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I.  

ОБРАЗЕЦ - ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСНОВЕН КРИВИЧЕН СУД СКОПЈЕ 

 

1. Предметно работење на ниво на суд 

Нерешени 

предмети 

на почеток 

на 

годината 

Новопримени 

предмети 

Предмети 

повторно 

во работа 

Погрешно 

заведени 

Вкупно 

предмети 

во работа 

Решени 

предмети 

Останати 

нерешени 

предмети 

21.427 80.317 500 248 101.996 82.146 19.850 

 

2. Судска управа 

Вид на 

предмети 

од уписник 

Нерешени 

предмети 

на почеток 

на годината 

Новоприме-

ни 

предмети 

Погрешно 

заведени 

Вкупно 

предмети 

во работа 

Решени 

предмети 

Останати 

нерешени 

предмети 

Су-Су-07 51 2.087 0 2.138 2.115 23 

Су-дов и 

Су-

стрдов 

      

Су-изз       

УПП 3 4 1 6 6 0 

СПИ       

Вкупно 54 2.091 1 2.144 2.121 23 
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3. Квалитет на предметите на ниво на суд 

Решени предмети потврдени укинати преиначени 

број број % број % број % 

21913 1265 5,77% 218 0,99% 337 1,54% 

 

 

 

 

4. Предметно работење на ниво на оддел 

4.1 Оддел за кривично полнолетни 

 
Вид на 

предмети 

(по 

уписник) 

Нерешени 

предмети 

на почеток 

на 

годината 

Новопримени 

предмети 

Предмети 

повторно 

во работа 

Погрешно 

заведени 

Вкупно 

предмети 

во работа 

Решени 

предмети 

Останати 

нерешени 

предмети 

к 1147 3178 198 0 4523 2876 1647 

к-ооа 26 157 0 0 183 158  25 

Криви-

чен 

совет 

361 2443 75 3 2876 2622 254 

вкупно 1534 5778 273 3 7582 5656 1926 
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4.2 Оддел за кривично организиран криминал 

Вид на 

предмети 

(по 

уписник) 

Нерешени 

предмети 

на почеток 

на 

годината 

Новопримени 

предмети 

Предмети 

повторно 

во работа 

Погрешно 

заведени 

Вкупно 

предмети 

во работа 

Решени 

предмети 

Останати 

нерешени 

предмети 

кок 166 135 21 0 322 179 143 

кок-ооа 9 65 0 0 74 64 10 

кс-кок 35 1515 32 0 1582 1531 51 

вкупно 210 1715 53 0 1978 1774 204 

 

 

          4.3 Оддел за кривично малолетни 

Вид на 

предмети 

(по 

уписник) 

Нерешени 

предмети 

на почеток 

на 

годината 

Новопримени 

предмети 

Предмети 

повторно 

во работа 

Погрешно 

заведени 

Вкупно 

предмети 

во работа 

Решени 

предмети 

Останати 

нерешени 

предмети 

км 88 182 0 0 270 202 68 

кс-км 1 7 0 0 8 8 0 

крм 38 241 9 0 288 279 9 

вкупно 127 430 9 0 566 489 77 
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 4.4 Оддел за прекршоци 

Нерешени 

предмети 

на 

почеток 

на 

годината 

Новопримени 

предмети 

Предмети 

повторно 

во работа 

Погрешно 

заведени 

Вкупно 

предмети 

во работа 

Решени 

предмети 

Останати 

нерешени 

предмети 

14960 13286 162 244 28164 14496 13668 

 

          4.5 Оддел за истрага и претходна постапка 

Вид на 

предмети 

(по 

уписник) 

Нерешени 

предмети 

на 

почеток 

на 

годината 

Новопримени 

предмети 

Предмети 

повторно 

во работа 

Погрешно 

заведени 

Вкупно 

предмети 

во работа 

Решени 

предмети 

Останати 

нерешени 

предмети 

ки 5 1 0 0 6 3 3 

к-пп 4 740 0 0 744 740 4 

оид 0 0 0 0 0 0 0 

КНЗД 2 3 0 0 5 5 0 

киок 0 0 0 0 0 0 0 

кок-пп 4 299 0 0 303 303 0 

ОКНЗД 0 11 0 0 11 10 1 

вкупно 15 1054 0 0 1069 1061  8 
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   4.6 Оддел за извршување санкции 

Нерешени 

предмети 

на почеток 

на 

годината 

Новопримени 

предмети 

Предмети 

повторно 

во работа 

Погрешно 

заведени 

Вкупно 

предмети 

во работа 

Решени 

предмети 

Останати 

нерешени 

предмети 

3548 20593 0 0 24141 20600 3541 

  

 

  4.7 Одделение  за кривична и казнена евиденција -  и Замолници 

Вид на 

предмети 

(по 

уписник) 

Нерешени 

предмети 

на 

почеток 

на 

годината 

Новопримени 

предмети 

Предмети 

повторно 

во работа 

Погрешно 

заведени 

Вкупно 

предмети 

во работа 

Решени 

предмети 

Останати 

нерешени 

предмети 

кр 636 31919 0 0 32555 32268 287 

прк-р 201 3356 0 0 3557 3512 45 

зам 142 98 0 0 240 169 71 

Вкупно 979 35373 0 0 36352 35949 403 
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5. Квалитет на предметите на ниво на оддел 

 

5.1 Оддел за кривично полнолетни 

Вид на 

предмети (по 

уписник) 

Решени предмети Потврдени укинати преиначени 

 број број % број % број % 

к 2876 227 7,89% 50 1,73% 66 2,29% 

кривичен 

совет 

2622 186 7,09% 22 0,83% 23 0,87% 

вкупно 5498 413 7,51% 72 1,30% 89 1,61% 

 

          5.2 Оддел за кривично организиран криминал 

Вид на 

предмети (по 

уписник) 

Решени предмети Потврдени укинати преиначени 

 број број % број % број % 

кок 179 36 20,11% 7 3,91% 11 6,14% 

кс-кок 1531 217 14,17% 9 0,58% 13 0,85% 

вкупно 1710 253 14,79% 16 0,93% 24 1,40% 
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5.3 Оддел за кривично малолетни 

Вид на 

предмети (по 

уписник) 

Решени предмети Потврдени укинати преиначени 

 број број % број % број % 

км 202 4 1,98% 0 0 1 0,49% 

кс-км 7 0 0 0 0 0 0 

вкупно  209 4 1,91% 0 0 1 0,47% 

 

5.4 Оддел за прекршоци 

Решени предмети потврдени укинати преиначени 

број број % Број % број % 

14496 595 4,10% 130 0,89% 223 1,54% 

 

 

6. Состојба со стари предмети 

 

Вид на предмети Број на 

предмети во 

работа 

Број на решени Остаток 

нерешени  

К 552 290 262 

Кок 113 41 72 

Ки 5 3 2 

Оид 1 1 0 

Прк 1777         1137 640 

ОКНЗД   0 0 0 

КОК-ПП 0 0 0 

К-ПП 1 0 1 

Вкупно        2449       1472 976 
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По однос на точка 7 од образецот, Ве известуваме дека истата е детално 
образложена во текстуалниот дел од Годишниот извештај под римско 2. 

 
II. 
 

1. ВОВЕД 
 
 Основниот кривичен суд Скопје, согласно член 32 од Законот за судови 
(Службен весник на РМ бр. 58/06 од 11.05.2006 година) и согласно член 2 од Законот 
за изменување и дополнување на Законот за судовите (Сл. Весник на РМ бр. 35/08 
од 14.03.2008 година) е Кривичен суд со основна и проширена надлежност за 
подрачјето на град Скопје (општините Центар, Карпош, Ѓорче Петров, Сарај, Кисела 
Вода, Аеродром, Бутел, Гази Баба, Чаир, Шуто Оризари, Чучер Сандево, Сопиште, 
Студеничани, Зелениково, Петровец, Илинден и Арачиново) и суд во кој е 
формирано специјализирано судско одделение надлежно за судење на дела од 
областа на организираниот криминал и корупција за целата територија на Република 
Северна Македонија.  
 

Имајќи ја во предвид ваквата надлежност, работата во судот е организирана 
по одделенија и оддели и тоа: Специјализирано судско одделение надлежно за 
судење на дела од областа на организираниот криминал и корупција, Кривичен 
оддел-Полнолетни, Кривичен оддел-Малолетни, Истражен оддел, Оддел Претходна 
постапка, Оддел за Прекршоци и Оддел за извршување на санкции. 

 
Согласно Годишниот распоред за работа на судот за 2020 година, на 

почетокот од годината во Одделението за организиран криминал и корупција, по 
предметите постапуваа вкупно 12-дванаесет судии, од кои 3-три судии во истрага и 
претходна постапка и 9–девет судечки судии. Во Кривичниот оддел полнолетни 
постапуваа 19-деветнаесет судии, во Кривичниот оддел за малолетници постапуваа 
2-двајца судии, во Истражниот оддел и Одделот за претходна постапка постапуваа 
3-три судии, во Одделот за извршување на санкции 2-двајца судии, во Одделот за 
прекршоци постапуваа вкупно 14 судии, од кои во ПРК-Ј постапувале 4 судии, во 
ПРК-С постапувале 7 судии и во ПРК-О постапувале 3 судии. Вкупно на почетокот на 
2020 година биле вкупно 52 судии. 

На крајот на извештајната година во одделението за организиран криминал и 
корупција, по предметите постапуваа вкупно 11-единаесет судии, од кои 2-двајца 
судии во истрага и претходна постапка и 9-девет судечки судии. Во Кривичниот 
оддел полнолетни постапуваа 16-шестнаесет судии, во Кривичниот оддел за 
малолетници-2 судии, во Истражниот оддел и Одделот за претходна постапка 
постапуваа 3-тројца судии, во Одделот за извршување на санкции 2-двајца судии, во 
Одделот за прекршоци постапуваа вкупно 16-шестнаесет судии, од кои во ПРК-Ј 
постапувале 4-четири судии, во ПРК-С постапувале 10-десет судии (од кои 1-еден 
судија беше на породилно отсуство, а 1-еден судија беше подолго време отсутен 
поради здравствени причини) и во ПРК-О постапувале 2-двајца судии, а 1-еден 
судија е вратен во овој суд, но истиот поради здравствена состојба не доаѓаше на 
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работа и остана без распоред. Вкупно на крајот од 2020 година имало вкупно 51 
судии. 

 
 Претседател на Основниот кривичен суд Скопје е судијата Иван Џолев кој е 
избран на оваа функција на 08.11.2017 година. 
  

Имајќи ја во предвид состојбата со пандемијата со вирусот КОВИД-19 во која 
се најде нашата држава, Уредбата на Владата на РСМ и Одлуката на Судскиот 
совет на РСМ, со кои беше одлучено за начинот на постапување на судовите во 
РСМ, во периодот од 20.03-03.06.2020 година, Основниот кривичен суд Скопје 
постапуваше исклучиво само по итни притворски предмети, предмети оформени врз 
основа на чл.205 и чл.206 од КЗ, нејавни седници на Кривичен совет и прекршочни 
предмети каде како обвинет се јавува странец. 

 
Како би се редуцирал протокот на странки во судот, а со самото тоа заштита и 

спречување на ширењето на вирусот, од страна на портпаролот на судот на веб 
страната на судот беше објавен список со сите судења кои ќе се одржуваат во тој 
период и од страна на судската полиција беа пропуштани само оние странки кои се 
наоѓаа на списокот. 

 
Доследно се почитуваа сите Препораки на Владата на РСМ за заштита од 

корона вирусот, на сите вработени им беа обезбедени маски, ракавици, гелови за 
раце, а 2-два пати неделно беше вршена и дезинфекција на судската зграда. 
Припадниците на судската полиција на сите вработени и странки на влезот во 
судската зграда беа задолжени да им мерат температура. 

 
Исто така врз основа на Мерките и Препораките на Владата на РСМ за 

заштита од корона вирусот, голем број од вработените-судии и судски службеници 
беа оправдано отсутни од работа, поради што Претседателот на судот и судскиот 
администратор мораа да извршат реорганизација на работата на судот, а се со цел 
ажурно и непречено функционирање на судот.  

 
Претседателот на судот Иван Џолев и во текот на извештајната 2020 година 

продолжи со следење и анализа на работата на сите судски оддели и одделенија, а 
се во правец на зголемување на ажурноста и ефикасноста во постапувањето по 
судските предмети. Истиот и покрај пандемијата со вирусот корона, редовно 
одржуваше колегиуми со сите оддели на овој суд, како и седници на сите судии каде 
беше дискутирано за сите дилеми, проблеми и предизвици кои се јавуваа при 
тековното постапување по предметите. 

 
Потребно е да се истакне дека и покрај Мерките и Препораките на Владата на 

РСМ за заштита од вирусот КОВИД-19, со која отсуствуваа од работа голем број на 
вработени, Основниот кривичен суд Скопје со максимални напори на присутните 
судии и судски службеници извештајната година ја заврши со позитивни резултати 
како ажурен суд. 
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 Во текот на 2020 година беше испразнето место на 1-еден судија, поради 
разрешување од судиска функција со Одлука на Судски совет на РСМ, 2-двајца 
судии поради избор за судија во повисок суд, 1-еден судија поради исполнување на 
услови за старосна пензија, а 1-еден судија беше избран за судија во Уставниот суд 
на РСМ, со што вкупно беа испразнети 5-пет судиски места. 
 
 Исто така во текот на 2020 година во овој суд беа избрани 3-тројца судии, а 1-
еден судија беше вратен во овој суд кој беше претходно делегиран во Основниот суд 
Гостивар. 
 
 Канцеларијата за односи со јавноста продолжи да функционира ефикасно и 
ажурно, со зголемен обем на работа и во текот на 2020 година. Истата континуирано 
и непрекинато во текот на целата извештајна година доставуваше соопштенија до 
јавноста за актуелни предмети, како и други соопштенија кои беа од особен интерес 
за јавноста. 
  

Во текот на извештајната 2020 година, а со цел транспарентност и 
доближување до јавноста и граѓаните, Основниот кривичен суд Скопје потпиша 
меморандум за соработка со невладината организација „Коалицијата сите за 
правично судење“ на првиот заеднички проект „Канцеларија за анонимизација на 
судски пресуди согласно одредбите од ЗКП и Законот за управување со движење на 
судските предмети“. Во рамките на пет-месечниот проект, 5-пет обучени волонтери, 
кои ги имаат потпишано сите предвидени сертификати за заштита на лични 
податоци и доверливост, вршеа анонимизација на сите пресуди донесени од овој 
суд и истите беа објавени на веб-страницата на Судот во насока на подобрување на 
транспарентноста и отвореноста на институцијата. На веб страницата на судот во 
текот на 2020 година беа анонимизирани и објавени вкупно 1814 анонимизирани 
одлуки.         

 
Oсновниот кривичен суд Скопје и во текот на 2020 година ја продолжи својата 

активна и интензивна соработка со Академијата за судии и јавни обвинители, при 
што треба да се истакне дека обуките и советувањата на судиите и судските 
службеници беа реализирани on line без физичко присусутво, поради пандемијата со 
вирусот KOVID-19.  

 
 Во текот на извештајниот период претседателот на судот почитувајќи ги сите 
Препораки и Мерки за заштита од вирусот корона оствари голем број на средби со 
претставници на Судската власт, државни органи и институции, претставници на 
меѓународната заедница, дипломатски кор, како и со претставници на проекти кои 
работат на имплементација на судските реформи. Голем дел од тие средби и 
состаноци беа одржани и on line. 
 
