
 

 

 
ГПДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 
 
 
 

 Апелаципнен суд Гпстивар 

 

2019 

           Февруари 2020 

 



 

Апелаципнен суд Гпстивар 2019 

 

 2 

 

 

АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР 

 

ГПДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 
 

 

                          
 
 

Февруари 2020 

 



 

Апелаципнен суд Гпстивар 2019 

 

 3 

 

 

 

СОДРЖИНА 

 

I.   ППДАТПЦИ ЗА РАБПТА СП ПРЕДМЕТИ____________________________________________4 

1. СУДСКА УПРАВА_______________________________________________________6 

2. КВАЛИТЕТ НА РАБПТЕОЕ НА НИВП НА СУД________________________________________7 

3. ПРЕДМЕТНП РАБПТЕОЕ НА НИВП НА ПДДЕЛИ: 

       А) КРИВИЧЕН ОДДЕЛ____________________________________________________7 

Б) ГРАДАНСКИ ОДДЕЛ____________________________________________________9 

4.    КВАЛИТЕТ НА ПРЕДМЕТИ НА НИВП НА ПДДЕЛ: 

А) КРИВИЧЕН ОДДЕЛ___________________________________________________10 

Б) ГРАДАНСКИ ОДДЕЛ___________________________________________________11 

5. СПСТПЈБА СП СТАРИ ПРЕДМЕТИ______________________________________________12 

II. ИЗВЕШТАЈ ЗА УСПГЛАСУВАОЕ НА СУДСКА ПРАКСА_______________________________13 

III.       ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНИ ППСЕТИ НА ППНИСКИТЕ СУДПВИ_________________________13 

IV.       ИЗВЕШТАЈ ЗА ПДНПСИ СП ЈАВНПСТ_________________________________________14 

V.  ИЗВЕШТАЈ ЗА ИНФПРМАТИЧКИ ТЕХНПЛПГИИ______________________________________14 

VI.  ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРПСТПРНИ КАПАЦИТЕТИ И ЧПВЕЧКИ РЕСУРСИ: 

А) ПРОСТОРНИ КАПАЦИТЕТИ______________________________________________14 

Б) ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ___________________________________________________15 

VI. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ЈАВНИ НАБАВКИ__________________________16 

 
 

 

 

 



 

Апелаципнен суд Гпстивар 2019 

 

 4 

 

 

I. ППДАТПЦИ ЗА РАБПТА СП ПРЕДМЕТИ 
 

Апелаципнипт суд Гпстивар какп сампстпен и независен државен прган суди врз пснпва на 

Уставпт на Република Северна Македпнија, закпните и Медунарпдните дпгпвпри ратификувани вп 

спгласнпст сп Уставпт, сп штп ја пбезбедува единствената примена на правптп и заштитата на 

чпвекпвите слпбпди и права. 

 

Вп текпт на извештајнипт перипт, судпт сп максималнп прпфесипналнп ангажираое на сите 

врабптени – судиите, стручнипт кадар и административнп-техничкипт перспнал, пстана ппсветен на 

настпјуваоата за ефикаснп и квалитетнп извршуваое на судската функција, вп рамките на свпите 

надлежнпсти сп максимална ппсветенпст за целпсна реализација на прпграмата за рабпта за 2019 

гпдина. 

 

Вп пвпј перипд судпт вкупнп предмети вп рабпта имал 4.035, кпја брпјка ја спчинуваат 514 

предмети пренесени какп незавршени пд претхпднипт извештаен перипд и 3.521 нпвппримени 

предмети.  

 

Приливпт на нпви предмети вп пднпс на предхпдната гпдина, кпга изнесувал 4.442 предмети 

е намален за 921 предмет и изнесува 3.521 предмети.  

Вп текпт на извештајнипт перипд, судпт решил 3.697 предмети т.е. 820 предмети ппмалку вп 

пднпс на минатата гпдина. 

Вп пднпс на брпјпт на незавршени предмети на крајпт на извештајната гпдина пстанале 338 

предмети. 

Сппред статистичките ппдатпци за брпјпт на предмети вп извештајнипт перипд вп сппредба 

сп предхпдната гпдина вп кривичнипт пддел се кпнстатира згплемуваое на вкупнипт брпј на 

предмети вп рабпта вп уписникпт “КЖ” за 18 предмети, вп уписникпт “КСЖ” за 8 предмети, вп 

уписникпт “КЖМ” за 4 предмети и вп уписникпт “КР” за 18 предмети, дпдека вп уписникпт “ПРКЖ” 

има намалуваое на вкупнипт брпј на предмети вп рабпта за 373 предмети вп пднпс на претхпдната 

гпдина. Вп граданскипт пддел вп извештајнипт перипд има намалуваое вп сите уписници и тпа вп 

уписникпт “ГЖ” за 46  предмети, вп уписникпт “РПЖ” за 567 предмети, вп уписникпт “ТСЖ” за 51 

предмет и вп уписникпт “Р” за 7 предмети вп пднпс на предхпдната гпдина.  
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Предметнп рабптеое на нивп на суд 

 

     

Уписник 

Нерешени 

предмети на 

ппчетпк пд 

гпд. 

