Согласно член 36 од Законот за слободен пристап до информации
од јавен карактер(,,Сл.весник на РСМ бр.101/2019)Основниот суд
Кочани, ул,,Никола Карев,,бр.4 , тел.033/274-026, факс 033/272-352 и email:
osnovensud.kocani@gmail.com,
судски
соработник-Катерина
Фудулски, го подготви следниот:

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
(од 01.01.2021 до 31.12.2021 година)

1.Службено лице задолжено за посредување на информации кај
имателот на информации-Основен суд Кочани е Катерина Фудулски,
судски соработник во Основен суд Кочани.
2.Број на примени барања - 40 :
1.Барател: Хелсиншки комитет за човекови права на Република
С.Македонија-Скопје – податок: 1.Број на поведени постапки за
дискриминација врз основа на пол и род во работни односи во 2020, во
кои тужителите се жени? 2. Број на пресуди во кои се утврдува
дискриминација врз основа на пол и род во работни односи во 2020, во
кои тужителите се жени? 3. Број на пресуди во кои не се утврдува
дискриминација врз основа на пол и род во работни односи во 2020, во
кои тужителите се жени?
2.Барател: Физичко лице – податок: 1. Дали во Основен суд
Кочани се одржани рочишта/судења во граѓанска постапка(парнична и
вонпарнична постапка) преку т.н. далечинско судење(онлајн судење), од
почетокот на пандемијата со КОВИД-19 до денес,2.Доколку одговорот е
ДА, колку рочишта во граѓанска постапка(парнична и вонпарнична
постапка) се одржани преку т.н.далечинско судење(онлајн судење), од
почетокот на пандемијата со КОВИД-19 до денес,3. Доколку одговорот е
ДА, дали т.н. далечинско судење(онлајн судење) е/се одржана/и преку
телефон или видео врска и која ведео платформа е користена од
Основен суд Кочани, од почетокот на пандемијата со КОВИД-19 до
денес, и 4.
Доколку одговорот е НЕ, кои се најзначајните причини
поради кои не се одржани рочишта/судења во граѓанска
постапка(парнична и вонпарнична постапка) во Основен суд Кочани
преку т.н. далечинско судење (онлајн судење), од почетокот на
пандемијата со КОВИД-19 до денес.

3.Барател: Физичко лице – податок: - 1.Колку разводи на брак
имало во надлежност на Основен суд Кочани во текот на 2020-та
година?
4.Барател: Здружение Хелсиншки комитет за човекови праваСкопје – податок: Бројот на примени тужби за заштита од
дискриминација, расчленето по облик, основ и област каде е сторена
дискриминацијата?- Бројот на одлуки со кои е утврдена дискриминација?
-Бројот на одлуки со кои не е утврдена дискриминација?, а кои се
однесуваат на 2020 година.
5.Барател: Фондација Отворено општество-МакедонијаСкопје - податок: Колку судии имаат посетено обука за Законот за
бесплатна правна помош.
6.Барател: Фондација Отворено општество-Македонија-Скопје
податок: Како го промовирате Законот за бесплатна правна помош?
7.Барател: Фондација Отворено општество-Македонија-Скопје податок: -.Дали судот во постапка кога е назначен адвокат за давање на
бесплатна правна помош, бара и посебно полномошно или доволна е
потврда/решение за назначување на адвокат за давање на секундарна
правна помош.
8.Барател: Отворено општество-Македонија-Скопје - податок: Број
на постапки во кои граѓаните на кои им е одобрена бесплатна правна
помош се ослободени од судски такси и административни такси.
9.Барател: Отворено општество-Македонија-Скопје - податок:
Ваши предлози да се олесни пристапот до бесплатна правна помош.
10. Барател: Отворено општество-Македонија-Скопје - податок: Број на постапки во кои граѓаните на кои им е одобрена бесплатна
правна помош им биле покриени трошоци за вештачење согласно
Законот за бесплатна правна помош.
11. Барател: Отворено општество-Македонија-Скопје - податок: Кои се потешкотиите со кои Вие се соочувате во примената на Законот
за бесплатна правна помош? Наведете неколку правни празнини во
имплементацијата на ЗБПП.
12. Барател: Отворено општество-Македонија-Скопје - податок:
Како е регулирана соработката со Бирото за судски вештачења и дали
постои посебен образец за упатување на барање за вештачење кога е
одобрена секундарна правна помош.
13. Барател: Отворено општество-Македонија-Скопје - податок: Дали сметате дека бројот на одобрени барања за секундарна правна
помош одговара на потребите на граѓаните?
14. Барател: Отворено општество-Македонија-Скопје - податок:
1.Кога корисникот на секундарна правна помош ќе успее во постапката и
судот ќе ги утврди трошоците спрема спротивната страна за сметка на
Буџет на државата кој го известува Министерството за правда(адвокатот,
странката која добила БПП, или судот).
15. Барател: Отворено општество-Македонија-Скопје - податок:
1.Број на започнати постапки по одобрено барање за бесплатна правна
помош на жртви на семејно насилство(по пол, возраст, етничка
припадност).