 Аналитичката канцеларија со цел зголемување на ефикасноста на 
работењето на судот во текот на 2020 година продолжи со следење на 
постапувањето на судиите по предметите генерално, но и за старите предмети 
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посебно, за што редовно на месечно ниво беа доставувани извештаи до 
Претседателот на судот и до Судски совет на РСМ. 
 
   

2. МЕНАЏМЕНТ НА СУДОТ      
 

 Активноста на носителите на менаџментот на Основниот кривичен суд Скопје 
и во текот на извештајната година беше насочена кон создавање и развивање на 
ефикасен систем на управување со Судот, преку поединечен ангажман на секој 
носител, како и со јакнење на организационата поставеност на судот.  
 
   Носители на менаџменот во судот се:     
 
- Претседателот на судот 
- Судскиот администратор 
- Советник портпарол 
- Раководител на кривична писарница 
- Раководител на човечки ресурси 
- Одговорните судии на Оддели 
 
 

3. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СУДОТ 
 

Претседателот на судот, Иван Џолев во текот на извештајната 2020 година 
продолжи со остварување на програмата за работа на судот (ноември 2017 година-
ноември 2021 година). 

 
По однос подобрување на транспарентноста на судот и редовно 

информирање на јавноста за сите тековни предмети кои се медиумски покриени, 
претседателот на судот заедно со судскиот администратор и портпаролот на судот и 
покрај пандемијата со корона вирусот и во текот на 2020 година почитувајќи ги 
протоколите за заштита од истиот, продолжи да одржува брифинзи со новинари, при 
што истиот одржа 4-четири брифинзи. 

 
Претседателот на судот и во 2020 година е член на советодавното тело 

Судско-медиумски совет, формиран во рамките на Здружението на судии на 
Република Македонија, а во кое тело членуваат судии и новинари и чија цел е 
јакнење и афирмација на судската транспарентност и пристапност на јавноста до 
правдата. На ден 26.11.2020 година претседателот на судот Иван Џолев беше 
избран и за претседател на Судско медиумскиот совет. 

 
Како член на Управниот одбор на Здружението на судии на РСМ, редовно 

беше присутен на сите седници и активно учествуваше во носењето на голем број на 
одлуки, иницијативи, соопштенија и реакции кои се од значење за јакнење на 
судскиот интегритет. 
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Исто така претседателот на судот Иван Џолев е член на Советот за следење 
на имплементацијата на Стратегијата за реформи на правосудниот сектор, оформен 
со цел донесување реформи во правосудството, враќање на дигнитетот на 
правосудството и владеењето на правото.  

 
Во рамки на судот претседателот на судот согласно Годишниот распоред за 

2020 година по потреба продолжи да постапува и во Кривичниот совет на Одделот 
за организиран криминал и на Одделот за кривично полнолетни.  

 
 Во текот на 2020 година претседателот на судот одржа повеќе колегиуми на 

оддели и седници на судии на кои се дискутираше за сите правни дилеми и 
прашања кои им се јавуваат на судиите при тековното постапување по предметите и 
заземање на заеднички став за нивно решавање. Истиот одржа состаноци и со 
судската администрација и стручните соработници во правец на подобрување на 
работната атмосфера во судот, утврдување на работните задачи на судските 
службеници, утврдување на норма во работењето, а одржа и состанок на кој даде 
јавна поддршка на барањата за зголемување на платите на судската 
администрација. Претседателот на судот и во текот на 2020 година на седници и 
колегиуми на судии, како и преку интерни соопштенија им потенцираше на судиите 
од потребата за редовно анонимизирање на судските одлуки и нивно објавување на 
веб страната на судот. 

 
Во правец на поефикасно, поажурно и потранспарентно работење беа 

организирани повеќе работни средби со претставници на Судскиот Совет на РСМ, 
Јавното обвинителство, МВР на РСМ, Министерството за правда на РСМ, 
Здружението на судии и Судско Медиумски совет.   

 
Исто така беа одржани средби и со Канцеларијата на советот на Европа, 

претставници на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, како и претставници на амбасадата на 
САД во Скопје и тоа: 

 
-Како член на Управниот одбор на Здружението на судии на РСМ учествуваше 

на одржаните седници на 23.01.2020 година, 30.03.2020 година, 21.04.2020 година, 
29.04.2020 година, како и на ден 14.05.2020 година, кога е одржано Изборното 
Собрание на Здружението на судии на РСМ во големата на сала на Врховниот суд 
на РСМ. 

- На ден 30.01.2020 година, 20.02.2020 година и 03.12.2020 година како член 
на Судско-медиумскиот совет учествува на состаноци, со цел зголемување на 
траспарентноста и угледот на судството.  

На седницата одржана на ден 26.11.2020 година во просториите на Основниот 
граѓански суд Скопје, претседателот на судот Иван Џолев беше избран за 
претседател на Судско-медиумскиот совет. 
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-Претседателот на судот на ден 12.05.2020 година зема учество и имаше 
обраќање на виртуелниот настан–Размена на судски искуства меѓу САД и РСМ-
Виртуелна судница, во организација на амбасадата на САД. 

 
-На ден 18.05.2020 година од страна на Мисијата на ОБСЕ во Скопје беше 

одржан он-лајн Промотивен настан, на кое што претседателот на судот Иван Џолев 
беше говорник при презентацијата на третиот преоден и последен проектен извештај 
за активностите и предметите во надлежност на СЈО, изготвен од Мисијатана ОБСЕ. 

 
-На ден 29.09.2020 година претседателот на суот зема активно учество и на он 

лајн советувањето на тема-Судска транспарентност, организирано од Здружението 
на судии и Амбасадата на САД. 

 
-Во периодот од 30.09-01.10.2021 година претседателот на судот зема активно 

учество на советувањето на тема-Успешно менаџирање на судските предмети, 
одржано во хотел Радика; 

 
-На 03.11.2020 година претседателот на судот со претседателот на 

Здружението на судии на РСМ Џемаил Саити, го промовираа во јавноста 
Протоколот за спроведување на мерки за заштита од КОВИД-19 во судовите. 
 

-На ден 09.12.2020 година претседателот на судот зема учество на панел 
дискусија организирана од Здружението на судии и Амбасадата на САД, по повод 
Меѓународен ден за борба против корупцијата. 

 

 -На ден 24.12.2020 година Претседателот на судот зема учество и беше 
говорник на работниот состанок организиран во рамки на проектот „Влијанието на 
мерит системот врз судската независност и професионалност во СРМ“ финансиран 
од Амбасада на САД. 
 
 -На ден 17.12.2020 година Претседателот на судот беше говорник и имаше 
презентација на советувањето на тема-Намалување на старите нерешени предмети 
во судовите; 
  
 Во текот на целата 2020 година, беа направени повеќе контроли од страна на 
Министерството за правда, Апелациониот суд Скопје и Судскиот Совет на РСМ, во 
врска работењето и функционирањето на АКМИС системот и примена на Судскиот 
деловник, при што беше донесен заклучок дека АКМИС системот се применува 
правилно и без злоупотреби, исто како и Судскиот деловник. 
 Активно беше соработката на судот и со Министерството за правда на РСМ-
Агентот на Владата кој ја застапува РСМ во предметите кои се водат во судот во 
Стразбур. 

 
4. СУДСКИ АДМИНИСТРАТОР 
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Во текот на 2020 година судскиот администратор, продолжи со извршување на 
работите и работните задачи од судската управа кои се во негова надлежност 
согласно Судскиот деловник и Законот за судска служба.  

 
Судскиот администратор исто така постојано соработуваше и со 

претседателот на судот во вршењето на работите од судската управа, а кои се во  
делокругот на работите  на претседателот на судот. 

  
Имајќи ги во предвид Мерките и Препораките на Владата на РСМ за заштита 

од пандемијата на вирусот КОВИД-19, голем дел од вработените лица во судот беа 
оправдано отсутни од работа. Од тие причини судскиот администратор мораше да 
изврши реорганизација на судската служба со присутните службеници, се со цел 
ажурно и непречено работење на судот. Таквата реорганизација на судската служба 
придонесе Основниот кривичен суд Скопје извештајната година да ја заврши со 
позитивни резултати, како ажурен суд. 

 
Истиот во соработка со портпаролот на судот ги превземаа сите мерки и 

протоколи за заштита на вработените од вирусот. Од страна на управата на судот за 
сите вработени беа обезбедени обични маски и маски-визир, ракавици и гел, а 
воедно и два пати неделно беше вршена и дезинфекција на судската зграда.          

 
Судскиот администратор редовно ги прибираше и месечните извештаи за 

работата на судските соработници, при што беше констатирано дека сите судските 
соработници ја исполнуваат зададената норма за изготвени одлуки на судиите со 
кои работат и даваше упатства за работа на раководните судски службеници.  

 
Во канцеларијата на судскиот администратор уредно се водеше евиденцијата 

на годишните одмори и отсуства на сите вработени во судот, како и евиденцијата за 
судските преведувачи, судските вештаци, нотари и извршители определени за 
подрачјето за Основниот кривичен суд Скопје.  

 
Истиот водеше и евиденција за присуство на кандидатите за судии од 

Академијата за судии и јавни обвинители кои се на пракса во судот. 
 
Судскиот администратор заедно со претседателот на судот и портпаролот на 

судот присуствуваше на брифинзите кои беа одржувани со новинари и претставници 
од медиуми, на кои брифинзи управата на судот даваше отчет за работата на судот 
и се одговараше на сите прашања и дилеми кои им се јавуваат на новинарите при 
следењето на судските предмети. 

 
Како раководител на Работното тело за управување со движење на 

предметите во судот постојано ја следеше работата на судот, редовно на месечно 
ниво одржуваше состаноци со одговорните судски службеници кои го известуваа за 
сите тековни проблеми со кои се соочуваат во постапувањето со судските предмети. 
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Од страна на Одделението за аналитика на месечно ниво му се доставуваат 
месечните извештаи за работата на судот и заедно со претседателот на судот ги 
анализираат истите, а потоа ги превземаат сите потребни дејствија за спречување 
на создавање и намалувaње на заостaтокот на нерешени предмети и застојот на 
движењето на предметите во судот.      

Особено ја следеше состојбата со таканаречените стари предмети, при што во 
текот на 2020 година значително е намален бројот на стари предмети во однос на 
претходната година.  
  

Судскиот администратор во текот на извештајниот период секојдневно во 
било кое време вршеше прием на странки кои што бараа разрешување на одредени 
проблеми кои ги имаа со судската администрација. Ги организираше и обуките на 
судските службеници согласно програмата од Академијата за судии и обвинители на 
РМ, доставена до судскиот администратор. 

 
  

5.ПОРТПАРОЛ НА СУДОТ 
 

Во текот на 2020 година советникот–портпарол во рамки на Канцеларијата за 
односи со јавност продолжи со навремено информирање на јавноста за работата на 
Основниот кривичниот суд Скопје, редовна комуникација со Невладините 
организации и претставниците на Меѓународните институции во земјата, како и 
предлагање и реализирање на проекти за унапредување на транспарентноста на 
судот.  

 
Во тој правец во текот на извештајната година објавени се: 
-75 соопштенија за јавност на веб страната на судот, 
-48 одговори на новинарски прашања, 
-53 одговори на гараѓани поставени преку порталот суд.мк,  
-Организирани 4 брифинга со Претседателот на судот и претставниците на 

медиумите, 
-38 одговори на барања за Пристап до информации од јавен карактер како 

дел од Канцеларијата за односи со јавност, како и секојдневна комуникација со 
новинарите за технички прашања за време и судница на одржување на судења кои 
се од интерес на јавноста. 

  
Во соработка со Здружението на граѓани Коалиција „Сите за правично 

судење“ во текот на минатата година реализирани се три проекта и тоа: 
 

- „ Евалуација на стандардите за фер судење и пристап до правда во судските 

предмети за семејно насилство и криминал од омраза “ финансиран со грант 

на Шведската агенција за развој и соработка (СИДА) доделен преку проектот 

„Нордиска подршка на Северна Македонија“. Во рамки на кој проект беа 

обучени 5-пет волонтери за анонимизација и објавување на правосилни 

пресуди. Проектот кој траеше 6-шест месеци во текот на 2020 - та година 
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овозможи анонимизирање на 1622 правосилни пресуди кои се достапни на 

веб страната на судот, а за кој проект беше организиран промотивен настан и 

завршна анализа се со цел запознавање на јавноста за соработката на судот 

со невладиниот сектор во рамки на заложбите за трансарентност и отчетност. 

  
- Во ракми на проектот „Правен финансиски и физички пристап до правдата во 

Основните судови во РСМ“ подржан од програмата на УСАИД за граѓанско 

учество, на претставници на Коалицијата, со одобрение на Претседателот на 

судот, им беше овозможен увид и анализа на 38 правосилни пресуди во кои е 

определена мерка Конфискација на имот, а која анализа треба да биде 

објавена во текот на оваа година. 

  
- Во период од декември 2019-та и јануари 2020–та година се реализира 

проектот „Мерка притвор меѓу домашната и Европската пракса“ подржан од 

Фондацијата „Отворено општество“ во кој со одобрение на Претседателот на 

судот, беа реализирани увиди во 300 правосилни решенија за определување 

на мерка притвор по предлог на надлежен Јавен обвинител, која анализа е 

достапна електронски.  

  
Основниот кривичен суд Скопје и во текот на 2020 година ја продолжи 

соработката со Правните факултети во земјата, па така на студентите од Правниот 
факултет „Јустинијан Први“ – Скопје, Тетовскиот универзитет и Универзитетот на 
Југоисточна Европа им овозможи следење на судења од јавен интерес и средби со 
судиите, па во тој правец, по препорака на Министерството за правда на РСМ, се 
реализираше и посета на студенти по повод Европскиот ден на правдата (25.10.2020 
година).  

 
Најголем предизвик во оваа година, со која се соочуваше и Кривичниот суд 

беше пандемијата од вирусот Ковид – 19, па со цел доследно почитување на 
мерките за заштита советникот – портпарол беше ангажиран во информирање на 
јавноста за Протоколите и организацијата на судот за работа во услови на вонредна 
состојба. За таа цел направена е посебна табела за користење на трите големи 
судници во судот за судења на предмети со поголем број обвинети, која табела 
редовно се ажурира. Редовно беа објавувани соопштенија за воведените мерки за 
заштита во рамки на судот, а по препорака на Владата на РСМ, како и листи на 
предмети за судење се со цел редуцирање на протокот на странки во судот. 

 
 

6. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ 
 

Канцеларијата за односи со јавност работи во склоп на кабинетот на 
Претседателот на судот, а ја сочинуваат Претседателот на судот, советникот-
портпарол на судот, како и 1-еден стручен соработник кој е определен да работи во 
кабинетот на Претседателот на судот. Активностите на оваа канцеларија се во 



 
    Основен кривичен суд Скопје 

 

Libertas Justitia Veritas – Слобода Правда Вистина 
 

 

20 

правец на континуирана и непречена комуникација со јавноста и остварување на 
принципот на транспарентност на работењето на судот.  