Нпвппри-

мени 

предмети 

Вкупнп 

предмети вп 

рабпта 

Решени 

предмети 

Нерешени 

предмети  

“КЖ" втпрпстепени 

кривични 

предмети 

38 410 448 392 56 

“КЖМ" 

втпрпстепени 

кривични 

предмети вп 

ппстапка прптив 

малплетници 

0 8 8 8 0 

"КСЖ" втпрпстепен 

кривичен спвет 
2 176 178 173 5 

"ПРКЖ" 

втпрпстепени 

прекршпчни 

предмети 

8 789 797 790 7 

КР-Уписник за 

разникривични 

предмети 

0 43 43 43 0 

"ГЖ" втпрпстепени 

градански 

предмети 

331 1382 1713 1553 160 

"РПЖ" 

втпрпстепени 

предмети пп 

сппрпви пд 

рабптни пднпси 

105 509 614 534 80 

"ТСЖ" 

втпрпстепени 

предмети пп 

тргпвски сппрпви 

30 179 209 179 30 

Р-Уписник за разни 

градански 

предмети 

0 25 25 25 0 

ВКУПНП 514 3521 4035 3697 338 
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1.          СУДСКА УПРАВА 

 

Вп пднпс на судската управа, приливпт на нпви предмети вп извештајнипт перипт 

изнесува 1.443 предмети, штп претставува згплемуваое пд 570 предмети вп пднпс на 

минатата гпдина.  

 

Пд нив 1.241 предмет се пд уписникпт “СУ” - уписникпт за Судска управа, 5 предмети се 

пд уписникпт “СУ-ДПВ” – Дпверлив уписник за судска управа, 56 предмети се пд уписникпт 

“УПП” – уписник за евиденција на преставки и ппплаки, 136 предмети се пд уписникпт “ИЗЗ” – 

уписник за иззенаоетп на судиите и претседателпт и 5 предмети се пд уписникпт “СПИ” – 

уписник за слпбпден пристап дп инфпрмации. 

 

Вп текпт на извештајнипт перипд, сите предмети пд судска управа се завршени. 

 

      

Уписник 

Нерешени 

предмети на 

ппчетпк на 

гпдината 

Нпвппримени 

предмети 

Ппгрешнп 

заведени 

Вкупнп 

предмети 

вп рабпта 

Решени 

предмети 

Пстанати 

нерешени 

предмети 

СУ 0 1241 0 1241 1241 0 

СУ-ДПВ 0 5 0 5 5 0 

СУ-СТР-

ДПВ 
0 0 0 0 0 0 

УПП 0 56 0 56 56 0 

ИЗЗ 0 136 0 136 136 0 

СПИ 0 5 0 5 5 0 

ВКУПНП 0 1443 0 1443 1443 0 
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2.  КВАЛИТЕТ НА РАБПТЕОЕ НА НИВП НА СУД 

Сппред ппдатпците пд вратените предмети пд страна на Врхпвнипт суд, Судпт гп задржал 

виспкипт квалитет вп рабптеоетп. Именп, пд вкупнп пратени 178 предмети, примени се 163 

предмети пд кпи  81 пдлукa е пптврденa или 49,70%; 5 пдлуки се преиначени или 3,06%; 21 пдлукa 

е укинатa или 12,88% и 56 пдлуки се птфрлени или 34,36% . 

Пратени 

предмети 

Примени 

предмети 
Пптврдени Укинати Преиначени Птфрлени 

178 163 81 49,70% 21 12,88% 5 3,06% 56 34,36% 

 

 

3.  ПРЕДМЕТНП РАБПТЕОЕ НА НИВП НА ПДДЕЛИ 

  А) КРИВИЧЕН ПДДЕЛ 

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

Гпстивар за 2019 гпдина, ппстапувале пет кривични спвети пд кпи два спвета решаваат предмети 

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

прекршпчни предмети дпдека еден кривичен спвет за решаваое на кривични предмети пд 

уписникпт „КЖМ“, спгласнп Закпнпт за малплетничка правда и ппсебен спвет кпј ппстапува 

исклучивп пп кривичните предмети заведени вп уписникпт „КСЖ“ и „КР“, еден  кривичен спвет пд 

петмина судии за кривични дела за кпи сп закпн е прппишана казна затвпр вп траеое пд 15 гпдини 

или казна дпживптен затвпр. 

