6,9%, а  17 впнредни правни лекпви пп пвие 

предмети се птфрлени или 38,7%. Вп предметите заведени ппд ,,ТСЖ,, втпрпстепени 

предмети пп тргпвски сппрпви пд вкупнп 17 предмети, пптврдени се 11 пдлуки или 64,6%,  3 

пдлуки  се укинати или 17,7%, 2 впнредни правни лекпви пп пвие предмети се птфрлени 

или 11,8% и 1 пдлука е рещена на друг нашин или 5,9%. 

 Збирнп пп пднпс на квалитетпт на рабптата на Апелаципнипт суд Гпстивар, пд вкупнипт 

брпј на вратени 220 предмети, 126 пдлуки се пптврдени или 57,3%, 21 пдлуки се укинати 

или 9,5%, 5 пдлуки се преинашени или 2,3%, 67 впнредни правни лекпви се птфрлени или 

30,5% и 1 пдлука е рещена на друг нашин или 0,4%. 
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2. ИЗВЕЩТАЈ ЗА ШПВЕШКИ РЕСУРСИ 

 Спгласнп Пдлуката на Судскипт Спвет на Република Македпнија бр.07-501/1 пд 

19.03.2007 гпдина, („Сл. Весник на РМ“ бр.35/07), судската функција вп Апелаципнипт суд 

Гпстивар вп извещтајнипт перипд пптпшнп вп првптп трпмесешие ја  врщеле 14 судии, 

вклушувајќи гп и Претседателпт на судпт, се дп 30.03.2011 гпдина кпга Судскипт Спвет на 

Република Македпнија сп Пдлука бр.07-590/1 пд 30.03.2010 гпдина е избран еден судија 

(Сл.Весник на РМ“ бр. 163/2010 пд 17.12.2010 гпдина) сп щтп е испплнет брпјпт на судии 

утврден сп Пдлука на Судскипт спвет на Република Македпнија бр. 07-1452/1 пд 

11.09.2010 гпдина на 15 судии вклушувајќи гп и претседателпт. Спгласнп Пдлуката на 

Судскипт спвет на Република Македпнија бр.07-1103/1 пд 4.07.2012 гпдина, („Сл.Весник 

на РМ“ бр.85/2012) брпјпт на судии вп Апелаципнипт суд Гпстивар е утврден на 16 судии 

вклушувајќи гп и Претседателпт на судпт. Сп пдлука на Судскипт спвет на Република 

Македпнија бр.07-2010/1 пд 28.12.2012 гпдина („Сл. Весник на РМ“ бр.171/12) се 

избрани двајца судии сп щтп е испплнет брпјпт на судии утврден сп Пдлуката на Судскипт 

спвет на Република Македпнија бр.07-1103/1 пд 4.07.2012 гпдина, („Сл.Весник на РМ“ 

бр.85/2012), каде щтп брпјпт на судии вп Апелаципнипт суд Гпстивар е утврден на 16 

вклушувајќи гп и Претседателпт на судпт. 

 Вп текпт на извещтајнипт перипд, нпсителите на судиската функција на седници 

редпвнп разгледуваа пращаоа пд ппщтп знашеое за рабптата на судпт, месешните, 

трпмесешните и гпдищните извещтаи за рабпта, спвладуваоетп на приливпт на 

предметите, гпдищнипт расппред за рабпта, Прпграмата за рабпта, Гпдищнипт расппред 

за рабптните ппсети вп ппдрашните пснпвни судпви, пбемпт и квалитетпт на рабпта и 

прпблемите пкплу нашинпт и услпвите за рабпта какп и други текпвни прпблеми. 

 Вп текпт на извещтајнипт перипд влпжени се наппри вп рабптата ппради 

ппстигнуваое на виспк степен на прпфесипналнпст пд страна на нпсителите на судската 

функција вп судпт, сп целпснп ппшитуваое на принципите инкпрпприрани вп пдредбите 

на Закпнпт за судпвите и Кпдекспт на судската етика, дпнесен пд страна на Здружениетп 

на судиите на Република Македпнија, шуваое на угледпт и автпритетпт на судпт какп пд 

внатрещен така и надвпр пд судпт и афирмираое на нашелптп на транспарентнпст вп 

изврщуваоетп на судиската функција. 

 Спгласнп гпдищнипт расппред за ппсета и надзпр на ппдрашните пснпвни судпви, 

нпсителите на судската функција вп текпт на извещтајнипт перипд изврщија рабптни 

ппсети на сите ппдрашни судпви на пва Апелаципнп ппдрашје, вп текпт на месец Април-

Мај и Пктпмври-Нпември 2013 гпдина, вп два наврата, сп щтп е пстварена ппрeделбата 

на судпт за спрабптка, едукација и даваое струшна и друга ппмпщ вп рабптеоетп на 

ппдрашните пснпвни судпви, сп залпжба за натампщнп интензивираое на ппсетите вп 

гпдината кпја следува. 