Имено, активноста на канцеларијата за односи со јавност и во текот на оваа 
извештајна година се остваруваше преку објавување на веб страната на судот на 
податоци за работата на судот, организацијата на судот, судската зграда, 
соопштенија за предмети кои беа од особен интерес за јавност, меѓу кои најбројни 
беа соопштенијата за предмети од Одделението за организиран криминал и 
корупција и Кривичното одделение-полнолетни, како и други податоци.  

 
Во текот на 2020 година советникот-портпарол, како дел од канцеларијата за 

односи со јавност при овој суд, продолжи со тековната работа за навремено и 
прецизно информирање на јавноста за сите актуелности поврзани со судот, 
одговори на прашања од медиуми и невладини организации, организирање на 
брифинзи со новинари, како и прашања поставени преку порталот sud.mk. 
Дополнително се превземени активности за промоција на институцијата, учество на 
обуки и трибини. 

 
Во текот на оваа извештајна година советникот–портпарол освен што беше 

задолжен за секојдневна комуникација со медиумите, истиот беше задолжен за 
уредување на интернет страницата на судот во делот на актуелни новости при што 
беа објавени 75 соопштенија за јавност, одржани 4-четири брифинзи со новинари, по 
електронска пошта на медиуми беа дадени 48 одговори, а за граѓани преку портал 
sud.mk беа дадени вкупно 53 одговори. 

 
Во текот на извештајната 2020 година, а со цел транспарентност и 

доближување до јавноста и граѓаните, на веб страницата на судот беа 
анонимизирани и објавени вкупно 1814 анонимизирани одлуки. 

  
Судот и во текот на 2020 година беше во целост отворен за јавноста, во кој  

контекст доследно го применуваше Законот за слободен пристап до информации од 
јавен карактер за кое нешто беше задолжено 1-едно службено лице за посредување 
со информации од јавен карактер. Во извештајниот период во овој суд беа 
поднесени вкупно 38-триесет и осум барања за слободен пристап до информации од 
јавен карактер. На 35-триесет и пет барања судот одговори позитивно, 1-едно 
барање е препратено до имателот на информацијата и донесени се 2-две решенија 
со кои судот го одби барањето за пристап до информации од јавен карактер. Против 
одлуките на судот за слободен пристап до информации од јавен карактер изјавена е 
1-една жалба до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до 
информации од јавен карактер истата е отфрлена. 

 
Редовно и навремено и во текот на 2020 година канцеларијата за односи со 

јавноста во законски рок постапуваше по поднесени писмени дописи, барања, 
претставки и предлози на странки, граѓани, правни лица и невладини организации. 
Во овој контекст канцеларијата за односи со јавност континуирано во текот на 
целата извештајна година одговараше на голем број на обраќања до судот. 
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Во текот на 2020 година, согласно Законот за постапување по претставки и 

предлози, до овој суд се доставени 4-четири претставки. Барањата за известувања 
кои други органи ги доставуваа до овој суд по однос на претставките доставени до 
нив, како и претходните години, не се заведуваа во уписникот за постапување по 
претставки и предлози, за да не се создаде ситуација една иста претставка да се 
запише повеќе пати кај различни органи и на тој начин нереално да се прикаже 
бројот на поднесени претставки од граѓаните.  

 
 Судот постапуваше и по поднесени барања за изземање на судии. До 
Претседателот на судот во текот на 2020 година беа поднесени вкупно 97-деведесет 
и седум барања за изземање на судии. Притоа донесени се 26-дваесет и шест 
решенија со кои барањата за изземање на судии се одбиени, 5-пет решенија со кои 
барањата за изземање на судии се отфрлени и 66-шесесет и шест решенија со кои 
барањата за изземање на судии се уважени. Во текот на 2020 година 21-дваесет и 
едно барање за изземање на судии се поднесени од странките, 76-седумдесет и 
шест барања за изземање на судии се поднесени од самите судии.  
 

 
7. ВЕБ СТРАНА 

 
Заради транспарентност на работењето на судот се користеше веб страната 

на судот која континуирано и непрекинато се ажурираше и дополнуваше со нови 
содржини и тоа: 

 
- Редовно се одговараше на прашања на граѓани поставувани на веб страната на 

судот од страна на лицата овластени од Претседателот на судот; 
- Редовно се објавуваше распоредот на судењата; 
- Редовно се објавуваа соопштенија до јавноста и медиумите за предмети кои се 

од интерес за јавноста; 
- Се објавуваа сите мерки и протоколи кои ги превзема судот, за заштита од 

пандемијата со вирусот Ковид-19; 
- Објавен е и список на судења кои ќе се одржат за време на вонредната состојба, 

а се со цел спречување на протокот на странки во судот;   
- Комуникацијата со медиумите во најголем дел беше преку електронска пошта, со 

цел задржување на автентичноста на изјавите на портпаролот и овластените 
лица за односи со медиумите; 

- На сите судии и вработени им беше овозможен пристап на веб страната 
pravo.org.mk, на која страна се наоѓаат сите закони и прописи потребни во 
секојдневното работење; 

- Објавување на анонимизирани пресуди 
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8. КОМУНИКАЦИЈА СО ДРУГИ СУДОВИ,  ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ 

 
Основниот кривичен суд Скопје успешно соработуваше со други државни 

органи, институции и судови.  
 
Посебно треба да се истакне меѓусебната комуникација на судот со 

Основниот граѓански суд Скопје, а по однос на завршените–архивирани предмети 
кои останаа во архивите на основните судови, односно истите не се предадоа во 
судовите во кои предметите преминаа во надлежност, а сето тоа согласно измените 
на Законот за судовите од 2007 година, која ја наметнаа потребата од комуникација 
меѓу судовите. Напоменуваме дека ова најмногу се однесува на извршни и трговски  
предмети кои по барање на странките преку управата на овој суд постојано беа 
давани на постапување односно на продолжување на постапката во Основен 
граѓански суд Скопје. Сето ова претставуваше дополнително оптоварување на 
управата на судот, а воедно бараше дополнително ангажирање на недоволниот број 
судски службеници и дополнителни материјални трошоци.    

 
Продолжи и соработката со Министерството за правда на РСМ и 

Министерството за внатрешни работи на РСМ во делот на постапување по 
барањата за меѓународна правна помош, екстрадициите и постапките за трансфер 
на постапки и осудени лица.  
 

9. РАКОВОДИТЕЛ НА КРИВИЧНА ПИСАРНИЦА 
 

     Во текот на 2020 година во Основниот кривичен суд Скопје, Раководителот на 
кривична писарница, продолжи со извршување на работите и работните задачи од 
судската управа кои му беа доверени од страна на судскиот администратор и 
претседателот на судот.   

 
Истиот редовно и континуирано вршеше контрола во судските писарниците, 

преку директен увид во предметите, а со цел на детектирање на состојбите на лице 
место, нивно остранување, а заради законито, деловничко, навремено и ефикасно 
вршење на утврдените работни задачи на сите вработени во судските писарници, во 
интерес на побрзо и поквалитетно администрирање со судските предмети. 
Континуирано во текот на 2020 година е вршено следење во предметите преку 
АКМИС-ОТ.  

   
   Во текот на извештајната година вршеше ажурирање на документите од 

планот за одбрана на судот, прием на материјали од министерството за одбрана и 
навремено одговараше на истите. 

 
Водеше редовна евиденција за судиите-поротници и повремено одржуваше 

состаноци со нив на кои беа изнесувани одредени видувања и барања на судската 
порота. 
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Истиот водеше евиденција за лица на дипломирани правници на практика во 

судот, како и евиденција за времето, работите и задачите кои ги вршат во судот за 
време на практиката на месечно ниво, како и нивно распоредување по оддели во 
текот на нивниот волонтерски стаж.    
 
 Раководителот на кривичната писарница ги изготвуваше сите известувања до 
Државното правобранителство на РСМ, по однос на тужбите поднесени против овој 
суд од страна на вработени лица, како и други институции. 
  
 Исто така Раководителот на кривичната писарница по укажување на 
Претседателот на судот и Судскиот администратор вршеше и други работи од 
судската управа.   
 
 Раководителот на кривичната писарница истовремено е и лице задолжено за 
јавните набавки во судот, како и овластено лице за прием на пријави доставени од 
укажувачи согласно Законот за заштита на укажувачи. 
 
   

10. РАКОВОДИТЕЛ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 
 
Раководителот на Одделението за човечки ресурси во текот на 2020 година 

продолжи со максмимално ангажирање за подобрување на меѓучовечките односи на 
вработените, како и целокупната работна атмосфера во судот. 

 
  Исто така раководителот на Одделението за човечки ресурси вршеше работи 

и работни задачи од судската управа кои му беа доверени од страна на судскиот 
администратор и претседателот на судот. 

 
 Раководителот на Одделението за човечки ресурси беше задолжен за 

спроведување на постапките за вработување на судските службеници во овој суд. 
 
 Истиот постојано вршеше контроли во судските писарници и се информираше 

за тековните проблеми со кои се соочуваат судските службеници при постапувањето 
со судските предмети, за што ги известуваше судскиот администратор и 
претседателот на судот. 

  
 Како Раководител на Одделението за човечки ресурси е задолжен за 

ажурирање на податоците на судот во ХРМИС системот-ИСЧУР за човечки ресурси 
на Министерството за информатичко општество и администрација. 

 
 

11. ОБЕМ И СЛОЖЕНОСТ НА РАБОТАТА 
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Обемот  на предмети во работа во Основниот кривичен суд Скопје во текот на 
2020 година изнесуваше вкупно 101.996  предмети, од кои 

-   1.904 предмети во Одделението за организиран криминал, 
-   74 предмети Организиран криминал-оцена на обвинителен акт,  
-   7.399 предмети во Кривичниот оддел – полнолетни, 
-  183 предмети Кривично оцена на обвинителен акт,  
-  566 предмети во Одделот за малолетници,  
- 755 предмети во Одделот за истрага и претходна постапка Кривично-

полнолетни, 
- 314 предмети во Одделот за истрага и предходна постапка –Организиран 

криминал  
-  28.164 предмети во Одделот за прекршоци, 
- 24.141 предмети во Одделот за извршување на санкции.  
- 36.112 предмети во Одделението за кривична и казнена евиденција, и 
- 240 предмети- Замолници 
 
Од вкупно број на предмети во работа 101.996 решени се 82.146 предмети, а 

нерешени останале 19.850 предмети.  
 
Во одделението за замолници во текот на 2020 година беа заведени 98 нови 

замолници од кои преку Министерство за правда на РСМ примени се 88 замолници,    
од други судови во РСМ се примени вкупно 9 замолници и од ОЈО Скопје  е примена 
1 замолница. 

 
Пренесени незавршени замолници од 2019 година беа вкупно 142 замолници,   

од 2019 година,  или вкупно во работа беа 240 замолници.  
 
Во текот на 2020 година беа завршени вкупно 169 замолници од кои 110 

замолници од 2019 година, 59 замолници од 2020 година. Незавршени се останати 
вкупно 71 замолници, од кои 32 замолница е од 2019 година и 39 замолници се од 
2020 година. 

 
Во извештајната 2020 година од КР-уписникот беа издадени вкупно 32268 

потврди и уверенија од кривична и казнена евиденција за физички и правни лица, 
како и за разни институции, а од ПРК-Р уписникот беа издадени вкупно 3512 потврди 
од прекршочна евиденција-Забрана за вршење на професија, дејност или должност. 

 
Извршени се вкупно 1148 увиди во судски предмети, од кои најголемиот број 

на увиди се вршени во предмети од Кривичниот оддел–полнолетни и Одделението 
за организиран криминал и корупција. 

  
Во кривичниот оддел полнолетни во извештајниот период постапувано е по 

121 притворски предмети, во кои спрема 82 лица била продолжена мерката притвор, 
на 15 лица продолжена мерката куќен притвор, на 4 лица укинат куќниот притвор, на 
14 лица им е укинат притворот, на 8 лица им е укинат притворот определен куќен 
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притвор, на 3 лица им е укинат притворот и определени се мерки на претпазливост, 
на 1 лице му е укинат куќниот притвор и определени се мерки претпазливост.  

Во Одделението за организиран криминал и корупција постапувано е по 76 
притворски предмети, во кои спрема 83 обвинети лица била продолжена мерка 
притвор, а спрема 17 лица била продолжена мерката куќен притвор, за 7 лица 
укинат притворот определена мерка куќен притвор, за 1 лице укинат притвор 
определени мерки, за 2 лица укината мерката куќен притвор и се определени мерки 
на претпазливост. 

 
Во оддел претходна постапка е постапувано по 113 притворски предмети во 

кои предмети спрема 87 лица определена е мерка притвор. За 20 лица одбиен е 
предлогот за притвор и определена е мерка куќен притвор, за 10 лица одбиен е 
предлогот за притвор и определени се мерки на претпазливост. Исто така за 15 лица 
поднесени се Предлози за екстрадиционен притвор и на истите им е определен 
екстрадиционен притвор. Поднесени се 8 предлози за Куќен притвор, а определени 
се Куќни притвори за 6 лица со тоа што 1-еден предлог за куќен притвор е одбиен и 
определена е Мерка на претпазливост. Вкупно во извештајната 2020 година 
определени се Куќни притвори за 26 лица. Поднесени се и Барања за определување  
на мерки на претпазливост за 20 лица или вкупно во 2020 година на 31 лица 
определени се мерки на претпазливост. 

 
Во оддел претходна постапка–организиран криминал и корупција е 

постапувано по 77 притворски предмети, во кои спрема 97 лица е определена мерка 
притвор, за 2 лица одбиен е предлогот за притвор определен е Куќен притвор.  Исто 
така за 12 лица поднесени се–Предлози за определување екстрадиционен притвор и 
на истите им е определен екстрадиционен притвор. Во 4 предмети за 4 лица 
побарано е куќен притвор или вкупно за 6 лица определен е Куќен притвор. За 15 
лица поднесени се Барања за определување на мерки на претпазливост и за 15 
лица определени се мерки на претпазливост. 

 
Во одделот кривично малолетни во претходна постапка е определена мерка 

куќен притвор и спрема 1 (едно) дете-малолетник.   
 

 Според податоците Основниот кривичен суд Скопје оваа извештајна година ја 
заврши како ажурен суд со позитивни резултати, при што треба да се акцентира 
бројот, видот и сложеноста на предметите по кој постапува овој суд со проширена 
надлежност, како и околноста дека во најголемиот број на предмети се работи за три 
и повеќе обвинети лица во одделот кривично полнолетни, а во просек за десет и 
повеќе обвинети лица во Одделението за организиран криминал и корупција, кои 
предмети се медиумски покриени, мониторирани од невладини организации и за кои 
во јавноста има огромно интересирање.  
 Особено важно е да се напомене дека Основниот кривичен суд Скопје 
годината ја заврши како ажурен суд и покрај тоа што голем дел од вработените не 
доаѓаа на работа и ги користеа Мерките и Препораките на Владата на РСМ за 
заштита од Корона вирусот. 
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12.   РАБОТА  НА  СУДОТ  ПО  ОДДЕЛЕНИЈА  И  ОДДЕЛИ 
  

Работата на Основниот кривичен суд Скопје е организирана по оддели и 
одделенија и тоа: специјализирано судско одделение за организиран криминал и 
корупција и Кривичен оддел со посебни оддели Кривично полнолетни, Кривично 
малолетни, кривично Истрага, Кривично претходна постапка, Оддел за прекршоци и 
Оддел за извршување на санкции и мерки на безбедност.  

