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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ОСНОВЕН СУД ПРИЛЕП
Су бр.78/2022
17.01.2022 година

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ОСНОВНИОТ СУД ПРИЛЕП, Зоран Стеваноски,
постапувајќи согласно чл.88 од Законот за судовите и чл.13 од Судскиот деловник, на
ден 17.01.2022 година ја утврди следната:

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТА НА ОСНОВНИОТ СУД ПРИЛЕП
ЗА 2022 ГОДИНА

I.ВОВЕД

Основниот суд Прилеп во текот на 2022 година, целосно ќе се ангажира по
сите предмети од своја надлежност и тоа преку остварување на принципите на
независно, непристрасно, објективно, законито и одговорно извршување на судската
функција, во интерес на заштитата на личните човекови права и имотните права на
граѓаните и правните субјекти.
Поаѓајќи од погоренаведената определба, Претседателот на судот во соработка
со седницата на судии при Основен суд Прилеп ги постави за исполнување во 2022
година следните задачи:
1. Професионално, стручно и објективно постапување по сите видови на
предмети, со почитување на сите рокови определени во процесните и материјалните
прописи од соодветната област на која и припаѓаат предметите;
2. Ефикасно, експедитивно и квалитетно извршување на судската власт преку
конкретното решавање на kривичните, прекршочните, граѓанските и вопроцесните
предмети;
3. Во решавањето на предметите секој судија ќе се труди да ја оствари
ориентационата норма утврдена од страна на Судскиот совет на Република Македонија
како насока за квалитетот и квантитетот на решавањето на предметите но не и како
ограничувачки фактор во планирањето на работата, сето тоа во зависност од тежината
и сложеноста на предметите;
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4. Старите предмети се приоритетни во постапувањето на секој судија и цел е
заклучно со месец декември 2022 година да се решат сите стари предмети заведени
заклучно со 2020 година.
Исто така за приоритетни се сметаат сите итни предмети по својата природа и
законска определба, а во прекршочните предмети посебно предметите каде што има
одземени предмети „corpora delikti“.
5. Секој судија е должен стручно да се усовршува следејќи ги сите измени на
позитивното законодавство и судската практика што произлегува од одлуките на
повисоките судови, со цел судењето и одлучувањето да биде законито.
Во овој смисол организирано и во рамките на материјалните можности ќе се
посетуваат сите актуелни советувања организирани од Академијата за обука на судии и
јавни обвинители, и други овластени институции.
6.Во интерес на сите погоре утврдени задачи и обврски, се утврдува:
-

-

На почетокот на секој месец, најкасно до 10-ти во месецот, по изготвувањето
на месечните извештаи за работа на судот и секој судија посебно, да се
одржи седница на судиите со цел согледување на извршената работа и
договор за наредниот период.
Актуелизирањето, воедначувањето и следењето на судската практика ќе се
врши на седници на кривичниот и граѓанскиот оддел на судот.
Претседателите на судските оддели се должни да свикаат седница на
одделот секогаш кога има потреба за тоа но најмалку еднаш месечно. Во
работата на судските оддели да се оствари конкретна соработка со
соодветните оддели од Апелациониот суд Битола.