Сппред Правилникпт за внатрещна прганизација и систематизација на 

рабптните места вп Апелаципнипт суд Гпстивар, предвидени се вкупнп 110 рабптни 

места пд кпи се пппплнети 29 рабптни места.  
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Вп Апелаципнипт суд Гпстивар секпја гпдина се врщи пппплнуваое на 

рабптните места, па се пшекува и вп 2014 гпдина да се врщи прием и пппплнуваое на 

припритетните рабптни места пп претхпдна прибавена спгласнпст пд Судскипт бучетски 

спвет а се пшекува и спгласнп Рамкпвнипт дпгпвпр сп неппсредна Сппгпдба за 

врабптуваое на неппределенп време вп пвпј суд да се врабптуваат судски службеници 

и друг административнп технишки перспнал. 

Сппред Пдлуката на Судскипт спвет на Република Македпнија и Правилникпт за 

внатрещна прганизација и систематизација на рабптните места, пппплнетпста вп 

Апелаципнипт суд Гпстивар е следна : 

 

 

АПЕЛАЦИПНЕН СУД ГПСТИВАР 

  

ППППЛНЕТП 

ППППЛНЕТПСТ 

ПРЕДВИДЕНП ВП % 

    

НПСИТЕЛ НА СУДСКАТА ФУНКЦИЈА 

Претседател 1 1 100% 

Судии 15 15 100% 

ВКУПНП: 16 16 100% 

РАКПВПДНИ СУДСКИ СЛУЖБЕНИЦИ 

Судски администратпр 1 1 100% 

Сампстпен судски спветник 1 / 0% 

Ракпвпдител на служба 1 / 0% 

ВКУПНП: 3 1 33% 

РАКПВПДИТЕЛ НА СУДСКИ ПДДЕЛ 

Ракпвпдител на кривишен пддел 1 / 0% 

Ракпвпдител на градански пддел 1 / 0% 

 Ракпвпдител на Oддел за судска пракса 1 / 0% 

ВКУПНП: 3 / 0% 
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РАКПВПДИТЕЛ НА СУДСКП ПДДЕЛЕНИЕ 

Пдделение за струшна служба 1 / 0% 

Канцеларија за пднпси сп јавнпст 1 / 0% 

ВКУПНП: 2 / 0% 

РАКПВПДИТЕЛ НА ПДДЕЛЕНИЕ 

Пдделение за материјалнп-финансиски 

рабптеое 
1 / 0% 

Пдделение пп инфпрматика 1 / 0% 

Пдделение за шпвешки ресурси 1 / 0% 

ВКУПНП: 3 / 0% 

СТРУШНИ СУДСКИ СЛУЖБЕНИЦИ 

Вищ судски спветник 4 / 0% 

Судски спветник 4 / 0% 

Вищ судски спрабптник 5 / 0% 

Судски спрабптник-аналитишар за 

следеое на судска практика 
1 / 0% 

Судски спрабптник 16 8 50% 

Ппмлад судски спрабптник 6 4 65% 

ВКУПНП: 36 12 33% 

СТРУШНИ СЛУЖБЕНИЦИ 

Спветник-инжинер инфпрматишар 2 2 100% 

Спрабптник-Лектпр 1 / 0% 

Спрабптник-Впдител на струшна 

литература 
1 / 0% 

Спрабптник-Преведуваш-Тплкуваш 3 / 0% 

Ппмлад спрабптник-Преведуваш-Тплкуваш 1 1 100% 

ВКУПНП: 8 3 40% 
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АДМИНИСТРАТИВНП-ТЕХНИШКИ СЛУЖБЕНИЦИ 

САМПСТПЕН СУДСКИ РЕФЕРЕНТ 

Впдител на судска писарница 1 / 0% 

Технишки секретар на Претседателпт на 

судпт 
1 / 0% 

Впдител на уписник КЖ, КЖМ, КСЖ, 

КСМЖ, КР, ПРКЖ, ГЖ, РПЖ, ТСЖ, ППЖ, Р, 
5 / 0% 

                                 ВКУПНП: 7 / 0% 

ВИЩ СУДСКИ РЕФЕРЕНТ 

Изврщители вп судска писарница КЖ, 

КЖМ,КСЖ, КСМЖ, КР, ПРКЖ, ГЖ, РПЖ, 

ТСЖ, ППЖ,Р, 

5 3 60% 

Кппрдинатпр на дактилп бирп 1 / 0% 

Изврщител за рабптни пднпси 1 / 0% 

Архива 1 1 100% 

Изврщител за прием и експедиција на 

ппщта 
1 / 0% 

ВКУПНП: 9 4 45% 

СУДСКИ РЕФЕРЕНТ 

Дактилпграф 11 5 45% 

Ппмлад судски референт-судски 

дпставуваш 
1 / 0% 

Ппмлад судски референт-судски 

изврщители за административнп-технишки 

рабпти 

3 / 0% 

ВКУПНП: 15 5 30% 
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САМПСТПЕН РЕФЕРЕНТ 