  
  

- ОДГОВОРНИ СУДИИ ПО ОДДЕЛИ И ОДДЕЛЕНИЈА 
 

I. Одделение за организиран криминал и корупција–судијата Васка Николовска 
Масевска 
II.  Кривичен оддел полнолетни–судијата Марија Клетничка Марковска 
III. Кривична Истрага и Кривично претходна постапка-судија Васил Динковски  
IV. Оддел за малолетници–сметано од 29.01.2020 година како претседател на 
одделот за малолетници е определен судијата Ивица Стефановски 
V.  Оддел за прекршоци-судија Хамдирефет Бафтијари 
VI. Оддел за извршување на санкции и мерки безбедност-судијата Пајазит Пајазити 

 
Во врска со работата на одделите и одделенијата, одговорните судии 

изготвија извештаи за извештајната 2020 година кои во целост ги презентираме во 
овој годишен извештај. 
 

 
13. СПЕЦИЈАЛИЗИРАНО ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАН 

КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА  
 

Во Одделението за организиран криминал и корупција во текот на 2020 година 
постапувале вкупно 9-девет судии, и тоа како судечки судии: Васка Николовска 
Масевска, Горан Бошевски, Огнен Ставрев, Дарко Тодоровски, Илија Трпков, Софче 
Гаврилова Ефремова, Владимир Туфегџиќ, Осман Шабани, Добрила Кацарска и 
Џенета Бектовиќ. Како истражни судии и судии во претходна постапка во текот на 
2020 година постапувале 3-три судии и тоа Ненад Савевски, Седат Реџепагиќ и 
Весна Димишкова.   
 
 Во овој дел на извештајот ќе биде изнесена работата на одделението-
судечкиот дел, а податоците за работата на истражниот дел ќе бидат изнесени во 
делот на истрагата односно Одделот претходна постапка. 
 

Бројот на остатокот на нерешени предмети од 2019 година изнесува 166 
предмети, во текот на 2020 година примени се 156 предмети или вкупно во работа 
во 2020 година имало 322 предмети. Решени се вкупно 179 предмети, а нерешени 
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останале 143 предмети. Од овие предмети Судијата Васка Николовска Масевска 
решила 19 предмети, Судијата Горан Бошевски решил 14 предмети, судијата 
Владимир Туфегџиќ решил 30 предмети, судијата Дарко Тодоровски решил 12 
предмети, судијата Илија Трпков решил 38 предмети, судијата Добрила Кацарска 
решила 11 предмети, судијата Џенета Бектовиќ решила 2 предмети, судијата Огнен 
Ставрев решил 12 предмети, судијата Осман Шабани решил 19 и судијата Софче 
Гаврилова Ефремова решила 21.    

 
Исто така во текот на 2020 година судиите примиле 65 КОК-ООА предмети и 

со  заостатокот од претходната година на 9 КОК-ООА предемет имале вкупно во 
работа 74 предмет. Решени се 64 КОК-ООА предмети, а останале нерешени 10 
предмети. 

  
Од прегледот на ново примени кривични предмети по видови на кривични 

дела за 2020 година, се констатира дека најзастапени се обвиненијата по основ на 
кривично дело Криумчарење на мигранти тоа 74 предмети, Неовластено 
производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и 
прекурсори 19 предмети, Злосторничко здружување 4 предмети, по основ на 
кривично дело Злоупотреба на службената положба и овластување 13 предмети, 
Несовесно работење во службата 1 предмет, по основ на кривично дело Трговија со 
малолетно лице 1 предмети, кривично дело Примање поткуп 2 предмети, кривично 
Организирање група и потикнување на извшување на делата трговија со луѓе, 
Трговија со и малолетно лице и криумчарење мигранти 10 предмети,  Перење пари и 
други приноси од кривично дело 3  предмети,  Насилство 4 предмет, Малтретирање 
во вршење на службата 12 предмети,   Телесна повреда 2 предмети, Тешка телесна 
повреда 1 предмeти, Учество во тепачка 1 предмет, Терористичко загрозување на 
уставниот поредок и безбедноста 1 предмет, Предизвикување општа опасност 2 
предмети, Тешки дела против општта сигурност 1 предмет,  Учество во странска 
војска, полиција, паравоени или параполициски формации 2 предмети, Незаконито 
влијание на сведоци 1 предмет и Разбојништво 3 предмет.  

 
Постапката според статистичкиот извештај во 87 предмети траела до три 

месеци, во 21 предмети од три до шест месеци, во 27 предмети од шест месеци до 
една година, во 18 предмети од една до три години, во 10 предмети од три години до 
пет години, и во 16 предмет над 5 години што укажува на фактот за решавањето на 
предметите во разумен рок, ако се има во предвид да во повеќето предмети во кои 
се постапувало се работи за предмети со огромен број на списи, со голем број на 
обвинети лица и обемен доказен материјал, особено за доказен материјал прибавен 
со Примена на посебни истражни мерки. 

 
Од вкупниот број на решени КОК предмети во текот на 2020 година – 179 

предмети, 168 предмети се решени со пресуда, 9 предмети се решени со решение и 
2 предмет на друг начин. 
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Од вкупниот број на решени КОК-ООА предмети кок во текот на 2019 година – 
59 предмети, 8 предмети се решени со пресуда, 46 предмет се решени со решение и 
5 предмети на друг начин. 

 
Во извештајниот период од вкупниот број на ресшени предмети обжалени се 

54 предмети или 30,160%, од кои 35 предмети се потврдени или 20.11%, 7 предмети 
се укинати или 3,91.71%, а  преиначени се 11 предмети или  6.14%.   

 
Во кривичниот совет на Одделението за организиран криминал и корупција во 

текот на 2020 година, имаше во работа вкупно 1.582 предмет, завршени се 1.531 
предмети, а останале нерешени 51 предмети.  

 
На вкупниот број на предмети во Одделението 1710 завршени во 2020 година 

процентот на укинати изнесува 0.93 %, што имајќи ја во предвид ваквата статистика 
одлуките на овој суд во 99.07%  биле правилно донесени бидејќи ниту странките не 
ги обжалиле ниту повисокиот суд во оние кој ги преоценувал истите ги потврдил, што 
претставува извонреден квалитет на одлуките на Основниот кривичен суд Скопје. 

    
Во извештајната 2020 година постојано беа одржувани колегиуми на 

одделението, на актуелни теми кои највеќе се однесуваа на активностите на судиите 
во тековното постапување при што тематски на заеднички колегиуми на ова 
одделение се разгледуваа прашања од постапувањето и одлуките на Европскиот 
суд за човекови права, кои треба да најдат своја примена како во поединечното 
тековно постапување и одлучување на судиите, така и во постапувањето на 
кривичните совети. Постојано беше дискутирано и за постапувањето по предметите 
од СЈО и други предмети кои имаат особен интерес во јавноста, како и 
постапувањето по старите предмети. 

 
 

14. КРИВИЧЕН ОДДЕЛ ПОЛНОЛЕТНИ 
 
 

Во Кривичниот оддел полнолетни во извештајната 2020 година вкупно во 
работа имаше 4.523 кривични предмети, од кои 1.147 предмети се пренесени како 
нерешени од претходната година, а 3.376 предмети се ново примени предмети. Во 
текот на 2020 година, во Одделот кривично полнолетни решени се вкупно 2.876 
предмети, а нерешени останаа 1.647 предмети. 

 
Од вкупниот број на решени предмети, 2.695 предмети се завршени со 

пресуда, 168 предмети се решени со решение и 12 предмети решени на друг начин. 
 
Во Одделот кривично полнолетни од 2020 година беа пренесени 26 нерешени 

КООА-предмети, а во текот на 2020 година беа примени 157 предмети за оцена на 
обвинителниот акт. Од вкупно 183 КООА-предмети беа оценети 158 предмети, а 
останаа неоценети 25 предмети кои се пренесуваат за 2021 година. 
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Квалитетот на работење во Кривичниот оддел 
 

 
 

Кривичниот оддел полнолетни во извештајната 2020 година го задржа 
релативно високиот квалитет во работењето, согледано низ призма на предметите 
кои не беа обжалени како и низ призма на одлуките на Апелациониот суд Скопје и 
Врховниот суд на Република Северна Македонија. 

 
Од вкупно завршени 2.876 предмети, во текот на 2020 година заклучно со 

31.12.2020 година обжалени се вкупно 343 предмети. 
 

Од вкупниот број завршени предмети во текот на 2020 година, во 343 
предмети е постапувано од страна на Апелациониот суд што претставува 11.92 % на 
обжалени одлуки во рамките на календарска година. Од вкупниот број на обжалени 
343 одлуки во извештајната година 50 одлуки се укинати односно 14.57 %, но на 
вкупниот број решени предмети во овој Оддел 2.876 завршени во 2020 година 
процентот на укинати изнесува 1,73 %, што имајќи ја во предвид ваквата статистика, 
одлуките на овој суд во 98,17% биле правилно донесени, бидејќи ниту странките не 
ги обжалиле, а повисокиот суд во оние во кој ги преоценувал, истите ги потврдил, 
што претставува извонреден квалитет на одлуките на Основниот Кривичен Суд 
Скопје. 
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вкупно 2876 343 11.93% 50 14.57% 50 1,73% 

 
Од вкупниот број обжалени одлуки - 343, повисокиот суд потврдил 227 одлуки 

односно 66,18%,  66 одлуки се преиначени или 19.24%, Од преиначените одлуки, 34 
одлуки или 9.91% се преиначени во поглед на правната квалификација и казната, 
додека пак 32 или 9.33% се преиначени во поглед на кривичната санкција согласно 
Кривичниот законик, 50 одлуки се укинати односно 14.57 %.   
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вкупно 2876 343 11.93% 227 66.18% 50 14.57% 66 19.24% 

 
Врз утврдувањето на процентот на квалитетот и успешноста на одлуките на 

овој суд, влијае и времетраењето за одлучување на повисокиот суд, при што  
законски не се пропишани фиксни рокови за одлучување на повисокиот суд, освен 
роковите за постапување и доставување на одлуката до судот од прв степен по 
притворски предмети каде рокот изнесува 45 дена од денот кога се примени списите 
од јавниот обвинител или во посложени случаи во рок од 60 дена исто така од денот 
кога се примени списите од јавниот обвинител, што во зависност од тоа доколку на 
крајот на годината биде решена поголема бројка на предмети постои голема 
веројатност по истите до завршување на календарската година да нема одлука од 
страна на повисокиот суд и оваа бројка битно да влијае на квалитетот на одлуките за 
следната година што секако треба да биде предмет на анализа на Судскиот совет и 
Врховниот суд на РСМ. Имајќи ја во предвид ваквата статистика, тенденцијата на 
овој суд за решавање на старите предмети, особено оние по стар ЗКП, може да се 
извлече заклучок дека повисокиот суд во одредени случаи има престроги 
критериуми при преиспитување на одлуките на првостепениот суд, особено 
предмети од постари години што во никој случај не придонесува на брзо и ефикасно 
завршување на предметите по стариот ЗКП, кои имаат долги рокови за постапување, 
а со поминување на повеќе години во постапување по истиот предмет, не може да 
се очекуваат подобри и поквалитетни резултати и одлуки поразлични од оние кои ги 
донеле судиите од прв степен. Во оваа насока е потребно да се истакне и дека по 
однос на предметите по стариот ЗКП, евидентно е дека Апелациониот суд Скопје 
многу почесто ги укинува пресудите по стариот ЗКП наспроти оние по нов ЗКП, од 
причина што согласно одредбите од стариот ЗКП, повисокиот суд не е ограничен во 
бројот на укинувања на првостепените пресуди, за разлика од пресудите по нов ЗКП, 
каде може пресудата да се укине само еднаш, што доведува до застој во 
решавањето на предметите по стар ЗКП, односно постапките по предметите по стар 
ЗКП непотребно се враќаат во недоглед на одлучување пред првостепениот суд, при 
што се занемарува суштината на предметот, се губи правната сигурност, а со тоа и 
не се почитува правото на судење во разумен рок од страна на повисоките судови, 
кое право е загарантирано и со меѓународните стандарди, чиј товар по укинувањето 
паѓа на првостепените судови, а во овие предмети странките изразуваат и 
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незадоволство во поглед на должината на севкупното водење на постапките. Со 
сето тоа по однос на старите предмети постои и поголема можност за нивно 
застарување. 

 
 

Ангажираност на судиите 
 

Кривичниот оддел полнолетни извештајната 2020 година ја започна со 18 
судии, а ја заврши со 16 судии, поради изборот на двајца судии во Апелациониот суд 
Скопје, што значи за двајца се намали бројката на судии кои постапуваат во 
Одделот. 

 
Во текот на календарската година судиите покажаа зголемена посветеност и 

ангажираност во работењето што е видно од вкупниот број на решени предмети, а 
посебно во делот на старите предмети чиј вкупен број во работа во текот на 2020 
година беше 552 предмети, од кои решени се вкупно 290 предмети, а останаа 
нерешени вкупно 262 предмети. При решавањето на предметите судиите во овој 
Оддел постапуваа ефикасно без одолговлекување на постапките, согласно начелото 
за судење во разумен рок. 

  
Имајќи во предвид дека согласно правилникот за систематизација на 

работните места не се пополнети сите места за стручни соработници и приправници, 
итна е потребата од пополнување на истите со вработување на нови стручни 
соработници и приправници на кој начин би се овозможила екипираност на секој 
судија со млад и стручен кадар, а се со цел поквалитетно и побрзо постапување по 
предметите.  
 
 Во текот на извештајната 2020 година забележителен е зголемен прилив на 
кривични предмети во Одделот, кое нешто е поради пандемијата на вирусот Ковид-
19 и зголемениот број на предмети за кривични дела од чл.206 од КЗ, па споредбено 
со минатата година, примени се за 1186 предмети повеќе во Одделот, од кои 
причини, приливот не е совладан, но решени се повеќе предмети по број од 
тековната 2019 година и тоа решени се за 448 предмети повеќе во текот на 2020 
година за разлика од 2019 година, со двајца судии помалку и при тоа од страна на 
секој судија поединечно е остварена нормата согласно Одлуката на Судскиот совет 
за утврдување на ориентациониот број на предмети што треба да ги реши судијата 
месечно за 2020 година бр.02-692/1 од 23.04.2020 година, па и многу повеќе од тоа. 
Несовладаниот прилив, покрај зголемениот број на предмети во извештајната 
година и намален број на судии, се должи и заради пандемијата на вирусот Ковид-19 
и мерките на Владата – прогласената вонредна состојба од 30.03.2020 година до 
23.06.2020 година и Одлуките на Судскиот совет и тоа Одлука од 17.03.2020 година, 
Одлука за измена и дополнување на наведената одлука со датум од 07.05.2020 
година и Одлука за измена и дополнување на наведените одлуки бр.02-606/4 од 
29.05.2020 година, согласно кои одлуки судот во периодот на вонредната состојба 
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постапуваше, односно се судеше само по итни предмети, при тоа не сметајќи ја и 
судската ферија. 
 