16. Барател: Отворено општество-Македонија-Скопје - податок:
Број на адвокати кои ги застапувале странките во постапки по основ на
одобрено барање за бесплатна правна помош.
17. Барател: Отворено општество-Македонија-Скопје - податок: Број на завршени постапки по одобрено барање за бесплатна правна
помош на жртви на семејно наслство(по пол, возраст, етничка
припадност).
18. Барател: Отворено општество-Македонија-Скопје - податок: Број на усвоени предлози, тужбени барања, жалби во постапки каде има
одобрено барање за бесплатна секундарна правна помош).
19. Барател: Отворено општество-Македонија-Скопје - податок: -.
Број на започнати постапки по одобрено барање за бесплатна правна
помош (по пол, возраст, етничка препадност).
20. Барател: Отворено општество-Македонија-Скопје - податок: -.
Дали сметате дека се потребни обуки за судии како би се запознале
подетално со правото на бесплатна правна помош и би се обезбедил
поефикасен и поефективен пристап до правда?
21. Барател: Физичко лице - податок: 1.Колку одбивателни пресуди
се донесени во Основен суд Кочани (поделени спрема физичко(машки
или женски пол) и правно лице.2.Колку ослободителни пресуди се
донесени во Основен суд Кочани (поделени спрема физичко(машки или
женски пол) и правно лице.3.Колку осудителни пресуди се донесени во
Основен суд Кочани (поделени спрема физичко(машки или женски пол) и
правно лице.4.Во однос на осудените лица, да бидат доставени
податоци за видот на санкцијата.5.Податоците да бидат за секој месец
од 2020 пооделно.
22. Барател: Физичко лице - податок: 1)Колку оставински предмети
се во работа на почетокот на годината, колку оставински предмети се
примени, колку од истите се решени и колку останале на крајот од
годината, и тоа за 2015,2016,2017,2018,2019 и 2020 година?, а во прилог
е испратена табела заради пополнување на бараните информации).
23. Барател: Коалиција на здруженија на граѓани,,Сите за
правично судење,,-Скопје - податок: Број на осудителни пресуди, број на
ослободителни пресуди и број на одбивателни пресуди по година за
периодот од 01.01.2017 до 31.12.2020 година?
24. Барател: Национална мрежа против насилство врз жените и
семејното насилство, Скопје - податок: Број на донесени правосилни
судски пресуди во врска со случаи на сексуално насилство и тоа:-Член
186 - Силување од Кривичен Законик на РСМ за година 2018, 2019 и
2020 година,-Член 187 - Обљуба врз немоќно лице од Кривичен Законик
на РСМ за година 2018, 2019 и 2020 година,-Член 188 - Полов напад врз
дете од Кривичен Законик на РСМ за година 2018, 2019 и 2020 година,Член 189 - Обљуба со злоупотреба на полжба од Кривичен Законик на
РСМ за година 2018, 2019 и 2020 година,-Член 190 - Задоволување на
полови страсти пред друг од Кривичен Законик на РСМ за година 2018,
2019 и 2020 година,-Член 191 – Посредување во вршење проституција
од Кривичен Законик на РСМ за година 2018, 2019 и 2020 година,-Член
192 – Поведување и овозможување полови дејствија од Кривичен
Законик на РСМ за година 2018, 2019 и 2020 година,-Член 193 –
Прикажување на порнографски материјал на дете од Кривичен Законик