Пдгпвпрен сметкпвпдител 1 1 100% 

Инфпрматишар 1 / 0% 

ВКУПНП: 2 1 50% 

РЕФЕРЕНТ 

Материјален книгпвпдител-екпнпм 1 / 0% 

Благајник 1 / 0% 

Управител на судска зграда 1 / 0% 

Впдител на технишка служба 1 / 0% 

Ппмлад референт-изврщител за 

административнп-технишки рабпти 
3 / 0% 

ВКУПНП: 7 / 0% 

Врабптени сппред Закпнпт за рабптните пднпси 

Впзаш 1 1 100% 

Телефпниста вп Централа 1 / 0% 

Хаусмајстпр 1 / 0% 

Ппжарникар 1 / 0% 

Рабптник вп судскп бифе и шајнп бифе 2 / 0% 

Рабптник за умнпжуваое на материјали 1 / 0% 

Хигиенишар 2 1 50% 

ВКУПНП: 9 2 26% 

Назив и расппред на рабптите и задачите на судската пплиција 

Судски пплицаец-Кпмандир и заменик 

кпмандир 
2 / 0% 

Судска пплиција 6 1 17% 

ВКУПНП: 8 1 12% 

ВКУПНП: 128 45 35% 
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Вп текпт на извещтајнипт перипд и ппкрај кадрпвската и административна 

неекипиранпст, рабптата се пдвиваще вп нпрмални услпви вп сппредба сп претхпдните 

гпдини дп щтп дпведе и дп згплемуваое на брпјпт на рещените предмети и 

спвладуваое на приливпт на примените предмети. 

     Имајќи гп вп предвид брпјпт на предметите, се ппјави пптребата пд 

прпщируваоетп на судиските места, па нивнипт брпј се пптпплни за двајца судии, пд 

кпи еден судија е расппреден вп првипт кривишен спвет и еднипт судија се расппреди 

вп втприпт градански спвет, при щтп беа фпрмирани 4 спвети вп кривишнипт пддел и 3 

спвети вп граданскипт пддел.  

         Непппхпднп пптребнп е пппплнуваоетп и на другите рабптни места, и тпа: 

ракпвпдители пп судски пддели, судски пдделенија, пдделенија, струшни судски 

службеници, струшни службеници, сампстпјни судски референти, сампстпјни 

референти, судски референти, референти-дактилпграфи, и друг административен 

кадар, какп и унапредуваоетп на судските службеници вп сппдветни рабптни места, 

спгласнп Актпт за систематизација на рабптните места вп Апелаципнен суд Гпстивар.  

      Пптребнп е пппплнуваоетп на рабптните места и вп административнп-

технишките служби 1 хаусмајстпр, 1 изврщител хигиенишар ппради пдржуваое на 

пбјектпт каде щтп Апелаципнипт суд Гпстивар ја изврщува свпјата функција, а пп 

изградуваоетп и на ппсебен службен влез на Апелаципнипт суд Гпстивар неппхпднп е 

пптребата за пппплнуваое и на рабптните места –судски пплицајци, спгласнп Актпт за 

систематизација на рабптните места вп Апелаципнен суд Гпстивар.  

Вп текпт на 2013 гпдина беа прганизирани пбуки пд страна на УСАИД-прпект за 

рефпрмите вп судствптп- сп цел унапредуваое на судските службеници пп пбласти кпи 

беа реалипзирани вп Академијата за судии и јасвни пбвинители вп Скппје. 

Нпсителите на судиската функција вп судпт, активнп ушествувале какп ментпри, 

дел пд судиите и какп едукатпри, какп и вп кпмисиите на Академијата за судии и јавни 

пбвинители. Ппсебнп внимание вп текпт на извещтајнипт перипд беще ппсветенп на 

прпцеспт на едукација на судскипт кадар за щтп сите судии ппсетувале задплжителна 

кпнтинуирана пбука вп смисла на шл.68 пд Закпнпт за Академија за судии и јавни 

пбвинители, („Сл. Весник на РМ “ бр. 88 пд 02.07.2010), и ушестуваа вп рабптата на 

прганите и телата на Здружениетп на судиите на Република Македпнија, какп 

прпфесипналнп здружение, какп и вп рабптните средби пднпснп семинари  и тркалезни 

маси прганизирани пд Здружениетп на судиите. 

 

3. ИЗВЕЩТАЈ ЗА УСПГЛАСУВАОЕ НА СУДСКА ПРАКСА 

Вп текпт на извещтајнипт перипд немаме пдржани спстанпци вп врска сп 

успгласуваое на судската пракса на нивп на пддели, кплегиуми и судпви, заземени 

ставпви за успгласуваое на судската пракса. 
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4. ИЗВЕЩТАЈ ЗА ПДНПСИ СП ЈАВНПСТ 

Вп текпт на 2011 гпдина вп Апелаципнипт суд Гпстивар беще птвпрена Канцеларија за 

пднпси сп јавнпста, вп кпја правните и физишките лица мпжат да дпбијат ппдатпци за 

рабптеоетп на судпт. Вп текпт на извещтајната 2013 гпдина, дп пвпј суд беа дпставени 2 

бараоа спгласнп Закпнпт за слпбпден пристап дп инфпрмации за јавен карактер, на кпи вп 

закпнски предвиденипт рпк беще ппзитивнп пдгпвпренп. 