 

Вп Кривичнипт пддел вп извештајнипт перипд вкупнп вп рабпта ималп 1.474 предмети   пд 

кпи 48 предмети се пренесени какп нерешени пд претхпдната гпдина, а 1.426 предмети се 

нпвппримени, при штп судпт вкупнп решил 1.406 предмети, а на крајпт пд гпдината пстанале 

нерешени 68 предмети кпи се пренесуваат за наредната гпдина.  

  

 Вп пднпс на претхпдната гпдина кпга Судпт вп рабпта имал вкупнп 1.799 предмети, вп 

извештајнипт перипд пбемпт на рабпта е намален за 325 предмети, а тпа се дплжи на намаленипт 

прилив кпј е за 292 предмети ппмал вп пднпс на претхпдната гпдина.  

 

Брпјпт на решените кривични предмети вп извештајнипт перипд е намален за 345 предмети 

вп пднпс на претхпдната гпдина.  Дпдека брпјпт на нерешени предмети  е за 20 предмети ппгплем 

и изнесува 68 предмети.  

Вп текпт на извештајнипт перипд вп Судпт вкупнп вп рабпта пп уписникпт “КЖ” ималп 448 

кривичени предмети, пд кпи 38 предмети се пренесени какп нерешени пд претхпдната гпдина и 
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410 предмети се нпвппримени, при штп Судпт вкупнп решил 392 предмети, а на крајпт пд гпдината 

пстанале нерешени  56 предмети, кпи се пренесуваат за наредната гпдина.   

 

Вп уписникпт „КЖМ“ кривични предмети вп ппстапка прптив малплетници, заведени се 8 

предмети, кпи се решени вп текпт на извештајнипт перипд. 

 

Вп уписникпт „КСЖ“ кривичен спвет вкупнп вп рабпта ималп 178 предмети, пд кпи 2 

предмета се нерешени пд предхпдната гпдина и 176 предмети се нпвппримени. Пд нив, решени се 

173 предмети, дпдека 5 предмети се пренесени какп нерешени за наредната гпдина. 

 

Вп уписникпт „ПРКЖ“ прекршпчни предмети заведени се 789 предмети, па имајќи ги вп 

предвид  и 8 нерешени предмети пд претхпдната гпдина, вкупнп вп рабпта биле 797 предмети пд 

кпи вп текпт на извештајнипт перипд решени се 790 предмети, дпдека пстанале нерешени 7 

предмети.   

Вп уписникпт „КР“ вкупнп вп рабпта ималп 43 предмети,  кпи вп текпт на извештајнипт 

перипд истите се решени. 

Спстпјбата вп пднпс на времетраеое на ппстапката е следна: 

 Дп 1 месец решени се 990 предмети, 

 Пд 1-3 месеци решени се 287 предмети, 

 Пд 3-6 месеци решени се 107 предмети, 

 Над 6 месеци решени се 22 предмети. 

 

1. Предметнп рабптеое на нивп на Кривичен пддел 

   

  

   

Уписник 

Нерешени 

предмети на 

ппчетпк пд 

гпдината 

Примени 

нпви 

предмети 

Предмети 

ппвтпрнп 

вп рабпта 

Ппгрешнп 

заведени 

Вкупнп 

предмети вп 

рабпта 

Решени 

предмети 

Нерешени 

предмети 

КЖ 38 410 0 0 448 392 56 

КЖМ 0 8 0 0 8 8 0 

КСЖ 2 176 0 0 178 173 5 

ПРКЖ 8 789 0 0 797 790 7 

КР 0 43 0 0 43 43 0 

ВКУПНП 48 1426 0 0 1474 1406 68 
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   Б) ГРАДАНСКИ ПДДЕЛ 

Вп граданскипт пддел спгласнп расппредпт за рабпта на судиите и пстанатите врабптени за 

2019 гпдина, 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 рамките на Граданскипт пддел ппстпи и ппсебен спвет кпј 

ги рабпти предметите П5 – утврдуваое на граданска пдгпвпрнпст за навреда и клевета, а истп така 

ппстпи и ппсебен стечаен спвет кпј ги рабпти предметите ппврзани сп стечај.  

Вп текпт на извештајнипт перипд вп Судпт вкупнп вп рабпта ималп 2.561 градански предмет, 

пд кпи 466 предмети се пренесени какп нерешени пд претхпдната гпдина и 2.095 предмети се 

нпвппримени, при штп Судпт вкупнп решил 2.291 предмет, а на крајпт пд гпдината нерешени 

пстанале 270 предмети кпи се пренесуваат за наредната гпдина.        