на РСМ за година 2018, 2019 и 2020 година,-Член 194 Родосквернавење од Кривичен Законик на РСМ за година 2018, 2019 и
2020 година. Бараните податоци да бидат поделени по општини каде
што е надлежен Основен суд Кочани, да бидат поделени по пол/род на
жртвата, пол/род на сторителот во која релација се жртвата и
сторителот.
25. Барател: Здружение на новинарите на Македонија-Скопје податок: Сите правосилни пресуди согласно чл.319 од КЗПредизвикување омраза раздор или нетрпеливост врз национална,
расна, верска и друга дискриминаторска основа кои се донесени во
рамките на Основен суд Кочани во период од 2010 до 2021 година.
26. Барател: Здружение на граѓани,,Реактор,,-Истражување во
акција Скопје - податок: -Број на случаи со утврдена дискриминација по
основ на род/пол од областа на работните односи, разделени по пол на
странката-тужител и по пол на тужениот, за периодот од 2018-2020
година.-Број на покренати постапки од областа на работните односи по
основ на род/пол разделени по пол на странката-тужител и по пол на
тужениот, за периодот од 2018-2020 година.-Број на поднесени тужби за
вознемирување на работно место разделени по пол на странкататужител и по пол на тужениот, за периодот од 2018-2020 година.-Број на
поднесени тужби за дискриминација на работничка по основ на
бременост, мајчинство и родителство.-Број на случаи со утврдена
дискриминација на работничка по основ на бременост, мајчинство и
родителство.
27.Барател: Физичко лице - податок: Колку тужби се поднесени до
судот во периодот од 2018-2020? Колку од подносителите биле мажи, а
колку жени?Бараме податоците да ни ги доставите разделени за секоја
година одделно.2. Колку постапки се започнати во 2018,2019 и 2020
одделно со застапување на странките со адвокат назначен.3. Во колку од
поднесените тужби странките побарале ослободување од судските
трошоци во периодот од 2018-2020? Колку од тие што побарале
ослободувањеод судски трошоци биле мажи, а колкужени? Бараме
податоците да ни гидоставите разделени за секоја година одделно.4. Во
колку случаи биле одобрени барања за ослободување од трошоци во
периодот од 2018-2020? Колку од тие на кој име одобрено барањето за
ослободување од,трошоци биле мажи, а колку жени? Бараме податоците
да ни ги доставите разделени за секоја година одделно.5.Во колку од
постапките кои се водатпред судот во периодот 2018/2020 се ангажирани
судски преведувачи или толкувачи? Колку од поставените преведувачи
толкувачи биле мажи, а колку жени? Бараме податоците да ни ги
доставите раздвоено за секоја година поединечно.6.Колку е просечно
време за разрешување на граѓански спорови во,вашиот суд? 7. Колку е
просечното време од примање до разрешување на случаи а насилство
врз жените? 8.Каков е соодносот на вкупниот број на предмети наспрема
решени предмети за 2018, 2019и 2020 година одделно? 9.Колкав е
бројот на решени наспрема ново примени случаи во 2018, 2019 и
2020година одделно? 10. Колку приватни кривични тужби сеподнесени
до судот во периодот 2018 -2020? Колку од подносителите и колку од
оштетените се жени, а колку мажи? Бараме податоците да ни ги
доставите раздвоено за секоја година поединечно.11.Колку обинителни