Вп текпт на 2013 гпдина на web страната на Апелаципнен суд Гпстивар се пбјавени 

вкупнп 2957 пдлуки. (градански, кривишни и прекрщпшни предмети) 

 

5. ИЗВЕЩТАЈ ЗА ИНФПРМАТИШКИ ТЕХНПЛПГИИ 

Вп текпт на извещтајнипт перипд прпдплжи прпцеспт на имплементираое на 
инфпрматишка технплпгија вп функципнираоетп на Судпт, карактеристишна е упптребата на 
Автпматизиранипт инфпрматишки систем за управуваое сп судските предмети (АКМИС) сп 
кпј се пвпзмпжува електрпнскп впдеое на уписниците и електрпнска евиденција на 
ппдатпци и изгптвуваое на акти вп предметите.  

 
АКМИС прпграмата се кпристи целпснп вп сите сегменти пд рабптеоетп и сите 

пптребни месешни, квартални и гпдищни извещтаи и прегледи се генерираат електрпнски. 
Пристаппт дп пптребните инфпрмации е знашителнп ппдпбрен, а кпмуникацијата ппмеду 
врабптените пд Судпт и врабптените вп институциите сп кпи Судпт спрабптува е 
ппеднпставена.  

  
 Сп впведуваоетп на инфпрматишката технплпгија вп ппвеќе сегменти пд делуваоетп 

на Судпт, упптребата на АКМИС и пбезбеденптп електрпнскп следеое на легислативата и 
судската практика, се пшекува згплемуваое на ажурнпста, квалитетпт и ефективнпста вп 
рабптеоетп на Судпт.  

  
Пптималнптп кпристеое на пптенцијалпт кпј гп нуди инфпрматишката технплпгија 

инсталирана вп судпт налага пптреба пд кпнтинуирана едукација на целпкупнипт 
перспнален спстав на судпт за нашинпт на нејзината упптреба. Именп, нащипт суд има 
пптреба пд инфпрматишка ппрема ппради ампртизираое на истата, какп и ппрема за 
нпвпврабптените за нпрмалнп функципнираое на секпјдневните рабптни пбврски.  

 
Вп текпт на извещтајнипт перипд беще инсталирана ппрема за тпнскп снпмаое на 

рпшищтата за ппбрза и ппефикасна ппстапка преку тпнски запис на дејствијата на сите 
ушесници вп ппстапката. Истп така пваа гпдина гп впведпвме и системпт за електрпнска 
дпстава и прием на акти вп нащипт суд.  
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 6. ИЗВЕЩТАЈ ЗА ППРЕМЕНПСТ И ПДРЖУВАОЕ НА ЗГРАДА НА СУДПТ 

Судската зграда на Апелаципнипт суд Гпстивар е сместена на Ул.“Живкп 

Брајкпвски“ бр.1 вп Гпстивар. 

Сп пглед на претхпднп интервенираое вп градежни дејствија на дел пд судската 

зграда на Апелаципнипт суд вп Гпстивар и сп кпмплентираоетп и ппремуваоетп сп 

канцелариски инвентар и друга ппрема, битнп се прпменети услпвите за рабпта на 

судпт, истите вп гплема мера се ппдпбрени, при щтп струшнипт кадар на Апелаципнипт 

суд Гпстивар рабптите ги пдвиваще вп нпрмални ппдпбрени услпви кпи битнп имаат 

влијание на ажурнпста и ефикаснпста на судпт какп и вп спвладуваоетп на приливпт на 

примените предмети вп извещтајнипт перипд пд 2013 гпдина. 

Спстпјбата сп рабптни прпстприи вп извещтајнипт перипд 2013г. не задпвплува 

ппради згплемуваоетп на судскипт и административнипт перспнал, бидејќи вп 

извещтајнипт перипд вп сппредба сп 2012 гпдина брпјпт на судии и на судската 

администрација се згплеми, така щтп вп извещтајнипт перипд пд 2013 гпдина вп пвпј 

суд вкупнп се врабптени 45 лица. 

Пттука се ппјавува пптреба вп судската зграда на Апелаципнипт суд Гпстивар да се 

изврщи згплемуваое на брпјпт на рабптните канцеларии сп преградуваое на 

ппстпешките ппгплеми судски канцеларии, а какп би се дпбиле нпви рабптни 

канцеларии. 

Истп така вп извещтајната гпдина судпт е екипиран сп еден судски пплицаец, кпј 

ппкрај пписпт на негпвите рабптни задаши врщи и пбезбедуваое на судската заграда 

самп вп текпт на рабптнптп време.  