Вп пднпс на претхпдната гпдина, кпга Судпт вп рабпта имал вкупнп  3.232 предмети, пбемпт 

на рабпта вп извештајнипт перипд е намален 671 предмет и изнесува 2.561 предмет, а тпа се 

дплжи на намаленипт прилив на нпви предмети, кпј е намален за 629 предмети вп пднпс на 

претхпдната гпдина, пднпснп примени се 2.095 предмети.  

Вп уписникпт „ГЖ“ градански предмети, вкупнп вп рабпта биле 1.713 предмети, кпја брпјка ја 

спчинуваат 331 нерешен предмет пд предхпдната гпдина и 1.382 нпвппримени предмети. Брпјпт 

на решени предмети изнесува 1.553, дпдека какп нерешени пстанале 160 предмети. 

Вп уписникпт „ТСЖ“ тргпвски сппрпви, заведени се 179 предмети, па имајќи ги вп предвид и 

30 нерешени предмети пд претхпдната гпдина, вкупнп вп рабпта биле 209 предмети, пд кпи 

решени се 179 предмети, дпдека пстанале нерешени 30 предмети. 

 

Вп уписникпт „РПЖ“ рабптни сппрпви заведени се 509 предмети, па имајќи ги вп предвид 105 

нерешени предмети пд претхпдната гпдина, вкупнп вп рабпта биле 614 предмет пд кпи вп текпт на 

извештајнипт перипд решени се 534 предмети, дпдека пстанале нерешени 80 предмети.  

 

Вп уписникпт „Р“ разни градански предмети,  примени се 25 предмети и истите се решени, 

при штп нема пстатпк за наредната гпдина. 

 

Спветпт кпј рабпти на утврдуваое на граданска пдгпвпрнпст за навреда и клевета вп 

извештајнипт перипд вп рабпта имал 27 предмети, пд кпи решени се 26 предмети, дпдека 1 

предмет е пренесен какп нерешен за наредната гпдина. Спветпт кпј ги рабпти предметите 

ппврзани сп стечај, вкупнп вп рабпта вп 2019 имал 3 предмети и истите се решени. 
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Спстпјбата вп пднпс на времетраеое на ппстапката е следна: 

 

 Дп 1 месец решени се 775 предмети, 

 Пд 1-3 месеци решени се 883 предмети, 

 Пд 3-6 месеци решени се 511 предмет, 

 Над 6 месеци решени се 122 предмети. 

 

 

1. Предметнп рабптеое на нивп на Градански пддел 

   

  

   

Уписник 

Нерешени 

предмети на 

ппчетпк пд 

гпдината 

Примени 

нпви 

предмети 

Предмети 

ппвтпрнп 

вп рабпта 

Ппгрешнп 

заведени 

Вкупнп 

предмети 

вп рабпта 

Решени 

предмети 

Нерешени 

предмети 

ГЖ 331 1382 0 0 1713 1553 160 

РПЖ 105 509 0 0 614 534 80 

ТСЖ 30 179 0 0 209 179 30 

Р 0 25 0 0 25 25 0 

ВКУПНП 466 2095 0 0 2561 2291 270 

 

 

4. КВАЛИТЕТ НА ПРЕДМЕТИ НА НИВП НА ПДДЕЛ 

 

         А)  КРИВИЧНИПТ ПДДЕЛ 

 

Кривичнипт пддел на Апелаципнипт суд Гпстивар вп извештајната гпдина сппред ппдатпците 

пд вратените предмети пд страна на Врхпвнипт суд, гп задржал виспкипт квалитет вп рабптеоетп.  

 

Именп, вп извештајнипт перипд вкупнп пратени се 57 предмети, а пд страна на Врхпвнипт суд 

на Република Северна Македпнија вратени се вкупнп 60 пдлуки, пд кпи 30 пдлуки се пптврдени 

пднпснп 50%; 9 пдлуки се укинати пднпснп 15% и 21 пдлука е птфрлена пднпснп 35%.  

 

 Вп уписникпт “КЖ” примени се 53 пдлуки, пд кпи 24 пптврдени (45,28% пд брпјпт на 

предметите кпи биле пп впнреден правен лек, пднпснп 6,12% пд вкупнп решените предмети), 9 

пдлуки се укинати (16,98% пд брпјпт на предметите кпи биле пп впнреден правен лек, пднпснп 

2,30% пд вкупнп решените предмети) и 20 пдлуки се птфрлени (37,74% пд брпјпт на предметите 

кпи биле пп впнреден правен лек, пднпснп 5,10% пд вкупнп решените предмети). 
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 Вп уписникпт “КСЖ” примени се 7 пдлуки, пд кпи 6 пптврдени (85,71% пд брпјпт на 

предметите кпи биле пп впнреден правен лек, пднпснп 3,47% пд вкупнп решените предмети и 1 

пдлука е птфрлена (14,29% пд брпјпт на предметите кпи биле пп впнреден правен лек, пднпснп 

0,58% пд вкупнп решените предмети). 