предлози сеподнесени до судот во периодот 2018-2020? Бараме
податоците да ни ги доставите раздвоено за секоја година
поединечно.12.
Колку обинителни акти се поднесенидо судот во
периодот 2018-2020? Бараме податоците да ни ги доставите раздвоено
за секоја година поединечно.13. Колку бранители по службенадолжност
се поставени од страна на,претседателот на судот во периодот од 20182020? Колку од поставените адвокати биле жени, а колку мажи? Бараме
податоците да ни ги доставие раздвоено за секоја година поединечно.14.
Колку обвинети побарале да им се постави адвокат поради нивната
имотна состојба (одбрана на сиромашни) во периодот 2018-2020? Колку
од обвинетите кои побарале одбрана на сиромашни биле жени, а колку
мажи? Бараме податоците да ни ги доставите раздвоено за секојагодина
поединечно.15.Колку од поднесените барања за одбрана на сиромашни
се одобрени и на овие обвинети претседателот на судот им поставил
бранител во периодот 2018-2020? Колку од поставените адвокати биле
жени, а колку мажи? Бараме податоците да ни ги доставите раздвоено за
секоја година поединечно 16.Во колку од постапките кои се водат пред
судот се ангажирани судски преведувачи или толкувачи? Колку од
поставените преведувачи-толкувачи биле жени, а колку мажи? Бараме
податоците да ни ги доставите раздвоено за секоја година поединечно.
28. Барател: Физичко лице - податок: Податоци за обвинети и
осудени лица , сторители на кривичните дела против животната средина
за периодот од 2014-2019 година и обвинети и осудени сторители на
кривичното дело од чл.226 од КЗ,,Пустошење на шума,, за периодот од
2014-2019 година.
29. Барател: Хелсиншки Комитет за човекови права Скопје податок: 1.Колку предлози за изрекување на привремени мерки за
заштита од семејно насилство се поднесени до судот во периодот од 1
јануари-31 мај 2021 година? Податоците да бидат разделени по форми
на насилство заради кои се бара изрекување на привремена мерка за
заштита.2. Колку решенија за изрекување на привремени мерки за
заштита од семејно насилство се изречени во периодот од 1 јануари-31
мај 2021 година? Податоците да бидат разделени по форми на
насилство заради кои се бара изрекување на привремена мерка за
заштита.3. Во периодот од 1 јануари-31 мај 2021 година колку тужби се
поднесени до ОС Кочани кои се однесуваат за утврдување на повреда
на принципот на должно внимание на државните изнституции во
постапување во случаи на заштита на жртвите на родово-базирано
насилство? Податоците да бидат разделени по форми на насилство
заради кои се бара утврдување на повреда на принципот на должно
внимание.4. Во периодот од 1 јануари-31 мај 2021 година колку пресуди
се донесени за утврдување на повреда на принципот на должно
внимание на државните изнституции во постапување во случаи на
заштита на жртвите на родово-базирано насилство? Податоците да
бидат разделени по форми на насилство заради кои се бара утврдување
на повреда на принципот на должно внимание.5. Во периодот од 1
јануари-31 мај 2021 година колку тужби за надомест на штета се
поднесени до ОС Кочани во случаи на родово-базирано насилство и
семејно насилство? 6. Во периодот од 1 јануари-31 мај 2021 година колку
пресуди за надомест на штета се донесени во ОС Кочани во случаи на