Зголемениот број на решени предмети во оваа извештајна година споредбено 
со 2019 година и покрај пандемијата, е резултат на максималната ангажираност на 
судиите кои постапуваат во Одделот, како и одредбите од новиот ЗКП согласно кои 
се постапува брзо и ефикасно во делот на забрзаните постапки и во делот за 
неможноста пресудата на првостепениот суд да се укине повеќе од еднаш. И оваа 
тековна година беше зголемена работната ангажираност на судиите од Одделот 
кривично полнолетни и на предметите по стар ЗКП, како и иницијативноста за 
решавање на овие предмети, и покрај тоа што се работи за обемни судски предмети 
кои вклучуваат по повеќе лица за повеќе кривични дела, со вклучени бројни сведоци 
и бројни материјални докази, вешти лица, а и одлучувањето на повисоките судови во 
кои се постапува по овие предмети доведува до застарување на одредени кривични 
дела, во смисла на нивно укинување и по повеќе пати, што претставува потешкотија 
за решавање на овие предмети, како и долготрајноста на постапката на повисоките 
судови.  

 
Зголемениот број на решени предмети оваа година е и покрај ненавремените 

одговори на МВР во поглед на барањата за достапност на бараните лица и 
непостапувањето на МВР по однос на наредбите за приведување на лица, кое се 
јавува како тековен проблем веќе подолг период. 
 

Во текот на извештајната 2020 година судиите од Кривичниот оддел 
полнолетни учествуваа на семинари и обуки организирани од страна на Академијата 
за судии и јавни обвинители, како и на Европската Унија во рамките на разни 
проекти и програми во Република Северна Македонија и надвор од неа, а се со цел 
запознавање и имплементација на меѓународните стандарди кои ќе доведат до 
модерно и ефикасно судство кое ќе служи на граѓаните. Поради пандемијата 
семинарите и обуките беа најчесто онлајн. 

 
Претседател на Кривичниот оддел полнолетни во извештајната година е 

судијата Марија Клетничка Марковска од 20.02.2019 година. Во текот на 
извештајната година беа одржани повеќе состаноци на Одделот на кои беа 
разгледани тековните проблеми во врска со работењето на овој Оддел, како и 
одлуките на повисоките судови донесени по изјавени правни лекови, а се со цел 
зголемување на квалитетот на работењето и воедначување на судската пракса во 
прв степен.  

 
На одржаните колегиуми беа посочени тековни проблеми од страна на  

судиите околку постапувањето не само по старите предмети, туку за сите предмети 
на овој Оддел и изнаоѓање решенија за нивно надминување. 

 
Во текот на 2020 година во насока на подобрување на квалитетот на 

донесените судски пресуди како и заради воедначување на судската пракса и 
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запознавање на судиите со ставовите на повисоките судови во конкретни одлуки, на 
колегиумите продолжи да се врши и анализа на укинатите предмети, како и анализа 
какви правни становишта заземал повисокиот суд, како и се анализираа пресуди 
донесени од страна на Европскиот суд за човекови права во Стразбур. 
 

Се анализираат повредите кои се констатирани од страна на повисоките 
судови, а кои може да се земат како становиште на повисокиот суд за толкување на 
законските одредби, а пред се на одредбите кои се помалку или повеќе широки и 
недоволно јасни. На ваков начин сите судии се запознаваат со поединечните 
укинати одлуки и доколку за некоја ситуација има дилема може да се види 
становиштето на повисокиот суд, кое секако дека не е решение на ситуацијата 
бидејќи судската пракса не е извор на правото, но е некој ориентир за постапување и 
елиминирање на можноста за донесување на контрадикторни одлуки, а со тоа се 
придонесува и за воедначување на судската пракса.  

 
Од месец ноември 2019 година Претседателот на Одделот преку 

компјутерскиот центар на судот започна мрежно во судот да ги објавува скенираните 
одлуки од Апелационен суд Скопје и од Врховен суд на РСМ, кое нешто продолжи и 
во текот на 2020 година. Наведените одлуки се групирани посебно за стар и нов 
ЗКП, за укинати, потврдени и преиначени пресуди и решенија, како би можеле да им 
бидат достапни на сите судии од Одделот и да ги користат во секојдневното 
работење, во смисла на воедначување на судската пракса и неповторување на исти 
причини за укинување на одлуките. Во оваа насока на колегиумите редовно се 
презентираа и извештаи за примени, решени и нерешени предмети од Одделот до 
датумот на одржаниот колегиум заради евиденција на судиите, а редовна точка на 
дневен ред на колегиумите беше и воедначување на судска пракса и тековни 
проблеми и предлози, при што беа презентирани одделни одлуки од Апелациониот 
суд Скопје. 
 
 

КРИВИЧЕН СОВЕТ 
 

Во рамките на Кривичниот оддел полнолетни спаѓаат и одлуките на 
Кривичниот совет од чл.25 ст.5 од ЗКП. Во извештајната 2020 година вкупно во 
работа имаше 2876 кривични предмети од кои 361 предмети се пренесени како 
нерешени од претходната година, а 2.515 предмети се ново примени. Во текот на 
извештајната 2020 година, Советот заврши вкупно 2622 предмети, а нерешени 
останаа 254 предмети.    

 
Вкупно нерешени предмети на крајот од 2020 година останаа 254 предмети 

што претставува 107 предмети повеќе од вкупно нерешените предмети на крајот на 
2019 година кои изнесува 361 предмети. Совладан е приливот на новопримени 
предмети и решени се во проценти 29,64% од остатокот од 2019 година, кое нешто е 
резултат на максималната ангажираност на судиите кои постапуваат во Кривичниот 
совет. 
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Квалитетот на решени предмети во Кривичниот совет е со висок процент на 

потврдени, односно од вкупниот број на решени – 2622 предмети, обжалени се 231 
одлуки или 8.81%. Од вкупно решените во однос на обжалените на Кривичниот совет 
7.09% или 186 предмети се потврдени, 0.83% или 22 предмети се укинати, и 
преправени се 0.87% или 23 предмети. Во однос на процентот од обжалените 
80.52% се потврдени, 9.52% се укинати и 9.96% се преиначени, што значи дека 
квалитетот на решени предмети во Кривичниот совет е на релативно високо ниво. 

 
Имајќи го предвид бројот на предмети по кој треба да се постапува од страна 

на Советот (од чл.25 ст.5 од ЗКП), и оваа тековна година функционираа претходно 
формираните два редовни совети кои по потреба може меѓусебно да се заменуваат, 
а како замена на Кривичните совети по потреба може да учествува и Претседателот 
на судот. Наведеното е определено доколку во случај некои од членовите на 
советите не се во можност да постапуваат по предметите од објективни причини, а 
се со цел брзо и ефикасно постапување по истите, со оглед природата на 
предметите. 

 
Во текот на извештајната 2020 година беа одржани и состаноци и неформални 

средби и на членовите на Кривичниот совет – судиите и стручните соработници кои 
работат во Кривичниот совет, на кои беа разгледувани тековните проблеми во врска 
со работењето на советот, како и одлуките на повисоките судови донесени по 
изјавени правни лекови, а се со цел зголемување на квалитетот на работењето и 
воедначување на судската пракса во прв степен.  

 
  

 
15. ИСТРАЖЕН ОДДЕЛ  

 

 

Истражниот оддел на овој суд функционално се состои од два оддели и тоа: 
оддел –кривична истрага  кој постапува по истражни предмети КИ и ОИД согласно 
стариот ЗКП  и Оддел кривично претходна постапка кој постапува по предмети КПП 
и КНЗД ( и УОСК предмети), согласно новиот ЗКП.  
 
 
              14.1 Оддел –кривична истрага-стар ЗКП 
 
 Одговорен судија на овој оддел  од 01.01.2020 до 31.12.2020 година е судијата 
Васил Динковски, согласно годишниот распоред за работа од 30.12.2019 година, под 
02 СУ.бр.174/19.  Во составот на овој оддел  постапуваат судиите од претходна 
постапка Васил Динковски, Сандра Крстиќ и Даниела Димовска. 
 
 Во извештајната 2020 година овој оддел својата работа ја започна со 5 
нерешени истражни предмети „КИ“од претходните години, во текот на 2020 година е 
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добиен уште 1 заведен „КИ“ предмет што вкупно во работа во 2020 година биле 6 
„КИ“ предмети од кои 3 се решени. На крајот на 2020 година нерешени останаа 3 
„КИ“ предмети.  
 
 Со оглед да овој оддел и во текот на 2020 година работи со мал обем на 
работа на „КИ“ предмети, а заради примената на новиот ЗКП, поради што нема 
прилив на нови предмети судиите на претходна постапка продолжија да постапуваат 
и по нерешените истражни предмети согласно стариот ЗКП, како и превземаат други 
дејствија – дополненија, распити на странки по предмети кои биле и се во прекин 
поради претходна недостапност на обвинети лица. 
 

15.2 Истражен оддел во  одделението за организираниот криминал и 
корупција –стар ЗКП 

 
Одговорен судија на истражниот оддел во Одделението за организираниот 

криминал и корупција  при Основен кривичен суд Скопје е судијата Седат Реџепагиќ. 
Надлежноста на ова одделение е за територијата на целата Република Северна 
Македонија. 

 
Во текот на 2020 година во овој одел, беа определени да постапуват судиите 

Седат Реџепагиќ, Ненад Савески и Весна Димишкова.     
 
Во текот на извештајната 2020 година во Истражниот оддел на Одделението 

за организиран криминал и корупција не се примени КИОК предмети. 
 

 
16.  ОДДЕЛ ПРЕТХОДНА ПОСТАПКА 

 
Одделот на претходна постапка на овој суд функционално се состои од два 

оддели и тоа: оддел на претходна постапка во одделението за организиран 
криминал и корупција и оддел на претходна постапка-кривично полнолетни. 
  
 16.1 Оддел на претходна постапка-кривично полнолетни 
 
 Одговорен судија на овој оддел од 01.01.2020 до 31.12.2020 година е судијата 
Васил Динковски, а во составот на овој Оддел во изминатата 2020 година 
постапуваа и судиите Сандра Крстиќ и Даниела Димовска. 
 
 Во извештајната 2020 година овој оддел својата работа ја започна со 4 
нерешени КПП предмети од претходните години, а беа примени нови 740 предмети 
или вкупно во работа имаше 744 предмети, од кои се решени 740 предмети, а на 
крајот на 2020 година нерешени останаа 4 „КПП“ предмети. 
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 Во овој оддел во 2020 година се заведени 3 ново „КНЗД“ предмети и заостаток 
од 2019 година 2 „КНЗД“ предмети или вкупно во работа во 2020 година 5 предмети, 
од кои се решени 5,  и нема остаток на предмети. 
 

Во оддел претходна постапка е постапувано по 113 притворски предмети во 
кои предмети спрема 87 лица определена е мерка притвор. За 20 лица одбиен е 
предлогот за притвор и определена е мерка куќен притвор, за 10 лица одбиен е 
предлогот за притвор и определени се мерки на претпазливост. Исто така за 15 лица 
поднесени се Предлози за екстрадиционен притвор и на истите им е определен 
екстрадиционен притвор. Поднесени се 8 предлози за Куќен притвор, а определени 
се Куќни притвори за 6 лица со тоа што еден предлог за куќен притвор е одбиен и 
определена е Мерка на претпазливост. Или, вкупно во извештајната 2020 година 
определени се Куќни притвори за 26 лица. Поднесени се и Барања за определување  
на мерки на претпазливост за 20 лица или вкупно во 2020 година на 31 лица 
определени се мерки на претпазливост. Воедно се примени 19 предлог спогодби  од 
кои во 18 прдмети се донесени пресуди врз основа на предлог спогодба, а останал 
нерешен 1 предмет односно не е донесена предлог-спогодба. 
 
 Од примените КПП предмети 6 предмети се примени како барања за посебни 
истражни мерки и истите се решени и тоа од судија Васил Динковски 5 предмети и 
од судија Сандра Крстиќ 1 предмет, така да нема остаток на нерешени предмети. 
 
 Во овој оддел се постапува и по Посебни истражни мерки (ПИМ), кои се 
заведуваат во посебен уписник за овластено следење на комуникации „УОСК“, и кои 
поради степенот на тајност не евидираат во АКМИС системот и заради безбедност 
на податоците содржани во истите се заведуваат рачно во посебниот уписник. 
Вкупно во извештајната 2020 година се заведени и оформени 11 УОСК предмети и 
сите се решени, од страна на судијата Васил Динковски. 
 
 Истовремено во ориентационата норма на истражните судии не влегуваат 
постапувањата и носењето на разни решенија при обработката на еден истражен 
предмет согласно стариот ЗКП, а кои дејствија се однесуваат на носење на решенија 
за запирање на истрагата по разни законски основи, постапување по предмети каде 
е прекратена постапка, односно распити на обвинети лица кои претходно биле 
недостапни, постапување по истражни предмети каде се бара дополнување на 
истрагата, како и одлучување по однос на секојдневни барања и предлози до 
истражниот судија, носење на решенија за враќање на привремено одземени  
предмети во текот на истражната  постапка или постапување по однос на барање за 
преиспитување на определени мерки за обезбедување присуство на обвинетиот во 
постапката или замена на определени  мерки на претпазливост со друга  мерка. На 
состаноците помеѓу судиите во овој оддел беше заземен став дека судот е должен 
да одговори на секое барање од страна на странките во постапката и покрај тоа што 
ваквите барања од странките се чести и одземаат многу време при постапувањето, 
сепак судиите од овој оддел во извештајниот период постапуваа и ги ажурираа сите 
барања од странките во постапката. 
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 Судиите од Одделот на претходна постапка исто така постапуваат по 
овластување од претседателот на судот во периодот на дежурство и уверенија – 
потврди од казнена и кривична евиденција по барање на странки или други 
институции. 
 
 Воедно од страна на судиите кои постапуваат во Одделот претходна постапка 
е извршена проверка и ажурирање на истражните предмети – КИ во кои се донесени 
решенија за прекин на истрагата и издадени потерници, во смисла проверка на 
издадените потерници, проверка на застарени истраги и запирање на истите со 
решение, а истото ќе биде правено и во текот и на оваа 2021 година. 
 
 Со посебно залагање на судиите и со постојана координација на 
Претседателот, постигнати се забележителни резултати во намалувањето  на 
заостатокот на нерешени предмети во овие две одделенија. 
 
 

16.2. Претходна постапка во специјализираното одделение за 
организиран криминал и корупција 
 

Одговорен на одделението за организираниот криминал и корупција - 
претходна постапка при Основниот кривичен суд Скопје е судијата Седат Реџепагиќ. 
Надлежноста на ова одделение е за територијата на целата Република Македонија. 

 
Во текот на 2020 година во Одделението за организираниот криминал и 

корупција–претходна постапка, постапуваа судијата Седат Реџепагиќ, судијата 
Весна Димишкова и судијата Ненад Савески (до 14.12.2020 година). 

 
Во овој оддел во текот на 2020 година има заведено вкупно примени 299 КОК-

ПП  предмети и заостаток од 2019 година 4 предмети или вкупно во работа во текот 
на 2020 година има 303 КОК-ПП предмет. Исто така заведени се 11 нови премети 
ОКНЗД,  вкупно во работа во овој оддел имало 11 ОКНЗД предмети. Од вкупниот 
број на предмети во работа решени се 303 КОК-ПП прдмети и 10 ОКНЗД предмети 
решени се вкупно 313 предмет, а останале нерешени 1 ОКНЗД предмети.  