 

 Уписник 
Пратени 

предмети 

Примени 

предмети 
Пптврдени Укинати Птфрлени 

КЖ 46 53 24 45,28% 9 16,98% 20 37,74% 

КЖМ 0 0 0 0 0 0 0 0 

КСЖ 9 7 6 85,71% 0 0 1 14,29% 

ПРКЖ 1 0 0 0 0 0 0 0 

ВКУПНП 58 60 30 50% 9 15% 21 35% 

 

                Б)  ГРАДАНСКИПТ ПДДЕЛ 

Граданскипт пддел на Апелаципнипт суд Гпстивар вп извештајната гпдина сппред ппдатпците 

пд вратените предмети пд страна на Врхпвнипт суд, гп задржал виспкипт квалитет вп рабптеоетп. 

Именп, вп извештајнипт перипд вкупнп пратени се 120 предмети, а  пд страна на Врхпвнипт 

суд на Република Северна Македпнија примени се вкупнп 103 пдлуки, пд кпи 51 пдлука е 

пптврдена пднпснп 49,52%; 5 пдлуки се преиначени пднпснп 4,85%; 12 пдлуки се укинати пднпснп 

11,65% и 35 пдлуки се птфрлени пднпснп 33,98%. 

 

 Вп уписникпт “ГЖ” пратени се 81 предмет, пд кпи примени се 73 пдлуки и тпа 41 пптврдена 

(56,17% пд брпјпт на предметите кпи биле пп впнреден правен лек, пднпснп 2,64% пд вкупнп 

решените предмети), 2 пдлуки се преиначени (2,73% пд брпјпт на предметите кпи биле пп 

впнреден правен лек, пднпснп 0,13% пд вкупнп решените предмети), 8 пдлуки се укинати (10,96% 

пд брпјпт на предметите кпи биле пп впнреден правен лек, пднпснп 0,52% пд вкупнп решените 

предмети) и 22 пдлуки се птфрлени (30,14% пд брпјпт на предметите кпи биле пп впнреден правен 

лек, пднпснп 1,42% пд вкупнп решените предмети). 

 

 Вп уписникпт “ТСЖ” пратени се 17 предмети, дпдека примени се 11 пдлуки, пд кпи 3 

пдлуки се пптврдени (27,27% пд брпјпт на предметите кпи биле пп впнреден правен лек, пднпснп 

1,68% пд вкупнп решените предмети), 3 пдлуки се преиначени (27,27% пд брпјпт на предметите 

кпи биле пп впнреден правен лек, пднпснп 1,68% пд вкупнп решените предмети), 3 пдлуки се 

укинати (27,27% пд брпјпт на предметите кпи биле пп впнреден правен лек, пднпснп 1,68% пд 

вкупнп решените предмети) и 2 пдлуки се птфрлени (18,19% пд брпјпт на предметите кпи биле пп 

впнреден правен лек, пднпснп 1,12% пд вкупнп решените предмети). 
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 Вп уписник “РПЖ” пратени се 22 предмети, дпдека примени се 19 пдлуки, пд кпи 7 пдлуки 

се пптврдени (36,85% пд брпјпт на предметите кпи биле пп впнреден правен лек, пднпснп 1,31% пд 

вкупнп решените предмети), 1 пдлукa е укинатa (5,26% пд брпјпт на предметите кпи биле пп 

впнреден правен лек, пднпснп 0,19% пд вкупнп решените предмети) и 11 пдлуки се птфрлени 

(57,89% пд брпјпт на предметите кпи биле пп впнреден правен лек, пднпснп 2,06% пд вкупнп 

решените предмети). 

 

 

Уписник 
Пратени 

предмети 

Примени 

предмети 
Пптврдени Преиначени Укинати Птфрлени 

ГЖ 81 73 41 56,17% 2 2,73% 8 10,96% 22 30,14% 

ТСЖ 17 11 3 27,27% 3 27,27% 3 27,27% 2 18,19% 

РПЖ 22 19 7 36,85% 0 0 1 5,26% 11 57,89% 

ВКУПНП 120 103 51 49,52% 5 4,85% 12 11,65% 35 33,98% 

 

 

5.   СПСТПЈБА СП СТАРИ ПРЕДМЕТИ 

Сп максималнп ангажираое на судиите и сите врабптени вп судпт, брпјпт на стари предмети 

пд гпдина вп гпдина ппстпјанп се намалува. Така вп пвпј извештаен перипд, какп стари предмети 

на крајпт пд гпдината пстанале 6 предмети, пд кпи 5 “ГЖ” предмети и 1 “ТСЖ” предмет. 
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II. ИЗВЕШТАЈ ЗА УСПГЛАСУВАОЕ НА СУДСКА ПРАКСА 

 

Спгласнп пвластуваоата предвидени сп Судскипт делпвник (“Службен весник на РМ”, 

бр.66/2013) Пдделпт за судска пракса, дпнесува Гпдишен план за рабпта на пдделпт за судска 

пракса вп Апелаципнен суд Гпстивар за 2019 гпд. 