родово-базирано насилство и семејно насилство? 7.Во периодот од 1
јануари до 31 мај 2021 година колку пресуди за извршено кривично дело
убиство во кое жртвата е жена се изречени во Основен суд Кочани? Да
биде наведена и казната која е изречена на сторителот на кривичното
дело. 8.Во периодот 1 јануари-31 мај 2021 година колку обвинителни
акти се поднесени до Основен суд Кочани за извршено кривично дело
убиство во кое жртвата е жена.
30. Барател: Национална мрежа против насилство врз жените и
семејното насилство-Скопје - податок: карактер и тоа податоци за
кривични дела убиство и обид за убиство на жени по кои Основен суд
Кочани е надлежен да постапува и бара :-Увид во предмети со
идентификувани жртви, по чл.123 од КЗ-Увид во предмети на убиства и
убиства во обид каде жртви се жени за сите предмети за период од 2017
до 2020 година.
31. Барател: Коалиција на здруженија на граѓани,,Сите за
правично судење,,-Скопје - податок: - Колку кривични предмети се
оформени по член 205 и 206 (Пренесување на заразна болест и
непостапување според здравствените прописи за време на епидемија)
од Кривичниот Законик во периодот 17.03.2020-30.06.2021 година)?Колку пресуди се донесени по чл 205 и 206 од Кривичниот Законик во
периодот 17.03.2020-30.06.2021 година?- Колку од тие пресуди се
осудителни?
32. Барател: Балканска истражувачка репортерска мрежа-Скопје податок:-Број на пресуди донесени за членот 227 од КЗ (Предизвикување
шумски пожари) за периодот од 2016 до 2020 година по години (казна
затвор, условни , одбивателни).- Број на пресуди донесени за членот 227
од КЗ (Предизвикување шумски пожари) заклучно со 31.07.2021
година(казна затвор, условни, одбивателни).
33. Барател: Физичко лице - податок: статистички податоци за
судски одлуки за кривични дела по чл.213, чл.,214, чл.232 и чл.248 од КЗ
за периодот од 2016 година до денес
34. Барател: Институт за стратешки истражувања и едукација Скопје - податок: да се достават податоци, информации, документи и сл.
од Основен суд Кочани кои произлегуваат од Законот за правда за деца.
35. Барател: Физичко лице - податок: -. 1.Статистички податоци за
предмети завршени со правосилна и извршна пресуда за сторени
кривични дела од глава триесетта,,КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ
СЛУЖБЕНАТА ДОЛЖНОСТ,, од Кривичниот Законик за периодот од
2015-Септември - 2021 година , а во врска со спроведувањето на
одредбите на законите од областа на животната средина. 2.Препис од
предмети завршени со правосилна и извршна пресуда подобни за
правна анализа.
36. Барател: ОБСЕ/ОДИХР Набљудувачка мисија за претстојните
локални избори 2021, Лимак Скопје - податок: Вкупниот број на
полнолетни граѓани, кои согласно одлука на Основен суд Кочани се
прогласени за целосно и делумно деловно неспособни, заклучно со
15.10.2021 година.
37. Барател: Центар за правни истражувања и анализи-ЦПИА Скопје - податок: Пол и година на раѓање на судските службеници од
категорија А,Б,В и Г, согласно Законот за судска служба.