Сп пглед на тпа щтп вп пвпј суд рабпти самп еден судски пплицаец пп истекпт на 

рабптнптп време пбезбедуваоетп на судската заграда ја врщат судските пплицајци пд 

Пснпвнипт суд Гпстивар. 

 

7. ИЗВЕЩТАЈ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ИЗВРЩЕНИ И ПЛАНИРАНИ 

- Апелаципнипт  суд Гпстивар вп 2013 гпдина изврщи три сппствени јавни набавки сп 

прибираое на ппнуди (набавки дп 5.000 еура ) спгласнп планпт за Јавни набавки за 2013 

гпд. и тпа: 

Брпј на 
пглас 

Предмет на набавката Избран дпбавувач 
Вреднпст на 

набавката 

1 Канцелариски материјали Арберија десигн-Тетпвп 111.746,00 

2 Материјали за АПП-тпнери Кппир дппел -Гпстивар 76.700,00 

3 Ппправка на крпв Тераплан партнерс-Гпстивар 293.475,00 

  В К У П Н П 481.921,00 
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8. ИЗВЕЩТАЈ ЗА ИЗВРЩУВАОЕ НА БУЧЕТ НА СУДПТ И ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА 

     Планиранипт т.е.пдпбрнипт бучет на Апелаципнипт суд Гпстивар за 2013 гпдина и 

направените трпщпци се искажани табеларнп 

 

Апелаципнипт суд Гпстивар 2013  гпдина ја заппшна сп пбврски према дпбавуваши пд 

2012 гпд вп изнпс пд 439.664 денари, истата ја заврщува сп пбврски спрема дпбавуваши вп 

изнпс пд 210.383 денари (60% пд изнпспт се сметки за ел.енергија, ппщта и телефпн за 

12м.2013 гпд.) 

Акп се земе вп предвид пренесени пбврски пд 2011 вп 2012 гпд. сп изнпс пд 763.570 

ден. забележителнп е намалуваоетп на задплженпста на судпт щтп е резултат на дпбрите 

финансиски планпви, екпнпмишнп рабптеое и не прешекпруваое на трпщпците вп пднпс 

на пдпбрените средства. 

 За пример матерјални трпщпци за израбптка на предмети (5.164 рещени предмети) 

вп 2012 гпдина пптрпщени се 451 207 ден. Или 87,37 ден. пд предмет, вп 2013 гпд за 

рещени 6.724 премети направени се расхпди (канц.материјали, матерјали за АПП, 

административни материјали,правни услуги и ппщта)пд 362.665 ден. или 53,94 ден. пд 

предмет. 

 

 

 

 

 

 

Ст авка Планиран буџет Реализација Ост ат ок искорист еност

 за 3013 во процент и

401 20.323.782,00 20.323.782,00 0,00 100,000

402 7.517.024,00 7.517.024,00 0,00 100,000

420 5.000,00 4.800,00 200,00 96,000

421 1.786.017,00 1.785.472,00 545,00 99,969

423 339.839,00 339.833,00 6,00 99,998

424 293.279,00 293.119,00 160,00 99,945

425 84.982,00 84.880,00 102,00 99,880

426 17.979,00 17.905,00 74,00 99,588

465 476.114,00 476.114,00 0,00 100,000

ВКУПНО 30.844.016,00 30.842.929,00 1.087,00 99,996
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9. ИЗВЕЩТАЈ ЗА ПРАВНИ СТАВПВИ 

ГРАДАНСКИ ПДДЕЛ   

 Вп текпт извещтајнипт перипд, Граданскипт пддел на Судпт пдржа ппвеќе седници на 

кпи се разгледани низа правни пращаоа кпи претставуваа заеднишки интерес вп 

функципнираоетп на птсеците вп рамките на пвпј пддел.  

1. Пп ппвпд бараое за мислеое Су бр.149/13 пд 19.04.2013 гпдина на Пснпвнипт 

суд вп Дебар, граданскипт пддел при Апелаципнипт суд Гпстивар пдржа 

седница на 19.04.2013 гпдина на кпе беще разгледанп пва бараое вп пднпс на 

пставинските ппстапки пп предметите на Пснпвнипт суд Дебар П.бр.40/97, 

П.бр.33/99, П.бр.1/07 и П.бр.36/08 каде щтп се јавувале прпблеми при 

впдеоетп на ппстапката пднпснп прпблеми сп ппвикуваоетп на наследниците 

сп пглед да ппсле ппднесенптп бараое за расправаое на пставината 

наследниците заминале на привремена рабпта вп странствп и ималп 

прпблеми пкплу пбезбедуваоетп на уредната дпстава за истите. 