 
Од примените КОК-ПП предмети 26 предмети се однесуваат на “Предлог-

спогодба” и истите се решени што значи нема остаток нерешени Предлог спогодби. 
Исто така, од примените К-ПП предмети 64 предмети се примени како Барање за 
посебни истражни мерки. На почетокот од 2019 година имало 2 предмети нерешени 
или вкупно во работа имало 67 предмети како Барање за посебни истражни мерки и 
истите се решени така да нема остаток нерешени.  
 

Во оддел претходна постапка–организиран криминал и корупција е 
постапувано по 77 притворски предмети, во кои спрема 97 лица е определена мерка 
притвор, за 2 лица одбиен е предлогот за притвор определен е Куќен притвор.  Исто 
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така за 12 лица поднесени се –Предлози за определување екстрадиционен притвор 
и на истите им е определен екстрадиционен притвор. Во 4 предмети за 4 лица 
побарано е куќен притвор или вкупно за 6 лица  определен е Куќен притвор. За 15 
лица поднесени се Барања за определување на мерки на претпазливост и за 15 
лица определени се мерки на претпазливост. 

 
Неспорно е дека судиите што постапуваат во ова одделение и одделот 

претходна постапка-полнолетни се под постојана опсервација на јавноста, 
невладините организации и медиумите, особено за оние предмети за кои има широк 
интерес кај јавноста, што претставува дополнително оптеретување при работењето, 
но може да се заклучи дека во овој оддел движењето на предметите завршува 
релативно брзо во однос на претходниот систем на ЗКП, така што одлуките по 
предлозите и барањата се носат веднаш истиот ден или во кратки предвидени 
рокови согласно новиот ЗКП, при што со задоволство може да се констатира дека 
нема застој на предмети.  
 

 
17. ОДДЕЛ ЗА МАЛОЛЕТНИЦИ  

 
Во специјализираниот Оддел за малолетници на Основниот кривичен суд Скопје, 

со годишниот распоред на Претседателот на судот за 2020 година, се распоредени 
двајца Судии за деца и тоа: 

 
1. Судија   Ивица Стефановски 

2. Судија  Душан Јосифов 

Во текот на 2020 година, Судиите за деца во својата работа постапуваа согласно 

Законот за правда за децата (Службен весник на РМ бр. 148/13), а за постапките 

започнати пред денот на влегувањето во сила на овој закон постапуваа согласно 

Законот за малолетничка правда (Службен весник на РМ бр. 87/07, 103/08, 161/08  и 

145/10), како и согласно Законот за прекршоците, со сообразна примена и на 

одредбите на Кривичниот законик и Законот за кривичната постапка. 

                                                                       I. 

Во оформените „КМ“ предмети, Судиите за деца ја спроведуваат 

подготвителната постапка спрема деца во ризик од 14 до 18 години; деца во судир 

со закон од 14 до 16 години и деца во судир со закон над 16 години, за дејствија што 

со закон се предвидени како кривични дела и претседаваат со Советите за деца и 

Кривичните совети за деца, а вршат и други работи определени со законот за 

правда за децата. 
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Во почетокот на 2020 година, се пренесени вкупно 88 нерешени „КМ“ 

предмети од 2019 година. Во текот на 2020 година се примени 182 предмети, така 

што судиите за деца во текот на 2020 година постапувале по вкупно 270 предмет. Во 

текот на 2020 година судиите за деца решиле вкупно 202 предмети. На крајот на 

2020 година останале не решени 68 „КМ“ предмети, 1-КМ предмет од 2019 година.  

Во почетокот на 2020 година, кај Судијата Ивица Стефановски се пренесени 

вкупно 43 нерешени „КМ“ предмети од 2019 година, два предмети примени во 2018 

година и 41 предмет од 2019 година. Во текот на 2020 година се примени 90 

предмет, така што Судијата Ивица Стефановски, постапувал вкупно по 133„КМ“ 

предмети. Во текот на 2020 година решил вкупно 101 предмети, на крајот од 2020 

година останале не решени вкупно 32 КМ предмети , 1-КМ предмети од 2019 и 31 КМ 

предмети од 2020.  

Во почетокот на 2020 година, кај Судијата Душан Јосифов се пренесени 

вкупно 45 не решени „КМ“ од судијата Татјана Михајлова предмети од кои 1 предмет 

од 2018 и 44 предмети од 2019 година. Во текот на 2020 година се примени 92 

предмети, така што Судијата Душан Јосифов во текот на 2020 година постапувал по 

вкупно 137 „КМ“ предмети. Во текот на 2020 година истиот решил вкупно 101 

предмети. На крајот од 2020 година останале не решени вкупно 36 „КМ“ предмети  

од 2020 година.  

Од вкупно решените 202 „КМ“ предмети во текот на 2020 година од страна на 

Судиите за деца со решение во 113 предмети се изречени воспитни мерки, во 44 

предмети е запрена постапката, во 36 предмети е прекината подготвителната 

постапка, во 2 предмети е алтернативна мерка-условна осуда, во 5 предмети 

Упатување во воспитно-поправен дом, во 2 предмети Укор.   

Од вкупно решените 101 „КМ“ предмети во текот на 2020 година од страна на 

Судијата Ивица Стефановски со  решение во 57 предмети се изречени воспитни 

мерки, во 21 предмети е запрена постапката, во 21 предмети е прекината 

подготвителната постапка, и во 1 предмети е алтернативна мерка-условна осуда и 

во 1 предмет Укор.   

Од вкупно решените 101 „КМ“ предмети во текот на 2020 година од страна на 

Судијата Душан Јосифов со решение во 63 предмети се изречени воспитни мерки, 

во 23 предмети е запрена постапката, во 15 предмети е прекината подготвителната 

постапка, во 1 предмет Укор, во 1 предмети е алтернативна мерка-условна осуда, во 

5 предмети Упатување во воспитно-поправен дом. . 
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Согласно чл.88 ст.2 од Законот за правда за децата, постапката спрема деца 

е итна кога се работи за дејствие што со закон е предвидено како кривично дело и по 

правило не може да трае подолго од една година од денот на приемот на предметот 

во судот до донесување на првостепена одлука, освен за дејствија што со закон се 

предвидени како кривични дела за кои е утврдена казна затвор од најмалку четири 

години, кога постапката не може да трае подолго од една година и шест месеци, или 

кога се работи за дејствие што со закон е предвидено како прекршок не подолго од 

девет месеци, а согласно чл. 81 ст.2 од Законот за малолетничка правда, за дејствие 

што со закон е предвидено како прекршок не подолго од шест месеци. 

Судиите за деца доследно ја почитуваа законската одредба дека притворот 

може да се изрече само како крајна мерка за обезбедување на присуство на детето 

во текот на постапката, така што за 1-едно дете е определен притвор, спрема 2-две 

деца куќен притвор и за 1-едно дете има Мерки за претпазливост и истиот се јавува 

секој понеделник.  

                                                            II 

По оформените „КРМ“ предмети, Судиите за деца претседаваат со Советите 

за деца кои одлучуваат по предметите за запирање на извршувањето на изречените 

воспитни мерки; за измена на изречените воспитни мерки; за повторно одлучување 

за потребата од извршување на изречените воспитни мерки чие извршување 

воопшто не започнало; за престанокот на воспитните мерки ако за времетраењето 

на воспитната мерка судот изрече казна затвор за деца или затвор, а претседаваат 

и со Кривчните совети за деца кои одлучуваат по предметите за бришење на 

податоците за изречените воспитни мерки и осуди на казна малолетнички затвор од 

казнената евиденција, а вршат и други работи опрделени со Законот за правда за 

деца. 

Во почетокот на 2020 година се пренесени вкупно 38 не решени „КРМ“ 

предмети од  2019 година. Во текот на 2020 година се примени 250 предмети така 

што Судиите за деца во текот на 2020 година постапувале по вкупно 288 предмети. 

Во текот на 2020 година Судиите за деца решиле вкупно 279 предмети. На крајот на 

2020 година останале нерешени 9 „КРМ“ предмети.   

Во почетокот на 2020 година кај Судијата Ивица Стефановски се пренесени 

вкупно 6 не решени „КРМ“ предмети од 2019 година. Во текот на 2020 година примил 

124 „КРМ“ предмети така што Судијата Ивица Стефановски постапувал по вкупно 

130 предмети. Во текот на 2020 година решил вкупно 123 предмети, на крајот од 

2020 година останале нерешени вкупно 7 "КРМ.  
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Во почетокот на 2020 година кај Судијата Душан Јосифов се пренесени вкупно 

30 не решени „КРМ“ предмети од 2019 година од судијата Татјана Михајлова. Во 

текот на 2020 година се примени 127 предмети така што судијата Душан Јосифов 

постапувал по вкупно 157 предмети. Во текот на 2020 година истиот решил вкупно 

156 предмети, на крајот од 2020 година останале не решени вкупно 1 „КРМ“ 

предмети.   

На крајот на 2020 година Одделот за малолетници има останати не решени 

вкупно 9 „КРМ“ предмети.   

                                                          III 

 Судиите за деца претседаваат со Кривичните совети за деца кои вкрстено 

одлучуваат по „КСМ“ предмети оформени по жалбите против решенијата на судиите 

за деца.  Во текот на 2020 година се примени вкупно 7 „КСМ“ предмети, и остатокот 

од 1 предмет од 2019 година, или вкупно во работа 8 предмети. Судијата  Ивица 

Стефановски примил 6 КСМ предмети, а Судијата Душан Јосифов примил 2 КСМ 

предмети. Во текот на 2020 година Судијата Ивица Стефановски решил 6 „КСМ“ 

предмети, а судијата Душан Јосифов решил 2 предмети. На крајот на 2020 година 

нема нерешени  „КСМ“ предмет.  

                              IV  

 Судиите за деца претседаваат со Кривичните совети за деца кои одлучуваат 

по „УОКМ“ предмети оформени по барање за условен отпуст од издржување на 

казната малолетнички затвор за деца. Во текот на 2020 година нема примени 

"УОКМ" предмети 

        V 

 Судиите за деца претседаваат со Кривичните совети за деца кои одлучуваат 

по „КПМ“ предмети оформени по молбите за помилување заведен е 1 предмет кај 

судијата Душан Јосифов и истиот е решен, па така на крајот од 2020 година, нема 

нерешени  „КПМ“ предмети.   

VI 

 Судиите за деца постапуваат и по прекршочните предмети спрема деца во 

ризик од 14 до 18 години, за дејствија што со закон се предвидени како прекршоци, 

согласно Законот за правда за децата со сообразна примена на Законот за 

прекршоците, кривичниот законик и Законот за кривичната посапка. 
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 Во почетокот на 2020 година се пренесени вкупно 423 нерешени „ПРК М“ 

предмети од 2019 година. Во текот на 2020 година, се примени вкупно 596 „ПРК М“ 

предмети, така што Судиите за деца постапувале по вкупно 1019 предмет. Во текот 

на 2020 година Судиите за деца решиле вкупно 880 „ПРК М“ предмети. На крајот на 

2020 година останале не решени вкупно 139 „ПРК М“ предмети.  

Во почетокот на 2020 година кај Судијата Ивица Стефановски се пренесени 

вкупно 228 нерешени „ПРК М“ предмети. Во текот на 2020 година, се примени вкупно 

299 „ПРК М“ предмети, така што во текот на 2020 година Судијата постапувал по 

вкупно 527 „ПРК М“ предмети. Судијата Ивица Стефановски решил 461 ПРК М 

предмети. На крајот од 2020 година останале нерешени 66 ПРК-М предмети.   

 Во текот на 2020 година кај Судијата Душан Јосифов се пренесени нерешени 

вкупно 195 „ПРК М“ од судијата  Татјана Михајлова.  Во текот на 2020 година се 

примени 297 „ПРК М“ предмети, така што Судијата Душан Јосифов постапувал по 

вкупно 492 „ПРК М“ предмети. Во текот на 2020 година Судијата Душан Јосифов 

решил вкупно 419 предмети. На крајот на 2019 година останале не решени вкупно 73 

„ПРК М“ предмети.   

Од вкупно решените 880 ПРК М предмети во текот на 2020 година од страна 

на судиите за деца со решение во 568 предмети  е изречена  воспитна мерка „ Укор, 

во 126 предмети е запрена постапката, 20 предмети се отстапени на месна 

ненадлежност, 46 предмети решени на друг начин, 97 предмети прекината постапка, 

20 предмети–Отфрлање на иницијален акт, и 3 предмети привремена забрана за 

вршење на одделни дејности.  

На крајот на 2020 година во Одделенот за малолетници нема стари 

прекршочни предмети, бидејќи останале само 139 нерешени ПРК М предмети од 

2020 година.    

                                                  VII 

Во текот на 2020 година покрај предметната работа судиите за деца 

остваруваа редовна и успешна соработка со останатите  учесници во постапката 

спрема деца и тоа: МВР на  РСМ, ОЈО Скопје, ЈУ МЦСР на град Скопје и останати 

центри за социјална работа во РМ, ЈУ за згрижување деца со воспитно социјални 

проблеми Скопје, ВП Дом Тетово како и др. надлежни органи и институции, бидејќи 

таквата соработка допринесува примената на мерките и санкциите определни со 

Законот за правда за децата и постапувањето со децата да се подредат во интерес 

на заштитата, воспитувањето, превоспитувањето и правилниот развој на децата. 
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При анализата на постигнатите резултати од постапувањето по предметите од 

страна на судиите за деца на овој суд, треба да се има во предвид дека судската 

постапка по правило се спроведува само во случаите предвидени со законот за 

правда за децата, ако децата во судир со закон или во ризик сториле дејствија  што 

со закон се предвидени како кривични дела за кои е предвидена казна затвор од 3 

години или потешки казни или во случај кога целта на мерките или санкциите 

предвидени со овој Закон, не може да се постигне без таква постапка и ако децата 

во ризик сториле дејствија што со Закон се предвидени како прекршоци, дека децата 

вршат најчесто серија на кривични дела и најчесто во група, дека значително е 

зголемен бројот на кривични дела со примена на насилство и учество во толпа во 

кои предмети пред судот се јавуваат поголем број учесници во настанот, заради што 

постапката се одолговлекува. Дека голем број од децата и нивните семејства често 

го менуваат живеалиштето или престојувалиштето заради што е отежната доставата 

на писмената и постапката по предметите значително се усложнува и 

одолговлекува, па понекогаш присуството на децата се обезбедува и со нивно 

приведување, а спрема недостапните деца се прекинува постапката. Исто така 

треба да се има во предвид дека судиите за деца постапуваат по Законот за правда 

за децата, кој Закон упатува на сообразна примена на Кривичниот законик и Законот 

за прекршоците, но и на Законот за кривична постапка. Советите за деца и 

Кривичните совети за деца согласно Закон за правда за децата прибавуваат 

податоци и мислења од надлежни органи и институции, носат акти по разни законски 

основи, а кое нешто бара континуирано и обемно ангажирање од страна на судиите 

за деца.     

 
18. ОДДЕЛ ЗА ПРЕКРШОЦИ  

 
Во текот на 2020 година во Одделот за прекршоци примени се вкупно 13204 

прекршочни предмети од кои: 8765 се од областа “сообраќај“, 1692 се од областа на 
“јавниот ред и мир“, 2151 предмети се од областа на “останато“ и „прекршочни 
предмети за малолетници“ 596 предмети. Со заостатокот од претходниот извештаен 
период од вкупно 14960 предмети овој оддел во текот на 2020 година работел со 
вкупно 28164 предмети. Во тековната година решени се вкупно 14496 предмети, а 
останале нерешени 13668 предмети, што е одлична состојба со оглед на 
зголемениот прилив како и потешкотиите со кој се соочуваше овој оддел во 
изминатиот период.  
 