38. Барател: Оља Ристова-Судија во Основен кривичен суд Скопје
- податок: -Дали во периодот 2019, 2020 година и од 01 јануари до 30
октомври 2021 година се поднесени обвиненија за кривични дела во кои
оштетени се новинари или медиумски работници, односно дали се
поднесени обвиненија за сторени кривични дела: Убиство од чл.123,
Телесна повреда од чл.130, Тешка телесна повреда од чл.131, Присилба
чл.139, Противправно лишување од слобода чл.140, Загрозување на
сигурноста чл.144 или за некое друго кривично дело предвидено во
Кривичниот законик во кое како жртва – оштетен е новинар или
медиумски работник; -Колку обвиненија се поднесени за наведениот
период, колку постапки се водени и какви одлуки се донесени во
Основниот суд Кочани за кривични дела во кои оштетен или жртва е
новинар или медиумски работник;-Дали до Основниот суд Кочани се
поднесени обвиненија за Загрозување на сигурноста согласно чл.144
ст.4 од КЗ за закани сторени преку информатички систем према
новинари или медиумски работници; -Колку од жртвите или оштетени се
жени - новинари или медиумски работници;-Дали постои посебен оддел
или судии кои се обучени/специјализирани да постапуваат по обвиненија
за кривични дела сторени према новинари и медиумски работници.
39. Барател: новинар Ангела Рајчевска-АД,,МИА,,-Скопје податок: Број на заведени предмети во изминатите пет години (јануари
2016 до октомври 2021) по основ на Вознемирување на работно место
(член 4 и 5 од Закон за заштита од вознемирување на работно место?
Колку од нив се решени, колку се уште во работа? -Колку од заведените
предмети по горенаведеното прашање се однесуваат на психичко, а
колку на сексуално вознемирување на работно место?-Во колку од
предметите тужител е жена, во колку маж?-Колку од завршените
предмети по основ на Вознемирување на работно место за изминатите
пет години, доколку има, пресудата е донесена во корист на тужителот, а
колку на тужениот?-Дополнително, колку од тужбите донесени во корист
на тужителот се жени, а колку мажи?
40. Барател: Здружение на граѓани, Реактор-истражување во акција,
Скопје - податок: Информации од граѓански оддел на судот 1. Број на
започнати граѓански постапки за изрекување на привремена/итна мерка за
заштита согласно Законот за превенција, спречување и заштита од семејно
насилство1, односно Законот за спречување и заштита од насилство врз жените
и семејното насилство2, за периодот од 2019 до 2021 година, разделени по: години (за 2019, 2020 и 2021 година, со датум на последно обновување на
податоците за 2021 година); - предлагач (дали предлагач е Министерството за
внатрешни работи, центарот за социјална работа, жртвата, родител или
старател); - пол на жртвата и пол на сторителот-противникот; - однос помеѓу
жртвата и сторителот-противникот3; - вид на насилство за кое е побарана
привремена/итна мерка (физичко, психичко, економско, сексуално или друг
облик на насилство); - времетраење на постапката; - донесената одлука
(доколку постапката завршила, дали барањето за привремена/итна мерка е
усвоено во целост, делумно усвоено, одбиено во целост, отфрлено или
повлечено). - вид на изречена привремена/итна мерка за заштита (доколку
постапката завршила);- времетраење на изречената привремена/итна мерка за
заштита (доколку постапката завршила). 2. Број на граѓански постапки од
прашањето под точка 1 кои се правосилно завршени, разделени по години за