Евиденцијата на судските предмети и судските списи ќе се води електронски со
целосна примена на автоматизираниот компјутерски систем (АКМИС) во согласност
со Законот за управување со движењето на предметите во судовите и Судскиот
деловник.
Распределбата на предметите од сите области ќе се врши исто така по
електронски пат со користење на автоматизираниот компјутерски систем (АКМИС), а
месечните и други извештаи исто така ќе бидат креирани врз база на податоците
внесени во АКМИС.
Се очекува во 2022 година секој судија да ја совлада ориентационата норма во
решавањето на предметите.
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II. РАБОТА ПО ПРЕДМЕТИ
1.КРИВИЧЕН ОДДЕЛ
Кривичниот оддел на Основен суд Прилеп 2022 година ја започнува со остаток од 2328
предмети по сите основи и тоа кривични, прекршочни, предмети за извршување санкции,
разни кривични предмети.
Во новата 2022 година се очекува прилив на околу 750 кривични полнолетнички
предмети, 40 кривични малолетнички предмети, 2000 прекршоци и 2500 предмети за
извршување на санкции.
Во кривичниот оддел ќе постапуваат судиите:
Жарко Велески, Ордан Митрески, Ѕвонко Младеноски, Љубен Биноски и Јованка Иваноска.
Судијата Љубен Биноски ќе постапува во својство на судија на претходна
постапка. Во надлежност на судијата ќе бидат судските предмети со ознаки: К-ПП – барање
за поставување бранител, барање за разрешување бранител, барање за издвојување докази од
списи, Предлог за привремени мерки за обезбедување на имотноправно барање, барање за
мерка за претпазливост, предлог за гаранција, предлог за мерки за обезбедување присуство на
обвинет, предлог за притвор, предлог за куќен притвор, предлог за краткотраен притвор,
предлог за притвор во скратена постапка, барање за претрес, барање за привремено одземање
на предмети, барање за посебни истражни мерки, барање за доказно рочиште, предлог за
екстрадиција, КНЗД – барање за утврдување незаконити дејствија, барање за утврдување на
законитост за лишување од слобода, УОСК-барање за овластено следење на комуникации, КООА – Уписник за оцена на обвинителен акт.
Судиите Жарко Велески, Ордан Митрески и Ѕвонко Младеноски ќе постапуваат
по кривичните предмети за полнолетни лица.
Во надлежност на судиите ќе бидат судските предмети со ознаки: К – обвинителен акт,
обвинителен акт на оштетен-тужител, обвинителен предлог, обвинителен предлог на оштетентужител, приватни кривични тужби, предлог за издавање казнен налог, КР – барање за
издавање на потврди, барање за исправки, барање за укинување на клаузула на правосилност и
и извршност, други барања поврзани со кривичните предмети,
Судијата Љубен Биноски ќе постапува по кривичните предмети означени како
кривични за деца кои се заведуваат во КМ уписник за кривични предмети спрема деца –
барање за поведување на подготвителна постапка по предлог од ЈО, КРМ – предлог за
укинување – запирање од извршување воспитна мерка изречена врз деца, уписник за кривичен
совет за деца КСМ во кој се заведуваат – барање од ЈО, КУИКМ – извршување на
малолетнички казни затвор и воспитни мерки, барање за повторување на постапката за деца во
кривична постапка
Судијата Јованка Иваноска ќе постапува по предметите за извршување на кривични
казни затвор и кривични парични казни заведени во уписници со назнака КУИКП –
извршување на казни затвор (полнолетни) и ИКП-извршувње на кривични парични казни,
трошоци и паушал.
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Судијата Љубен Биноски ќе постапува по предметите за извршување на
прекршочни санкции ИПРК- налог за извршување на правосилна и извршна судска одлука за
прекршочна глоба, трошоци и паушал, ИСАМ-Д – уписник за извршување на кривични и
прекршочни санкции и алтернативни мерки-возачка дозвола, ИСАМ-ПС – уписник за
извршување на кривични и прекршочни санкции и алтернативни мерки-зарана за вршење на
дејност, ИСАМ-Л – уписник за извршување на кривични и прекршочни санкции и
алтернативни мерки-задолжително лекување,
Судиите Јованка Иваноска и Љубен Биноски ќе постапуваат по прекршочните
предмети: ПРК-С- барање за поведување на прекршочна постапка по сообраќај, ПРК-Ј барање за поведување на прекршочна постпака по јавен ред и мир , ПРК-О – барање за
поведување на прекршочна постапка останато, ПРК-Р- барање за издавање на потврди од
судска евиденција , барање за исправки, барање за укинување на клаузула на правосилност и
извршност , барање за потврди, барање за друго, ПРК-ПОВ – барање за повторување на
прекршочна постапака .
Судијата Љубен Биноски ќе постапува и по КР – барање за издавање на потврди,
барање за исправки, барање за укинување на клаузула на правосилност и извршност, барање за
потврди, други барања и ЗАМ-К, замолници.
Судијата Љубен Биноски ќе постапува и по предметите ПРК-М - барање за
поведување на прекршочна постапка против малолетници.
Во случај на спреченост за постапување по конкретен кривичен предмет на конкретен
судија и потврден основ за изземање со одлука на Претседателот на судот, судијата кој ќе
постапува по предметот се определува преку повторна автоматска распределба на кривичниот
предмет во АКМИС системот.
Судијата Ордан Митревски ќе постапува и како судија за судска пракса во кривичниот
оддел на судот. Судијата за судска пракса ќе постапува по предметите кои биле по жалба или
вонреден правен лек пред повисоките судски инстанци и се враќаат во Основен суд Прилеп.
Судијата е должен да ги прими и анализира ваквите предмети а после тоа да свика седница на
кривичниот оддел на судот со цел разгледување на правни прашања и напатствија на
повисоките судски инстанци.
Надзор над работата на Затвор Прилеп и Надзор во притвореничкото одделение
на Затвор Прилеп во текот на 2022 година ќе врши Претседателот на судот Зоран Стеваноски