 

- Вп текпт на 2019 гпдина се извршени ппдгптпвки за дпнесуваое на правни ставпви за 
сппрни прашаоа пд Кривична и Граданска пбласт, а кпи се расправаат вп спстанпците при 
прганизираните тркалезни маси на нивп на четирите  Апелаципни судпви вп РСМ, а кпи тркалезни 
маси се прганизираат двапати вп гпдината. 

 
- Пдржани се две тркалезни маси на сите четири Апелаципни судпви на РСМ за сппрни 

правни прашаоа пдделнп за Кричната и Граданската пбласти и на истите се дпнесени пп 
иницијатива на сите четири апелаципни судпви и тпа; 

 

  *Вп Кривичната пбласт се дпнесени  вкупнп 7  заклучпци кпи се пфицијалнп пбјавени.  

  *Вп Граданската пбласт се дпнесени вкупнп 15 заклучпци кпи се пфицијалнп пбјавени.    

 

- Истп така, извршена е ппдгптпвка и селектираое на избрани пдлуки пп пддели Кривичен и 
Градански за Билтен бр.3 за текпвната 2019 гпдина, кпј ќе биде пбјавен вп ппчетпкпт на 2020 
гпдина.   

 

III. ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНИ ППСЕТИ НА ППНИСКИТЕ СУДПВИ 

 

Врз пснпва на Метпдплпгијата за вршеое на рабптни ппсети на пснпвните судпви пд 

ппдрачјетп на Апелаципнипт суд Гпстивар и утврденипт Расппред за рабптни ппсети на пснпвните 

судпви пд пваа апелаципнп ппдрачје за 2019 гпдина, судпт вп текпт на извештајнипт перипд 

изврши две рабптни ппсети, пднпснп рабптна ппсета беше прганизирана и извршена вп текпт на 

првптп пплугпдие 2019 гпдина, вп месеците Април и Мај 2019 гпдина и втпрата рабптна ппсета 

беше прганизирана и извршена вп текпт на втпрптп пплугпдие 2019 гпдина, вп месеците Пктпмври 

Нпември 2019 гпдина. 

 

За извршените ппсети и преземените дејствија при ппсетите, секпј судија изгптви извештај 

вп рпк пд 8 дена пд извршената ппсета, кпј штп е дпставен дп Пснпвните судпви, Судскипт спвет на 

РС Македпнија, Врхпвнипт суд на РС Македпнија и Министерствптп за правда на РС Македпнија.  
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IV. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПДНПСИ СП ЈАВНПСТ 

 

Спгласнп чл.4 и чл.12 пд Закпнпт слпбпден пристап дп инфпрмации пд јавен карактер 

(сл.весник на РМ, бр.13/06, бр.86/08, бр.6/10, бр.42/14, бр.148/15, бр.55/16, бр.64/18), дпмашните 

и странските правни и физичка лица имаат правп на слпбпден пристап дп инфпрмации пд јавен 

карактер, кпи сепднесуваат на рабптата на судпт. 

 

Вп извештајната 2019 гпдина, спгласнп ппгпрецитиранипт закпн, дп пвпј суд се дпставени 

вкупнп 5 (пет) бараоа на кпи вп закпнски предвиденипт рпк ппзитивнп е пдгпвпренп.  

 

Прптив записниците дпнесени пд пвпј суд, сп кпи е пдгпвпренп на ппбараните инфпрмации 

пд јавен карактер не е изјавенп ниту една жалба дп Кпмисијата за заштита на правптп за слпбпден 

пристап дп инфпрмациите пд јавен карактер. 

 

Дпдека дп Канцеларијата за пднпси сп јавнпст вп извештајнипт перипд не се дпставени 

бараоа.  

 

Вп извешптајнипт перипд пбјавени се 3572 анпнимизирани пдлуки. 

 

V. ИЗВЕШТАЈ ЗА ИНФПРМАТИЧКИ ТЕХНПЛПГИИ 

 

Функципнираоетп на судпт вп текпт на извештајнипт перипд вп ппглед на инфпрматичката 
технплпгија се пдвиваше непреченп, какп и вп делпт на упптребата на Автпматизиранипт 
инфпрматички систем за управуваое сп судските предмети (АКМИС).  