   При разгледуваое на пва бараое граданскипт пддел при Апелаципнипт суд 

Гпстивар еднпгласнп усвпи заклучпкпт, дека при пдлучуваоетп вп пвие 

пставински предмети треба да се имаат предвид пдредбите пд член 126 пд 

Закпнпт за наследуваое, член 168 пд Закпнпт за впнпарнична ппстапка и 

член 173 пд Закпнпт за семејствптп, пднпснп пткакп сп сигурнпст ќе се утврди 

дека наследниците се сп неппзната адреса – престпјувалиште, на истите да 

им се ппстави привремен старател. 

2.  На ден 04.07.2013 гпдина Граданскипт пддел на Апелаципнипт суд Гпстивар 

пдржа седница на кпја беа разгледувани ставпвите на Еврппскипт суд за 

шпвекпви права вп Стразбур вп предметпт Балажпски прптив Република 

Македпнија и беще дпнесен следнипт заклушпк, и тпа: Вп иднина при 

дпнесуваое на пдлуки правптп на правичнп судеое мпра да биде тплкуванп 

вп светлп на преамбулата на Кпнвенцијата, кпја вели дека владееоетп на 

правптп е заедничкп наследствп на дпгпвпрните држави. При нпсеое на 

пдлуки вп слични случаи заради правна сигурнпст за пдреденп правнп 

прашаое пд прпцесна или материјалнп правна прирпда, треба да се зазема 

став на нивп на пддел, за да не би се ппвредил принциппт на правна 

сигурнпст и за да би се згплемила јавната дпверба вп судствптп. 

3. Записник СУ.бр. 0301 – 649 / 13  пд 05.12.2013 гпдина, заземени заклушпци вп 

пднпс на прщаоата пп ппвпд тркалезната маса: 

   Дали ппстпи смеќаваое на владение сп прекинуваое на електришнипт дпвпд 

пд електришна енергија на дстрибутерпт на електришна енергија вп слушај на 

непвластенп кпристеое на електришна енергија“, гп излпжи судијата Беким 

Мехмеди, при щтп пп заврщената дискусија на кпја се јавија за збпр ппвеќе 
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судии се прифати заклушпкпт на Апелаципнен суд Битпла, сппред кпј 

прпизлегува дека дпкплку пнпј кпј гп презел шинпт на смеќаваое за тпа бил 

пвластен сп Закпн, тпгащ не ппстпела прптивправнпст на негпвптп дејствие и 

не мпже да стане збпр за непвластенп смеќаваое на владение 

   „Кпга е впсппставена стварна службенпст на тпвар на тужителпт, дали на 
истипт му следи самп еднпкратен надпмест вп висина на намалената вреднпст 
на недвижнпста сппред Закпнпт за експрппријација или има правп да бара 
надпмест на материјална щтета – испущтета кприст ппради немпжнпст да гп 
кпристи земјищтетп на кпја е впсппставена службенпста“, гп излпжи 
претседателпт на граданскипт пддел, судијата Велкп Стращевски, при щтп пп 
заврщената дискусија на кпја се јавија ппвеќе судии се прифати заклушпкпт на 
Апелаципнипт суд Скппје сппред кпј на тужителпт му следува еднпкратен 
надпмест сппред Закпнпт за експрппријација, кпј надпмест ја ппфаќа какп 
намалената пазарна вреднпст на ппслужната ствар така и щтетата щтп е 
настаната сп впсппставуваоетп на правптп на службенпст. 

4. На ден 09.09.2013 гпдина ппд СУ.бр.0301 - 487/13 беще пдржана  седницата на 

судиите на Граданскипт пддел на Апелаципнипт Суд вп Гпстивар пп ппвпд 

инфпрмации дпбиени пд страна на кплегите при Пснпвнипт суд вп Гпстивар 

дека пред нивнипт суд има ппвеќе предмети каде щтп какп тужители се 

јавуваат физишки лица, а какп тужена се јавува Ппщтина Гпстивар, сп пснпв на 

тужбенптп бараое стекнуваое без пснпв, каде щтп тужителите ппбаруваат пд 

Ппщтината ппврат на паришни средства кпи истите ги уплатиле на Ј.П. за 

уредуваое на градежнп земјищте Гпстивар- вп стешај, а впеднп и пп бараое на 

судијата Африм Јакупи – судија вп Апелаципнипт Суд вп Гпстивар да се 

разгледа пва пращаое пд пришини щтп истипт има такпв кпнкретен предмет и 

кпј на седницата какп судија-известител вп кратки црти гп пбразлпжи 

предметпт и укажа на сппрнптп пращаое кпе се јавува вп пвие предмети, а тпа 

е дали Ппщтина Гпстивар какп тужена е пасивнп легитимирана вп кпнкретните 

предмети ?   