2.ГРАЃАНСКИ ОДДЕЛ
Граѓанскиот оддел 2022 година ја започна со остаток од 1443 нерешени
предмети по сите основи – граѓански процесни предмети, трговски спорови и
вонпроцесни предмети.
Во новата 2022 година се очекува прилив на околу 6000 вонпарнични предмети
и околу 1500 граѓански процесни предмети и предмети за трговски спорови и стечај .
Во граѓанскиот оддел се распределени судиите: Доста Лукароска, Роса
Станоеска, Сашо Патоски, Оливера Митреска, Јасмина Шишковска Стојковиќ
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Судиите: Сашо Патоски, Оливера Митреска, Доста Лукароска, Јасмина
Шишковска Стојковиќ ќе постапуваат по граѓанските процесни предмети со ознаки
П1-тужби за имотни спорови, П2-тужби за семејни спорови, П3-тужби за имот
стекнати во брак, П4-тужби за облигациони спорови.
Судиите Јасмина Шишковска Стојковиќ и Доста Лукароска, ќе постапуваат и
по граѓанските процесни предмети со ознака: П5-тужби за клевета и навреда,
а
судиите Сашо Патоски и Оливера Митреска и по граѓанските процесни предмети со
назнака: Ро- тужби за работни спорови, ПЛ-тужби со предлог за издавање на платен
налог со физички лица , ППОВ- барање за повторување на постпака за парнични
предмети, ППОВ1 – барање за повторување постпака за предмети пренесени на
надлежност од друг суд, ПОПОВ – барање за повторување на постапка за работни
спорови, РОПОВ1-барање за повторување на постапка за работни спорови пренесени
од надлежност од друг суд, ПЛПОВ – барање за повторување на постпака по платен
налог, ПЛПОВ1- барање за повторување на постпака по платен налог за архивиран
предмет од друг суд , МВПОВ- барање за повторување постапка мала вредност ,
МАЛВП-тужби за спорови од мала вредност, РП- исправки за предмети пренесени на
надлежност од друг суд , исправки за предмети кои не се заведени во АКМИС, барање
за укинување на клаузула на правосилност и извршност за предмети кои не се воделе
во АКМИС .
Во случај на спреченост за постапување по конкретен граѓански предмет на
конкретен судија и потврден основ за изземање со одлука на Претседателот на судот,
судијата кој ќе постапува по предметот се определува преку повторна автоматска
распределба на граѓанскиот предмет во АКМИС системот.
По ППНИ предметите - барање за одлагање на извршување, ќе постапува
Претседателот на судот Зоран Стеваноски а по ППНИ предметите – приговори за
неправилности при извршување, ќе постапува судијата Роса Станоеска.
По ПЛ предметите по приговор заведени со ознаки ПЛ1П- приговори против
решенија за издавање платен налог и предмети заведени во уписниците ПИ и ПЛЖ, ќе
постапуваат судиите Доста Лукароска и Јасмина Шишковска Стојковиќ .
Предметите за трговски спорови, стечај, ликвидација и порамнување ќе ги
работат судиите Доста Лукароска и Јасмина Шишковска Стојковиќ а предметите
имаат ознаки ТС- тужби за спорови помеѓу правни лица, ПЛ1-ТС – приговори против
решенија за издавање на платен налог помеѓу правни лица, ПОВТС- барање за
повторување на постапка за повторување трговски спорови, СТ-предлози за стечај,
СТС-жалби на решенија од стечаен судија, МАЛВТС-тужби за спорови од мала
вредност помеѓу правни лица , МВТСПОВ – барање за повторување на постпака за