2019, 2020 и 2021 година (со датум на последно обновување на податоците за
2021 година). 3. Број на поднесени и број на усвоени предлози од
Министерството за внатрешни работи (МВР) за изрекување на итна мерка за
заштита – отстранување на сторителот од домот и забрана за приближување
до домот, разделени по години за 2019, 2020 и 2021 година (со датум на
последно обновување на податоците за 2021 година).4. Број на предмети каде
била изречена привремена мерка за заштита од родово-базирано и семејно
насилство – задолжително посетување на соодветно советувалиште за
сторители на насилство врз жени и семејно насилство разделени по години за
2019, 2020 и 2021 година (со датум на последно обновување на податоците за
2021 година). 5. Број на поднесени предлози и број на усвоени предлози за
продолжување на привремена/итна мерка за заштита, разделени по предлагач
(дали предлагач е жртвата или центарот за социјална работа) по години за
2019, 2020 и 2021 година (со датум на последно обновување на податоците за
2021 година). 6. Број на поднесени предлози и број на усвоени предлози за
укинување на привремена/итна мерка за заштита, разделени по предлагач
(дали предлагач е жртвата или центарот за социјална работа) и по години за
2019, 2020 и 2021 година (со датум на последно обновување на податоците за
2021 година). 7. Број на поднесени предлози и број на усвоени предлози за
измена на привремена/итна мерка за заштита, разделени по предлагач (дали
предлагач е жртвата или центарот за социјална работа) и по години за 2019,
2020 и 2021 година (со датум на последно обновување на податоците за 2021
година). 8. Број на поднесени жалби против првостепената одлука на основниот
суд за изречена привремена/итна мерка за заштита, разделени по подносител
(дали жалбата е поднесена од предлагачот или од сторителот/противникот) и
по години за 2019, 2020 и 2021 година (со датум на последно обновување на
податоците за 2021 година). 9. Број на примени известувања за непочитување
или прекршување на изречената привремена/итна мерка за заштита разделени
по подносител на известувањето (дали се работи за центарот за социјална
работа или МВР), разделени по години за 2019, 2020 и 2021 година (со датум
на последно обновување на податоците за 2021 година). 10. Број на предмети
каде судот побарал известување од центарот за социјална работа или од МВР
за начинот на спроведување на изречената привремена/итна мерка на заштита,
разделени по години за 2019, 2020 и 2021 година (со датум на последно
обновување на податоците за 2021 година). 11. Број на примени известувања
за непочитување или прекршување на изречената привремена мерка
задолжително посетување советувалиште за сторители на насилство врз жени
или семејно насилство и број на предмети каде судот побарал известување за
начинот на спроведување на изречена привремена мерка задолжително
посетување советувалиште за сторители на насилство врз жени или семејно
насилство, разделени по години за 2019, 2020 и 2021 година (со датум на
последно обновување на податоците за 2021 година). 12. Дали во текот на 2021
година, по стапувањето во сила на Законот за спречување и заштита од
насилство врз жените и семејното насилство („Службен весник на Република
Северна Македонија“ број 24/2021), биле иницирани постапки за утврдување на
одговорност за непостапување со должно внимание согласно одредбите од
овој закон? Доколку одговорот на ова прашање е потврден, доставете ни
податок за бројот на примени тужби и иницирани постапки од овој вид, против
кого е поднесена тужба и за бројот на предмети каде тужбеното барање било
целосно или делумно усвоено. Информации од кривичен оддел на судот-1. Број
на започнати кривични постапки за родово-базирано насилство врз жените и
семејно насилство, за периодот од 2019 до 2021 година, разделени по: - години
(за 2019, 2020 и 2021 година, со датум на последно обновување на податоците
за 2021 година); - пол на сторителот и пол на жртвата; - однос помеѓу
сторителот и жртвата4; - вид на насилството (физичко, психичко, економско,

сексуално или друг облик на насилство); - квалификација на делото според
Кривичниот законик; - начин на извршување на кривичното дело; - место на
извршување на кривичното дело (дом или јавен простор); - времетраење на
постапката;
- донесената одлука (доколку постапката завршила, дали пресудата била
одбивателна, осудителна, ослободителна); - вид и времетраење на изречената
кривична санкција (доколку постапката завршила). 2. Број на кривични постапки
од прашањето под точка 1 кои се правосилно завршени, разделени по години
за 2019, 2020 и 2021 година (со датум на последно обновување на податоците
за 2021 година). 3. Број на предмети за кривични дела на родово-базирано
насилство и семејно насилство каде била изречена алтернативна мерка –
условна осуда со заштитен надзор со обврска за осуденото лице за посетување
на програма за работа со осуденици во советувалиште за сторители на родовобазирано и семејно насилство, разделени по години за 2019, 2020 и 2021
година (со датум на последно обновување на податоците за 2021 година). 4.
Број на предмети каде кривичната постапка за кривични дела на родовобазирано и семејно насилство завршила со пресуда врз основа на предлогспогодба во согласност со член 490 од Законот за кривичната постапка,
разделени по видот и времетраењето на изречената санкција и по години за
2019, 2020 и 2021 година (со датум на последно обновување на податоците за
2021 година). 5. Број на предмети каде кривичната постапка за кривични дела
на родово-базирано и семејно насилство завршила со пресуда врз основа на
признание на вина, разделени по видот и времетраењето на изречената
санкција и по години за 2019, 2020 и 2021 година (со датум на последно
обновување на податоците за 2021 година). 6. Број на предмети за кривично
дело – непочитување на судска одлука каде постапката била иницирана заради
непочитување на судска одлука за изречена привремена мерка за заштита
согласно Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство,
односно Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното
насилство, разделени според изречената кривична санкција и по години за
2019, 2020 и 2021 година (со датум на последно обновување на податоците за
2021 година).