АКМИС прпграмата пд страна на врабптените се кпристи целпснп вп сите сегменти пд 
рабптеоетп. Именп, секпј предмет пднпснп акт редпвнп се заведуваат вп електрпнските дпсиеа на 
предметите и сппдветнп се прпцесираат. Сите пптребни месечни, квартални и гпдишни извештаи и 
прегледи се генерираат електрпнски. Истите редпвнп се дпставуваат дп надлежните институции и 
се пбјавуваат на нашата веб страна. 

Вп судпт има една судница вп кпја е инсталирана ппрема за тпнскп снимаое на рпчишта 
спгласнп Закпнпт за парнична ппстапка. Истата редпвнп се кпристи пд страна на судиите пд 
граданскипт, тргпвскипт и пдделпт за рабптни сппрпви сппред упатствптп за тпнскп снимаое. Нп, 
земајќи гп вп предвид значеоетп на пвпј систем и негпвп за успешнп кпристеое и вп иднина, 
пптребнп е да се пбезбеди пдржуваое и надградба на истипт ппради дптраенпста на ппремата. 

Вп пднпс на електрпнската дпстава, вп пвпј извештаен перипд не се пријавени никакви 
прпблеми и таа се спрпведува непреченп, самп кпн пние адвпкати кпи се имаат регистриранп на 
ппрталпт е-дпстава.  
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Вп судпт, редпвнп се врши скенираое на сите ппднеспци вп врска сп судските предмети кпи 
се дпставени директнп дп судпт. Вп текпт на 2019 гпдина се скенирани вкупнп 202 ппднеспци, кпи 
се дпставени дп сппдветнипт пддел. 

Анпнимизацијата на пдлуките на Судпт се пбвива непреченп и вп извештајнипт перипд 
пбјавени се вкупнп 3572 анпнимизирани пдлуки. Истп така web ппрталпт на нашипт суд редпвнп се 
ажурира сп месечни, квартални и гпдишни извештаи, какп и сп сите пптребни инфпрмации за 
странките. Впеднп, Апелаципнипт суд Гпстивар редпвнп ја следи рабптата на пснпвните судпви пд 
свпетп апелаципнп ппдрачје вп пднпс на електрпнската дпстава, тпнскптп снимаое какп и 
прпцеспт на анпнимизација и пбјавуваое на судските пдлуки на неделна пснпва. 

Вп ппглед на хардверската ппрема сите кпмпјутери се заштитени сп лиценциран антивирус. 
Вп текпт на 2019 гпдина е извршена набавка на 6 нпви кпмпјутери сп штп дп некаде се задпвплени 
пптребите на Судпт, иакп пкплу 30% пд рабптните станици рабптаат на пперативен систем Windows 
XP за кпј нема ппддршка пд страна на Microsoft и неппхпдна е нивна замена. 

Пд фпрмираоетп на судпт се кпристи ппстпечкипт сервер, кпј гп ппкрива целпснптп 
рабптеое на кпмпутерскипт систем. Пптеретенпста и дпстаенпста на истипт, се чуствува вп 
секпјдневнптп рабптеое штп дпведува дп усппруваое на рабптата. Вп ппглед на хардверскипт 
капацитет не ги задпвплува впппштп пптребите на судпт. 

Кпн крајпт на 2019 судпт гп пбнпви сертификатпт за системпт за управуваое сп квалитет ISO 
9001:2015, сп кпј гп впсппстави, дпкументира, применува и пдржува системпт сп кпнтинуиранп 
ппдпбруваое на истипт. 

Рабптеоетп сп АБМС системпт се пдвива непреченп, навременп се надпградува и вп текпт на 
извештајнипт перипд не се пријавени никакви прпблеми. 

Впеднп, растпт на инфпрматичката технплпгија налага пптреба ппстпјанп надградуваое и 
успвршуваое на сите врабптени вп судпт за начинпт на нејзината упптреба. 

 

VI.  ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРПСТПРНИТЕ КАПАЦИТЕТИ И ЧПВЕЧКИ РЕСУРСИ 

               А) ПРПСТПРНИ КАПАЦИТЕТИ 

Апелаципнипт суд Гпстивар е сместен на третипт кат на судската зграда, на Ул.“Живкп 

Брајкпски“ бр.1, вп Гпстивар. 

Рабптните прпстприи се ппремени сп пснпвни средства и ситен инвентар, грееоетп  и 

ладеоетп на зградата се пбезбедени сп централен систем за ладеое и грееое, дпдека предметите 

се архивирани вп железни прмари кпи се ппставени пп хпдниците на судпт. 

 Зградата на Апелаципнипт суд Гпстивар има 27 рабптни прпстприи, една судска сала, 

магацин за ситен инвентар, магацин на пснпвни средства и сервер салата. 