парнични и мала вредност за правни лица , Л- предлози за ликвидација, РТС – разни
трговски предмети, , барање за укинување на клаузула на правосилност и извршност
за предмети кои не се воделе во АКМИС, барање за потврди, друго.
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Вонпарничните предмети ќе ги работи судијата Роса Станоеска.
Предметите имаат ознаки ВПП - состав на тестамент, отповикување на
тестамент, докажување на смрт, прогласување на исчезнато лице за умрено, дозвола за
брак, поништување на исправа, одземање односно продолжување на родителско право,
експропријација,задржување во здравствена установа, судски депозит, О-оставински
предмети кај нотар, О1-оставински предмети за дополнително пронајден имот (кај
судот и по приговор), О2-дополнително пронајден имот за предмети кај нотар, ОДСодземање деловна способност, ПСО-признавање на странска судка одлука,ЗАВ-заверка
на договори, ЗАМ С-замолници од Министерство за правда, ВПП1- физички делби,
уредување на меѓи и уредување начин на користење, ВПП2-привремни
мерки,обезбедување на докази,привремени мерки-семејно насилство, ИЗС-извршување
по закон за семејство, ОНАД-предмети за ненадлежност(вратени од нотар), ПСО1предмети по приговор на одлуката на признавање странска судска одлука, РВПП уверенија, Р-разно, ПОМ-молби за правна помош од други судови.
Во случај на спреченост за постапување по конкретен вонпарничен предмет и
изземање, судијата кој ќе постапува по предметот се определува преку повторна
автоматска распределба на граѓанскиот предмет во АКМИС системот.
За потребите на граѓанскиот оддел, совет од тројца судии ќе одлучува по
жалбите на решенијата на стечајниот судија. Претседател на советот ќе биде еден
од судиите кои според годишниот распоред за работа постапуваат по предметите со
трговски спор, стечај и ликвидација и тоа судиите Доста Лукароска и Јасмина
Шишковска Стојковиќ а кои ќе ротираат помеѓу себе во својството претседател на
советот, зависно од тоа кој е надлежен стечаен судија кој го донел обжаленото стечајно
решение.
За членови на советот кој ќе одлучува по жалбите на решенијата на стечајниот
судија ги определувам судиите: Сашо Патоски и Оливера Митреска.
Судијата Јасмина Шишковска Стојковиќ ќе постапува и како судија за судска
пракса во граѓанскиот оддел на судот. Судијата за судска пракса ќе постапува по
предметите кои биле по жалба или вонреден правен лек пред повисоките судски
инстанци и се враќаат во Основен суд Прилеп. Судијата е должен да ги прими и
анализира ваквите предмети а после тоа да свика седница на граѓанскиот оддел на
судот со цел разгледување на правни прашања и напатствија на повисоките судски
инстанци.
Претседателот на судот, судиите и судската служба, со својот целосен ангажман
кон поставените работни задачи, очекуваат целосно совладување на приливот на нови
предмети во судот и понатамошно намалување на заостатокот на нерешени предмети,
како тенденција започната од претходните години. Таквиот ангажман би резултирал со
целосно исполнување на оваа програма и потврдување на Основниот суд Прилеп како
ефикасен и ажурен суд.
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СУДОТ,
Зоран Стеваноски