    Граданскипт пддел при Апелаципнипт суд вп Гпстивар еднпгласнп гп зазеде 

    следнипт заклушпк: 

 

 Ппщтина Гпстивар какп тужена не е пасивнп легитимирана вп предметите 

каде щтп физишки и правни лица какп тужители сп пснпв на тужбенптп бараое 

стекнуваое без пснпв, бараат пд истата ппврат на паришни средства кпи ги 

уплатиле на име уредуваое на градежнп земјищте врз пснпва на претхпднп 

склушени дпгпвпри сп Ј.П. за уредуваое на градежнп земјищте Гпстивар- вп 

стешај, бидејќи пвие ппбаруваоа требалп да бидат пријавени вп стешајната 

ппстапка щтп се впди прптив Ј.П. за уредуваое на градежнп земјищте Гпстивар 

- вп стешај. 

 

5.  На ден 23.12.2013 гпдина Граданскипт пддел на Апелаципнипт суд Гпстивар 

пдржа седница на кпја беа разгледувани ставпвите на Еврппскипт суд за 

шпвекпви права вп Стразбур вп предметпт Димитријпски прптив Република 
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Македпнија и беще дпнесен следнипт заклушпк, и тпа: При пдлучуваоетп пп 

предметите да се има предвид дека предметите треба да се решаваат вп 

„разумен рпк“, а кпе нештп е инкпрпприранп и вп пдредбите пд ЗПП. 

 

КРИВИШЕН ПДДЕЛ  

Вп текпт на извещтајнипт перипд, Кривишнипт пддел пдржа ппвеќе седници на кпи 

беа разгледани пращаоа вп врска сп примената на правптп пд пбласта на кривишната 

материја и пп истите беа утврдени заеднишки мислеоа, ставпви и заклушпци. 

   На ден 18.01.2013 гпдина Кривишнипт пддел на Апелаципнипт суд Гпстивар 

пдржа седница на кпја беа разгледани ставпвите на ЕСШП вп Стразбур вп 

предметпт Трампевски прптив Р.Македпнија и гп дпнесе следнипт заклушпк: „ 

Вп иднина кпга се спслушуваат сведпци вп текпт на истражната ппстапка, а 

за кпи има пправдани причини дека нивнптп спслушуваое вп ппдпцнежната 

фаза на ппстапката би билп невпзмпжнп или исклучителнп тешкп, на 

пбвинетипт мпра да му се пвпзмпжи, какп и на негпвипт бранител, да 

присуствуваат на таквите дејствија, сп цел на пдбраната да и биде дадена 

адекватна и сппдветна мпжнпст да гп испраша сведпкпт, сп штп би се 

запазилп правптп на пдбрана и начелптп на кпнтрадиктпрнпст на 

ппстапката. Сп ваквптп ппстапуваое, би се пдстраниле пкплнпстите кпи вп 

предметпт Трампевски прптив Република Македпнија дпвеле дп ппвреда на 

Еврппската кпнвенција за чпвекпви права“. 

    На ден 20.03.2013 гпдина Кривишнипт пддел на Апелаципнипт суд Гпстивар 

пдржа седница на кпја беа разгледани ставпвите на ЕСШП вп предметпт 

Митревски Симе прптив Р.Македпнија и гп дпнесе следнипт заклушпк: „ Вп 

иднина вп ппстапката вп кпја се испитува жалбата прптив пдлуката за 

притвпр, мпра да биде псигурана еднаквпста на пружјата ппмеду странките, 

какп и запазуваое на начелптп на кпнтрадиктпрнпст вп ппстапката, така штп 

жалбата на ПЈП прптив решениетп за притвпр мпра задплжителнп да му 

биде дпставена на притвпренптп лице на пдгпвпр, при штп кпга спветпт 

пдлучува на седница мпра да се пбезбеди присуствптп на двете странки, а не 

самп присуствп на ПЈП, сп штп би се псигурала еднаквпста на пружјата 

ппмеду странките, Јавнипт пбвинител и притвпренптп лице и запазуваое на 

начелптп на кпнтрадиктпрнпст вп ппстапката т.е. би му се пвпзмпжилп и на 

притвпренптп лице ефективнп да учествува вп ппстапката пред спветпт. Сп 

ваквптп ппстапуваое, би се птстраниле пкплнпсите кпи вп предметпт 

Митревски Симе прптив Република Македпнија дпвеле дп ппвреда на 

Еврппската кпнвенција за чпвекпви права“. 

    На ден 25.04.2013 гпдина Кривишнипт пддел на Апелаципнипт суд Гпстивар 

пдржа седница на кпја беа разгледани ставпвите на ЕСШП вп предметпт 

Василески и др. Прптив Р.Македпнија и гп дпнесе следнипт заклушпк: „ 

Ппстпеоетп на разумни пснпви за спмневаое дека притвпренптп лице 
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стприлп престап е услпв за закпнитпста на кпнтинуиранипт притвпр, нп пп 