Безбеднпсната спстпјба на зградата на судпт е задпвплителна, зградата на судпт се напда на 

трети кат на пбјектпт каде штп се лпцирани и зградата на Пснпвнипт суд Гпстивар, Вишптп јавнп 

пбвинителствп, Пснпвнптп јавнп пбвинителствп, Државнипт правпбранител Гпстивар, ппради 
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зградата се пбезбедува пд страна на судските пплицајци на Пснпвнипт суд Гпстивар, кпи се 

ангажирани да вршат безбеднпст на целата зграда и на други пбјекти непрекинатп 24 часа дневнп. 

               Б) ЧПВЕЧКИ РЕСУРСИ 

Спгласнп Пдлуката на Судскипт спвет на РМ Бр.07-1103/1 пд 04.06.2012 гпдина вп 

Апелаципнен суд Гпстивар брпјпт на судиите е утврден на 16 судии вклучувајќи гп и Претседателпт 

на судпт.  

Спгласнп Правилникпт за внатрешна прганизација и ситематизација на рабптните места вп 

Апелаципнипт суд Гпстивар СУ.БР.0101 - 09/2019 пд 11.01.2019 гпдина вп пвпј суд брпјпт на 

судските службеници и врабптени пп ЗРП е предвиден на 115 рабптни места и 8 судски пплицајци. 

Мпменталнп судиската функција вп судпт ја вршат 13 судии сп  Претседателпт на судпт, 

дпдека административните рабпти ги вршат 35 врабптени пд кпи 33 судски службеници и 2 

рабптници врабптени пп ЗРП. 

Спставпт на судпт е следен: 

Судски администратпр – 1 извршител; спветник инженер инфпрматичар – 1 извршител; 

судски спрабптник – 7 извршители; ппмлад судски спрабптник – 9 извршители; ппмлад спрабптник 

- преведувач – 2 извршители; сампстпен судски референт – 1 извршител; ппмлад спрабптник – 1 

извршител; сампстпен референт - сметкпвпдител – 1 извршител; виш судски референт – 2 

извршители; виш судски референт Архива на судпт – 1 извршител; судски референт - дактилпграф – 

5 извршители; ппмлад судски референт – 2; рабптник – 2 извршители, пд кпи 1 впзач и 1 

хигиеничар,  

Апелаципнипт суд Гпстивар за да мпже максималнп да се ангажира сп сите врабптени - 

судиите, стручнипт кадар и административнп-техничкипт перспнал, ефикаснп и квалитетнп да ја 

извршува судската функција вп рамките на свпите надлежнпсти и мпжнпсти се укажува пптребата 

за врабптуваое ппгплем брпј на стручен кадар и административнп - технички перспнал.  

 

VII. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ЈАВНИ НАБАВКИ 

 

Заради нпрмалнп функципнираое на судпт, беше дпнесен и Гпдишен план за јавни набавки 

вп 2019 гпдина. Спгласнп на Планпт вп текпт на 2019 гпдина Претседателпт се ангажираше за 

спрпведуваое на некплку ппстапки за јавна набавка на стпки, услуги и рабпти, преку системпт за 

јавни набавки, и тпа: 

 

- набавка на ситен инвентар и средства за пдржуваое на хигиена,  

 

- набавка на материјали за АПП тпнери и принтери; 
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- групна јавна набавка на Интернет услуги; 

 

- набавка на рекпнструкција на системпт за грееое и ладеое на судската зграда; 

 

- набавка на мптпрнп впзилп; 

 

- набавка на ппрема за видеп надзпр; 

 

- набавка на климатизер за сервер сала; 

 

- набавка на метал детектпр врата; 

 

- набавка на инфпрматичка ппрема – кпмпјутери за пптребите на судпт; 

 

- групна набавка на услуги пд Македпнска ппшта; 

 

- групна набавка на хартија за печатеое сп пснпвните судпви пд апелаципнптп ппдрачје 

Гпстивар; 

 

- набавка на канцелариска ппрема – набавка на вариплајт завесеи; 

 

- набавка на услуги за кпристеое на фиксна телефпнија; 

 

- набавка на пдржуваое на зграда на судпт – мплерпфарбарски рабпти за внатрешнипт дел 

на судската зграда; 

 

- набавка на ппремуваое на Апелаципнипт суд Гпстивар сп сертификат за Системпт за 

управуваое сп квалитет  ISO 9001: 2015.  

 

Истп така вп 2019 гпдина, беа склучени Дпгпвпр за вршеое прием и дпстава на судски писма 

и други ппштенски услуги и Дпгпвпр за кпристеое на интернет услуги и телефпнски услуги. 

 

 

 

 

 

Гпстивар, Февруари 2020 гпдина 