 Во Одделот за прекршоци од областа на „јавен ред и мир“ постапувале 4 
судии–Весна Костова Спасеска, Насер Хаџи-Ахметагиќ, Моника Бахчовановска и 
Шпреса Граинца Османи, додека по областа стопанство постапувале 3 судии–Весна 
Миткова (која на 30.09.2020 година замина во пензија), Лидија Петровска и Јане 
Тапанџиоски, по областа „сообраќај“ постапувале 10 судии: Хамдирефет Бафтијари, 
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Сулејман Мемети, Весна Петровска Тагасовска, Марјан Грубиша, Станка 
Везенковска, Драган Николовски, Татјана Михајлова (од 27.03-31.12.2020 беше на 
боледување), и тројца нови судии: Ана Давчевски, Тамара Витларова Смилевска и 
Имране Селмани (породилно боледување). 
 
 Во текот на 2020 година во Одделот за прекршоци примени се вкупно 13204 
прекршочни предмети од областа „сообраќај“. Од областа на „сообраќајот примени 
се 8725 нови барања за поведување на прекршочна постапка по кои се оформени и 
прекршочни предмети, како и 40 нови предмети по укинување кои влегле повторно 
во работа со нов број, па со заостатокот од претходниот извештаен период од 
вкупно 11888 предмет овој оддел во текот на 2020 година работел со вкупно 20653 
предмети.  
 
 Споредбено со претходната 2019 година кога во работа имало 21840 
предмети од областа на сообраќајот во извештајниот период обемот на работа е 
намален за околу 1187 прекршочни предмети. 
   
 По Акмис системот во Одделот за прекршоци-област сообраќај вкупно се 
решени 9467 предмети и останале нерешени 11186 нерешени предмети.  
 
 Во текот на 2020 година вратени се од жалбена постапка 634 предмети  од кои 
416 предмети се потврдени, укинати се 47 предмети, а преиначени 171 предмети. 
 
 Во текот на 2020 година од вкупниот број на предмети во итна постапка од 
областа на сообраќај 29 од кои 3 остаток од преходната година и 26 предмети се 
ново примени и сите се решени.   
 
 По област јавен ред и мир започната е годината со заостаток од 2032 
предмети, а во текот на 2020 година примени се 1692 предмети или вкупно во 
работа 3724 предмети. Од нив решени се 2245 предмети, а останаа нерешени 1479 
предмети. 
 
 По област останато–стопанство започната е годината со заостаток од 617 
предемети, а во текот на 2020 година се примени 2151 предмети или вкупно во 
работа 2768 предмети. Од нив решени се 1904 предмети, а останаа нерешени 864 
предмети. 
 
 Од област прекршоци – малолетници започната е годината со заостаток од 
423 предмети, а во текот на 2020 година се примени 596 предмети или вкупно во 
работа 1019 предмети. Од нив решени се 880 предмети, а останаа нерешени 139 
предмети. 
 
 Од Одделот за прекршоци на крајот од оваа извештајна година останале 
нерешени 13668 предмети. 
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 Во текот на 2020 година вратени се од жалбена постапка 948 предмети од кои 
595 предмети се потврдени, укинати се 223  предмети, а преиначени 130 предмети. 
 
 Во текот на 2020 година од вкупниот број на предмети во итна постапка се 
примени 143 и заостатокот од 2019 година од 4 предмети вкупно во работа 147 
предмети. Решени се 144 предмети од кои: 29 предмети во сообраќај и 114 
предмети во јавен ред и мир и 1 предмет прекршоци-малолетници. На крајот од 2020 
година останале нерешени 3 предмети јавен ред и мир. 
 
 Од вкупниот број на решени предмети по сите области во овој оддел 14.496 
предмети: 11.464 предмети решени со пресуда, 1.988 решени со решение, 1031 
предмети се решени на друг начин и 13 предмети решени со спогодба. 
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вкупно 14496 948 6,53% 595 62.76% 223 23.52% 130 13.71% 

 
 
 Во областа “јавен ред и мир“ од вкупно решените 2245 предмети обжалени 
биле 184 предмети од кои во 94 предмети одлуките биле потврдени, во 37 предмети 
преиначени, и во 53 предмети одлуките биле укинати. 
 
 Во областа “останато-стопанство“ од вкупно решените 1904 предмети 
обжалени биле 125 предмети, од кои во 81 предмети одлуките биле потврдени, во 
15 предмети преиначени и во 29 предмети одлуките биле укинати.  
 

Во областа “сообраќај“ од вкупно решените 9.467 предмети обжалени биле 
634 предмети од кои во 416 предмети  одлуките биле потврдени, во 171 предмети 
преиначени, и во 47 предмети одлуките биле укинати. 

 
Во област “прекршоци-малолетници” од решените 880 предмети обжалени 

биле 5 предмети од кои во 4 предмети одлуките биле потвдени и во 2 предмет 
одлуката била укината. 

  
 

Состојба со стари предмети 
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 Одделот за прекршоци извештајната 2020 година ја започна со 925 
нерешени стари предмети како остаток од 2019 година. Во текот на 2020 година 
примeни се нови 852 стари предмети или вкупно во работа 1.777 стари предмети од 
кои решени се 1.137 стари предмети, а останале нерешени 640 предмети, кои во 
текот на 2020 година ќе бидат приоритет во решавањето на предметите во овој 
оддел. 

 
Во областа  “јавен ред и мир“ нерешени на почетокот од 2020 година имало 

523 стари предмети како остаток од 2019 година, новопримени во 2020 година 318 
стари предмети или вкупно во работа 841 стари предмети од кои во тeкот на 2020 
година решени се 559 стари предмети, а останале нерешени 282 стари предмети.  

 
Во областа “останато-стопанство“ нерешени на почетокот од 2020 година 

имало 53 стари предмети како остаток од 2019 година, новопримени во 2020 година 
98 стари предмети или вкупно во работа 151 стари предмети од кои во тeкот на 2020 
година решени се 70 стари предмети, а останале нерешени 81 стари предмети. 

 
Во областа “сообраќај“ нерешени на почетокот од 2020 година имало 349 

стари предмети како остаток од 2019 година, новопримени во 2020 година 422 стари 
предмети или вкупно во работа 771 стари предмети од кои во тeкот на 20209 година 
решени се 494 стари предмети, а останале нерешени 277 стари предмети. 

 
Во област прекршоци-малолетници нема нерешени на почетокот од 2020 

година, во текот на извештајната година примени се 14 нови предмети и истите се 
решени, така што нема остаток нерешени стари предмети. 
 

Остаток нерешените предмети на крајот од 2020 година во Одделот за 
прекршоци по години 

 

Област 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ПРК-Ј 
 

0 1 6 20 30 88 137 

ПРК-О 
 

2 0 5 3 7 10 54 

 
ПРК-С 

0 0 0 2 2 26 247 

 
ВКУПНО 

2 1 11 25 39 124 439 

 
  
 Претседател на Одделот за прекршоци и во 2020 година е судијата 
Хамдирефет Бафтијари. Истиот се грижи за организација на работата во Одделот, 
свикува колегиуми во одделот, ја обавува комуникацијата по потреба со 
подносителите на барањата за поведување на прекршочни постапки, обавува 
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комуникација со надворешни странки, изготвува информации на барање на 
Претседателот на судот поточно изготвува месечен извештај за работа, изготвува 
план и програма за работа за претстојната година и изготвува годишен извештај за 
работа.   
 
  
 
 19. ОДДЕЛ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ И МЕРКИ БЕЗБЕДНОСТ  
 

Со Законот за извршување на санкции (Службен весник на РСМ бр.99/19) се 
уредува извршувањето на санкциите изречени за кривични делa и прекршоци. 
Санкции изречени за кривични дела чие извршување се уредува со овој закон се 
казните, алтернативните мерки спрема деца, мерките на безбедност и воспитните 
мерки. Санкциите изречени за казниви дела се извршуваат кога одлуката со која е 
изречена санкцијата ќе стане правосилна и извршна и кога не постојат законски 
пречки за нејзино извршување. 

 
Работите во врска со извршувањето на санкциите во судовите ги извршува 

Судија за извршување на санкции. Согласно чл.43 ст.1 од ЗИС „Судијата за 
извршување на санкциите ги штити правата на осудените лица, врши надзор над 
законитоста во постапката за извршување на санкциите и обезбедува 
рамноправност и еднаквост на осудените лица пред законот„. 

 
Судијата за извршување на санкциите презема активности и одлучува за 

упатување на издржување на казната затвор, одлагање на почетокот на 
издржувањето на казната затвор; прекин на издржување на казната и ставање вон 
сила на прекинот на издржување на казната затвор; одлучува за настапување на 
застареност на извршување на казната или запирање на извршување на казната 
поради смрт на осуденото лице, врши замена на паричната казна со затвор, 
плаќање на паричната казна односно глобата на рати, постапува согласно Законот 
за меѓународна соработка во кривичната материја, одлучува за примена на Законот 
за пробација и врши други работи пропишани со закон. 

Во текот на 2020 година Одделот за извршување на санкциите 
функционираше со двајца судии за извршување на санкциите, Одделот 
функционира во три организациони единици уредени според Судскиот деловник со 
засебни уписници и вработени и тоа: за извршување на затворски казни (полнолетни 
и малолетни сторители), за извршување на кривични парични казни и прекршочни 
глоби, како и трошоци изречени во кривичните и прекршочните постапки и за 
извршување на мерките за безбедност, конфискацијата на имот и имотна корист 
како и одземање на предмети во кривична и прекршочна постапка, како извршување 
на воспитните мерки. 

За извршување на административните и стручно – техничките работи во овој 
оддел се распоредени 5 стручни соработници од кое еден е по договор на 



 
    Основен кривичен суд Скопје 

 

Libertas Justitia Veritas – Слобода Правда Вистина 
 

 

48 

определено време, 15–службеници од кој двајца се по договор на определено 
време, 1-еден одговорен на одделот и 2 технички секретари-записничари кои 
истовремено работат како службеници по предметите за извршување на затворски 
казни (полнолетни и малолетни сторители, на следниот начин: 

- 1 – еден одговорен на одделот 

- 5 – стручни соработници постапуваат за извршување на затворски 
казни(полнолетни и малолетни сторители),по прекините и за извршување на 
мерките за безбедност, конфискацијата на имот и имотна корист како и одземање на 
предмети во кривична и прекршочна постапка,како и извршување на воспитните 
мерки  

- За извршување на казните затвор (полнолетни и малолетни сторители и по 
прекините) се ангажирани: 2 уписничари, 2 – технички секретари-записничари кои 
работат и како службеници,  

- За извршување на марките на безбедност: 3 – уписничари и едновремено се 
и службеници.   

- За извршување на кривичните парични казни, глоби во прекршочна постапка 
како и трошоци и паушал изречени во кривични и прекршочни постапки: 3– 
уписничари и 8–службеници (од кои 2 се по договор на одредено време). 

Извештајниот период овој оддел го започна со вкупен број од 3.548 на 
нерешени предмети од претходната 2019 година . 

Во текот на 2020 година примени се вкупно 20.593 предмети, 

- судијата Пајазит Пајазити примил–10.305 предмети во работа, 

- судијата Александар Милошески примил 10.285 предмети во работа,  

така што во работа биле вкупно 24.141 предмети. Од нив вкупно се решени 20.600 
предмети, од кои судијата Пајазит Пајазити решил 10.372 предмети, судијата 
Александар Милошески решил 10.228 предмети, а останале нерешени вкупно 3.541 
предмети. 

Од вкупно примените 20.593 предмети (сите оформени по службена должност 
согласно Законот за извршување на санкциите),  

- КУИКП-1028, КУИКМ -3, ПК – 26 предмети се за извршување на казната - 
затвор (полнолетни и малолетни сторители и прекини) ,  
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- ИСАМ-ВМ -166, ИСАМ –Д 7016, ИСАМ-Л -16, ИСАМ-ПС-32, ИОИП-МБ-750, 
ИОИП-ПД -10 предмети - за извршување на мерките на безбедност (кривични и 
прекршочни ),  

- 9.729 предмети – за извршување на прекршочните глоби и  

- 1.817 предмети - за извршување на кривичните парични казни.  

Од вкупно 20.600 предмети решени во работа, по видови на санкциите решени 
се : 

- КУИКП -1.583, КУИКМ-7, ПК-36 предмети со казни затвор,  

- ИСАМ-ВМ-167, ИСАМ-Д-6817, ИСАМ-Л-26, ИСАМ–ПС-34, ИОИП-МБ-760, 
ИОИ-ПД-10 предмети - со мерки на безбедност конфискација на имот, имотна корист 
и одземање на предмети ,  

- 9.523 предмети со прекршочна глоба и прекршочни трошоци и 

-1.638 предмети - со кривична парична казна и кривични трошоци.  

Од вкупно решени– 20.600 останале нерешени предмети:  -3.541 

- КУИКП -209, КУИКМ-1, ПК 9 се предмети со казна затвор,  

- ИСАМ-ВМ -0, ИСАМ-Д-270, ИСАМ-Л 4, ИСАМ-ПС-2, ИОИП-МБ-5, ИОИП-ПД-0 
предмети со мерки на безбедност конфискација на имот имотна корист и одземање 
на предмети,  

- 1.948 предмети со прекршочна глоба и прекршочни трошоци и 

- 1.093 предмети со кривични парични казни и кривични трошоци. 

Во извештајниот период за 2020 година, во овој оддел направени се 
исклучителни напори за поажурно решавање на овие предмети. Овој оддел поради 
новонастанатата состојба со Ковид 19 во периодот од месец Март 2020 до крајот на 
месец Август 2020 имаше 5 службеници, како и 1-еден стручен соработник кои 
користеа мерки донесени од Владата на РСМ и не доаѓаа на работа. Исто така 6-
шест од вработните беа во изолација поради зараза од вирусот Ковид 19, а 
останатите вработени одеа на смени. Но и покрај тоа, иако беа примени 532 
предмети повеќе од претходната година овој оддел успеа да реши 20.600 предмети 
односно приливoт од 20.593 нови предмети решени се 7 предмети повеќе одколку 
што се примени со што е намален остатокот од претходната година кој бил 3.548 
предмети на 3.541 предмет. 
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До Управата за јавни приходи непречено се доставуваат одлуките но само за 
наплата на паричните казни, глобите како и трошоците во кривичните и 
прекршочните пресуди, а наплатата на судскиот паушал како сопствен приход на 
судот се наплатува преку извршителите. 

Како што тоа беше укажано и во годишниот извештај за 2019 година и во текот 
на 2020 година проблемот со немањето на евиденција за навременото плаќање на 
кривичните парични казни и глоби, како и трошоци на постапките од страна на 
осудените лица, за кои не постои законска обврска за доставување на доказ до 
судот, сеуште создава дополнително работно оптоварување заради фактот што 
паричните казни, глоби и трошоците на постапките, од страна на осудените лица 
биле платени пред започнување на постапката за присилна наплата на истите. Исто 
така кога присилната наплата е започната од страна на Управата за јавни приходи 
,судот не добива известување за отпочнување на оваа постапка, па се случува судот 
да пристапи кон замена на паричната казна со казна затвор по претходно 
повлекување на присилната наплата, а странките по добивањето на упатниот акт да 
го известат судот дека во тек е постапка за присилна наплата, и заведените 
предмети каде паричната казна е заменета со затвор го чекаат завршувањето на 
присилната наплата. 