истекпт на пдреденп време тпа ппвеќе не е дпвплнп и вп иднина судпт мпра 

да утврди дали другите пснпви прпдплжуваат да гп пправдуваат 

лишуваоетп пд слпбпда, при штп се претппчита фавпризираое на 

пслпбпдуваоетп, сп пглед да став 3 на член 5 пд Кпнвенцијата не им дава на 

судските власти мпжнпст да бираат ппмеду изведуваое на пбвинетипт на 

судеое вп разумен рпк или негпвп привременп пслпбпдуваое за време на 

судеоетп. Пбвинетптп лице мпра секпгаш да биде слпбпднп вп текпт на 

судеоетп, псвен акп мпже ПЈП да дпкаже дека ппстпјат релевантни и 

дпвплни причини да гп пправдаат кпнтинуиранипт притвпр. Пдгпвпрнпст е 

на ПЈП да гп утврдат ппстпеоетп на кпнкретни факти, релевантни за 

пснпвите на прпдплженипт притвпр. Префрлуваоетп на теретпт на 

дпкажуваое на притвпренптп лице е пснпв за ппвреда на член 5 пд 

Кпнвенцијата, пдредба кпја штп притвпрпт гп прави какп исклучпк пд 

правптп на слпбпда, при штп притвпрпт е дпзвплен вп исклучивп дециднп 

наведени и стрикнп дефинирани ситуации. Вп иднина да имаат вп предвид 

судпвите дека пптребата за кпнтиниуранп лишуваое пд слпбпда не мпже да 

се прпценува пд чистп апстракна тпчка на гледаое земајќи ја предвид самп 

серипзнпста на кривичнптп делп, туку мпра да биде утврденп сп 

реферираое на други брпјни релевантни фактпри кпи штп мпжат да гп 

пптврдат ппстпеоетп на ппаснпста пд бегствп и да гп пправдаат притвпрпт за 

време на судеоетп, какп штп е укажуваое на карактеристичните аспекти на 

карактерпт на притвпрените или на нивнптп пднесуваое кпи штп би биле вп 

мпжнпст да гп пправдат заклучпкпт на судпт дека кај секпј притвпреник 

ппстпел кпнтинуиран ризик пд бегствп, при штп судпт секпгаш треба да ги 

има предвид аргументите на жалителите и да дадат пбјаснуваое вп 

пдлуката зпштп алтернативите на лишуваое пд слпбпда не се дпвплни да 

пбезбедат судеоетп да се пдвива сп сппдветен тек. На првпстепените судпви 

ппсебнп им се укажува дека при ппределуваоетп или прпдплжуваоетп на 

притвпрпт да пдбегнуваат ппвтпруваое на една иста фпрмулација и 

упптреба на идентични збпрпви и ппвеќе да ги имаат предвид ппединечните 

пкплнпсти за секпј пбвинет, псврнувајќи се на кпнкретни факти, бидејќи 

серипзнпста на кривичнптп делп и мпжната казна какп пснпви за 

прпдплжуваое на притвпр иакп се релевантни, не мпжат да се сметаат за 

дпвплни. Сп ваквптп ппстапуваое, би се птстраниле пкплнпстите кпи вп 

предметпт Василески и др. прптив Република Македпнија дпвеле дп 

ппвреда на Еврппската кпнвенција за чпвекпви права“. 

    На ден 08.05.2013 гпдина Кривишнипт пддел на Апелаципнипт суд Гпстивар 

пдржа седница пп ппвпд пресудата на Врхпвнипт суд на РМ Кзз.бр.76/2011 пд 

15.02.2012г. вп врска сп правнптп пращаое какп да ппстапуваат судпвите пп 

прекрщпците предвидени вп шлен 369 пд ЗБСП, а кпи се стпрени вп врска сп 

шл.376 пд ЗБСП, кпга пд страна на ппднпсителпт на бараоетп за ппведуваое 

на прекрщпшна ппстапка не е спрпведена ппстапката за ппрамнуваое, и гп 

дпнесе следнипт заклушпк: “Имајќи ги предвид ставпвите на Врхпвнипт суд 
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на Република Македпнија вп предметпт Кзз.бр.76/2011 пд 15.02.2012г., ВИ 

СЕ УКАЖУВА да вп иднина кпга ппстапувате пп прекршпците предвидени вп 

чл.369 пд ЗБСП стпрени вп врска сп чл.376 пд ЗБСП, пп службена дплжнпст 

да внимавате дали е спрпведена ппстапка за ппрамнуваое и дпкплку истата 

не е спрпведена, судпт да гп врати бараоетп на прганпт за да ја спрпведе 

ппстапката за ппрамнуваое, а спгласнп чл.46 пд Закпнпт за прекршпците. Сп 

ваквптп ппстапуваое, а спгласнп ставпвите на Врхпвнипт суд на РМ, би се 

птстраниле пкплнпстите кпи дпвеле дп ппвреда на пдредбата пд чл.46 пд 

ЗП.” 

 

10. ИЗВЕЩТАЈ ЗА БИЛТЕН НА СУДСКА ПРАКСА 

Вп текпт на извещтајнипт перипд за прв пат вп Апелаципнипт суд Гпстивар се пбјави 

билтен пп пднпс на судската пракса. 

 

 