3.Број на позитивно одговорени барања - 40;
4.Број на одбиени и отфрлени барања со наведување на причините за
секое одбино или отфрлено барање - нема;
5. Број на неодговорени барања-нема,
6.Број на вложени жалби против првостепени одлуки(решенија на
имателите на информации, со опис на одлуката, како и со наведување
на причините за донесената одлука во случај на повторно одбивање на
бараната информација) - нема;
7.Број на усвоени жалби со одлука на Агенцијата - нема;

8.Број на преиначени првостепени одлуки по постапување на Агенцијата
- нема;
9.Број на одбиени жалби од Агенцијата и причини за нивно одбивање нема;
10.Број на отфрлени жалби од Агенцијата и причини за нивно отфрлање
- нема;

ПРИЛОГ:















податоците од неговите надлежности кои ги извршува, односно му
се утврдени со закон, (линк)
основните податоци за контакт со имателот на информацијата и
тоа: назив, адреса,телефонски број, број на факс, е-маил адреса и
адресата на интернет страницата, (линк)
податоците за функционерот или одговорното лице кај имателот
на информацијата (биографија, податоци за контакт и друго),
(линк)
основните податоци за контакт со службеното лице за
посредување со информации и тоа: име и презиме, е-маил адреса
и телефонски број, (линк)
основните податоци за контакт со лице овластено за заштитено
внатрешно пријавување и тоа: име и презиме, е-маил адреса и
телефонски број, (линк)
список на лица вработени кај имателот на информацијата со
позиција, службен емаил и службен телефон, (линк)
законите кои се однесуваат на надлежноста на имателот на
информации, поврзани со регистарот на прописи објавени во
службеното гласило, (линк)
прописите што во рамките на својата надлежност ги донесува
имателот на информацијата во вид на подзаконски акт:
правилници (правилник за внатрешна организација, правилник за
систематизација на работните места, правилник за заштитено
внатрешно пријавување и друго), уредби, наредби, упатства,
планови, програми, решенија и други видови акти за извршување
на законите и други прописи, кога за тоа се овластени со закон,
(линк)
органограм за внатрешна организација, (линк)
стратешки планови и стратегии за работа на имателите на
информации, (линк)
годишни планови и програми за работа, (линк)
годишен Буџет и завршна сметка, (линк)
годишни финансиски планови по квартали и програми за
реализација на буџетот, (линк)















ревизорски извештај, (линк)
видови услуги кои ги даваат имателите на информации
(информации за физичката достапност за остварување на
услугите и информации за е-услугите, податоците за законските
основи, називот на услугите, документите и податоците потребни
за остварување на секоја од услугите, механизмите за правна
заштита и други релевантни податоци), (линк)
тарифници за надоместоци за издавање на реални акти, (линк)
начинот на поднесување на барање за пристап до информации
(начин на поднесување усно и писмено барање за пристап до
информации, како и барање поднесено по електронски пат),
(линк)
целокупната документација за јавните набавки, за концесиите и за
договорите за јавно-приватно партнерство, (линк)
предлог на програми, програми, ставови, мислења, студии и други
слични документи кои се однесуваат на актите од надлежноста на
имателот на информации соопштенија до јавноста за работи
преземени од нивната интернет страница во согласност со
законските надлежности, информативни билтени, службени
гласила ако се обврска согласно закон и друго, (линк)
извештаи за работа кои ги поднесуваат до органите надлежни за
спроведување контрола и надзор, (линк)
статистички податоци за работата, како и други информации, акти
и мерки со кои се влијае на животот и работата на граѓаните и кои
произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на
информации (линк)
други информации кои произлегуваат од надлежноста и работата
на имателот на информацијата. (линк)

Основен суд Кочани,
20.01.2022 година

Имател на информации,
Основен суд Кочани

____________________
Службено лице,
Катерина Фудулски

________________