И понатаму останува отворено за решавање решението содржано во Законот 
за платен промет во врска со образацот ,,ПП 50” и начинот на евидентирање на 
наплатените парични казни во Буџетот на Република Македонија кои се изречени со 
пресудите на Основните судови заради едновремено евидентирање на истите во 
евиденцијата, на судовите, со цел да се намали неоснованото зголемување на 
приливот на предметите за присилна наплата на изречените парични казни, 
неосновано водење на постапките за замена на паричните казни со затвор и 
неосновано создавање на трошоци за присилно извршување.  

Особено проблем се јавува и со извршените уплати на осудените лица кои 
уплатиле во банка или пошта а во уплатницата во графата “ЦЕЛ НА ДОЗНАКА“ не е 
наведен бројот на пресудата по која е извршена уплатата, Одделот за извршување 
на санкции не може да утврди за која казна, глоба, трошок или паушал е извршено 
плаќањето и покрај тоа што во опомените за плаќање доставени до осудените лица 
точно е наведено на која сметка, приходна шифра и тн. задолжително да се наведе 
бројот на предметот во графата “ЦЕЛ НА ДОЗНАКА“.Такви уплатници се 
доставуваат од страна на осудените лица и до Управата за јавни приходи и до 
извршителите, а тие ги препраќаат во судот за да им се издаде потврда за која 
пресуда е извршена уплатата за што судот неможе да знае и неможе да издаде 
таква потврда. 

Како проблем се јавува и барањето податоци од страна на кривичниот оддел 
при издавање на уверенија за неосудуван, дали некој осуден платил казна,трошоци 
и паушал по изречена пресуда. Овој оддел располага со податок за извршени 
уплати со уплатници кој осудените лица ги доставиле до одделот за извршување на 
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санкциите а таквиот број на уплати е многу мал. Управата за јавни прихиди како 
надлежен орган за наплата на паричните казни, глоби и трошоците во кривичните и 
прекршочните постапки не доставува до судот доказ дали некое лице платило или 
не. Од тие причини овој оддел може да даде податок само за тоа што е наплатено 
од страна на судот а за останатите наплати кривичниот оддел ќе треба да се обрати 
до Управата за јавни приходи за да добие податок дали е извршена наплата по 
некоја конкретна пресуда.. 

Постапките за извршувањето на казната затвор и во текот на 2020 година се 
започнати во роковите утврдени со Законот за извршувањето на санкциите, меѓутоа 
нивното завршување зависи од времето на пронаоѓање на недостапните осудени 
лица за кои се издадени наредби за пронаоѓање и приведување до Министерството 
за внатрешни работи, како и од завршувањето на постапката за упатување на 
осудените лица во соодветна казнено поправна установа во случаи кога осудените 
лица ги користат правата утврдени со чл.89 од истиот закон или кога се користи 
правото од чл.93 од овој закон.  

Извршувањето на мерките на безбедност, конфискација на имот, имотна 
корист и одземање на предмети, по започнување со примената на Законот за 
управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во 
кривичната и прекршочната постапка ( Службен весник на РМ бр. 98 од 04.08.2008 
година) почнувајки од 01.01.2009 година и по конституирањето и започнувањето со 
работа на Агенцијата за управување со конфискуван имот, се врши согласно овој 
закон , а не според Законот за извршување на санкциите.Во извршувањето на овие 
мерки востановена е пракса заедно со доставување на пресудата на надлежност на 
Агенцијата,истовремено да се издаде налог до одделението за “корпора деликта” во 
судот,за предавање на одземените предмети во Агенцијата,заради целосно 
постапување по одредбата од чл.62 од Законот за управување со конфискуван 
имот,имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка.Преку 
судијата за извршување на санкциите и во текот на извештајниот период се 
извршуваше одземањето на готови пари, вредности, скапоцености и други предмети 
во корист на РМ, депонирани во тек на постапките во Народната Банка на Република 
Македонија,со издавање на налог до благајната на судот,односно по спроведената 
постапка до Народната Банка на Република Македонија,за нивно уплаќање во 
Агенцијата за управување со одземен имот. 

Извршувањето на мерките за безбедност: задолжително психијатриско 
лекување и чување во здравствена установа, задолжително психијатриско лекување 
на слобода и задолжително лекување на алкохоличари и наркомани, за кое во 
Законот за извршување на санкциите е предвидена соодветна постапка за 
упатување на лицето на кое таква мерка му е изречена, се врши на начин и постапка 
согласно одредбите од глава ХIХ од Законот за извршување на санкциите, во време, 
на начин и во установи како што тоа е определено со правосилната судска одлука со 
доставување на упатен акт до лицето на кое му се изречени, со следење на 
спроведување на истите и со преземање на други дејствија согласно законот, но дел 
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од овие предмети (задолжително психијатриско лекување и чување во здравствена 
установа) остануваат како незавршени се додека трае лекувањето и судот неможе 
да знае колку време е потребно за излекување на овие лица а тоа по правило трае 
повеќе години. 

Извршувањето на споредните казни и санкции (во прекршочната постапка): 
забрана за вршење професија, дејност или должност; забрана на управување со 
моторно возило и протерување на странец од земјата се врши согласно одредбите 
од глава XVIII од Законот за извршување на санкциите, со доставување на налог за 
извршување на правосилната пресуда со која тие се изречени до надлежните органи 
за спроведување на истите. 

Во текот на 2019 година, во Одделот за извршување на санкциите се 
извршуваат кривичните санкции спрема малолетници: малолетнички затвор, 
воспитните мерки и заводските мерки и тоа според одредбите од главите XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, и XXVI од Законот за извршување на санкциите.  

Извршувањето на паричната казна и глоба изречени во кривичната односно 
прекршочната постапка и во текот на 2019 се вршеше според одредбите од главата 
XXVIII од Законот за извршување на санкциите и измените на истиот објавени во 
Службен весник на РМ бр. 57/2010 и согласно Законот за извршување и измените на 
истиот објавени во Службен весник на РМ бр. 67/2010. 

Посебен проблем во извршувањето на паричната казна изречена на физичко 
лице во кривична постапка, претставуваат одредбите од член 214 став 2 и став 3 од 
Законот за извршување на санкциите, од причина што нивната примена значи 
неможност за навремена замена на паричната казна со затвор. Имено упатувањето 
содржано во ставот 2 од овој член дека ако осуденото лице во определениот рок – 
најдолго за 15 дена од приемот на опомената не ја плати паричната казна се 
пристапува кон присилна наплата согласно со членот 2 став 4 од Законот за 
извршувањеодносно согласно закон, па ако таквото присилно извршување остане 
без успех, се пристапува кон замена на паричната казна со затвор, значи дека во 
овој случај судијата за извршување на санкции се става во позиција по доставениот 
налог до надлежниот орган за извршување,без законски предвиден рок на траење на 
присилното извршување, да го определува рокот до кога присилното извршување да 
трае,внимавајќи по службена должност на апсолутниот рок на застареност,како би 
имал можност,пред настапувањето на застареноста за извршување да изврши 
замена на ненаплатената парична казна со затвор,како и да спроведе постапка за 
упатување на осуденото лице во казнено поправна установа. 

За надминување на ова законско решение, а со цел доследно спроведување 
на правосилната и извршна пресуда со која е изречена парична казна на физичко 
лице во кривична постапка, потребно е да се побараат измени на решенијата 
содржани во одредбите на Кривичниот Законик на РМ, Законот за кривична постапка 
и чл.214 ст.2 и 3 од Законот за извршување на санкциите. 
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Особен проблем во постапувањето претставуваат и предметите од кривична и 
прекршочна материја заради извршување на парична казна–глоба, трошоци и 
паушал на странци осудени со пресуди на овој суд, затоа што ниту во Законот за 
извршување на санкции ниту во ратификуваните Меѓународни мултилатерални и 
билатерални договори нашата држава нема можност за наплата на глобата, 
трошоците и паушалот изречени во кривичните и пекршочните постапки. 
Едновремено напоменувам дека пресуди донесени во отсуство и парични казна од 
странски суд не се признаваат и извршуваат. 

Како најнов проблем се јавува извршувањето на пробациските мерки кои се 
доставуваат до одделот за извршување на санкциите од страна на кривичниот 
оддел, а за кои судијата за извршување санкции нема законски можности за 
извршување. Имено овие мерки не се предвидени со законот за извршување освен 
во чл.22 од Законот за пробација каде се предвидува дека судијата за санкции 
одлучува по молба за привремено да му се прекине извршувањето на 
општокорисната работа и чл.26 ст.2 од Законот за пробација во делот доколку се 
утврди прекршување на користење на правото  на престој надвор од просториите на 
живеалиштето во рамки на куќниот затвор. 

 

20. СУДСКА ПОЛИЦИЈА  
 

Во текот на 2020 при влез во Основен кривичен суд Скопје од страна на 
униформираната судската полиција биле прегледани вкупно 116.010 лица. 
 

Вкупен број на судења-11.483, при што сите се обезбедувани од страна на 
униформираната судска полиција. 
 

Во кривичниот оддел полнолетни оддржани се вкупно 10.002 судења од кои: 
24 судења за кривично дело-убиство, 69 судења за злоупотреба на службена 
должност, 5 судења за грабнување, 27 судења за измама, 35 за насилство, 9 судења  
за обид за убиство, 14 судења за измама со кредити, 8 судења за разбојништво, 13 
судења за несовесно лекарско работење, 7 судења за семејно насилство, 4 судења 
за учество во туѓа војска, 6 судења за непочитување полициски час, биле изречени 8 
пресуди, дел од судењата се водат под работни наслови: Тортура, Моќник, 
Ласкарци, Маѓар Телеком, Тревник, Насилство Центар.  
  

Во Одделението за организиран криминал и корупција оддржани се вкупно 
1.481 судења од кои: за кривично дело злоупотреба на службена положба 141, 
трговија со мигранти 75, дрога 46, тероризам 50, изнуда 73, шпионажа 3, поткуп 6, 
убиство 27, неовластено прислушкување 57, недозволено држење оружје 10, 
изборна измама 42, проституција 3, злоупотреба на донации 11, злоупотреба на 
субвенции 10, грабнување 3, злоупотреба буџетски средства 39, биле изречени 11 
пресуди, судењата биле обезбедувани од страна  на униформираната судска 
полиција, дел од нив со работни наслови: Трезор, Змиско Око 1-2, Титаник, Тендери, 
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Монструм, Чичек, Талир 1-2, Рекет 1-2, Шпански Скали, Еразмос, ТНТ, Траектоија, 
Тарифа, Топлик, Таргет – Тврдина, Спец Каса. 
 

Видно од месечните извештаи беа евидентирани 7 дневни настани. Биле 
превземени вкупно 25 лица, а одземени се вкупно 30 предмети при обид нелегално 
да бидат внесени во судот од кои вратени се 10, а одземени се 20 предмети.  
  

Во текот на 2020 година униформираната судска полиција имала вкупно 20 
интервенции при нарушување на редот во судот.  
 

Табеларен приказ за работата на униформираната судска полиција во текот 
на 2020 година 

 

Вкупно 
прилив  
на странки 

Вкупно 
судења 
К.бр 

Вкупно 
судења 
КОК.бр 

Евидентира 
ни дневни 
настани 

Превземени 
приведени 
лица 

Пронајдени 
криумчарени 
предмети 

116.010 10.002 1481 7 25 30 

Вкупно 
притвори 

Превземени 
лица по 
одредена 
мерка 
притвор 

Одземени 
предмети 

Вратени 
предмети 

Вкупно 
интервенции 

К-ООА – 81 
КОК ОО - 70 

КПП= 
КОКПП= 

25 20 10 20   

      

 
Како и во изминатите години, така и во 2020 година унифомираната судска 

полиција работеше под услови на висок степен на работен ризик, покрај 
безбедносен, така и здравствен ризик поради пандемијата со вирусот КОВИД – 19, 
спроведувајќи ги протоколите за работа пропишани од страна на Министерството за 
здравство на РСМ, од Претседателот на Кривичниот суд, како и протоколот за 
работа на судовите од страна на Здружението на судии на РСМ.   
  

Основниот кривичен суд Скопје располага со 16 униформирани припадници на 
судска полиција.  
 

Со месечен распоред 15 припадници на униформираната судска полиција беа 
ангажирани да даваат 24 часовно дежурство.   
  

Судската полиција во Основниот кривичен суд се грижи за безбедноста на 
двете судски згради и тоа со учество на судења кои се со висок безбедносен ризик 
како за вработените, така и за странките кои се наоѓаат во судската зграда. Во 
обемот на работа на судската полиција спаѓа и контрола на странките на метал 
детектор, обезбедување на судските згради преку мониторинг систем, и контрола на 
службените влезови на судовите. Со оглед на интензитетот и карактерот на 
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работната динамика на движење во судот, сложеноста и видот на предметите кои се 
процесуираат во кривичниот суд, како и безбедносните ризици, бројот на судски 
полицајци во целост не ги исполнува потребите за кривичен суд со вака голем обем 
на работа. Реорганизацијата на судската полиција посебно во кривичен суд која е со 
голема надлежност е неопходна, но со оглед на малиот број на судски полицајци 
исто така е невозможна.    
  

Во текот на извештајната 2020 година униформираната судска полиција не 
беше во можност да изврши практични обуки кои придонесуваат за поуспешно и 
правилно работење на судската полиција, како и подигање на степенот на 
безбедност на судската зграда, поради КОВИД – 19 пандемијата. 
 

Техничката опременост на судската полиција е на завидно ниво со современ 
видео надзор и алармни системи за пожар кои придонесуваат за зголемување за 
безбедноста на судот.    
  Потребно и неопходно тие системи континуирано да бидат оддржувани и 
редовно сервисирани, па дури и обновувани поради поголем квалитет и безбедност 
при работа, неопходно е и потребно вградување на ,,тивок аларам” во секоја 
судница во новата зграда преку кој судијата алармира до судската полиција за било 
каков проблем од безбедносен аспект во судницата. 
  

Во 2020 година Основниот кривичниот суд со посебно залагање на 
претседателот на судот изврши набавка на нов метал и ренген апарат со што 
значително се олесни работата на судската полиција, која досега мораше рачно да 
ја проверува секоја ташна која странката ја носи со себе.   
 

По однос на унифомата и МТС на судската полиција во 2020 година судската 
полиција доби дополнително комплет униформа за достоинствен изглед на судскиот 
полицаец кој се грижи за еден од најголемите судови во државата. Во текот на 2020 
година од страна на Претседателот на судот во координација со Агенцијата за 
одземен имот по претходно одобрение од Влада на РСМ, беше обезбедено лично 
вооружување на судските полицајци кои не беа задолжени со истот. 
 

Електонскиот софтвер за влез и излез на странки од судската зграда, успешно 
продолжи да функционира и во 2020 година.  
 
 

21. ОДНОСИ СО АКАДЕМИЈАТА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И   
ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ 

 
   Основниот кривичен суд Скопје и во текот на 2020 година активно 

соработуваше со Академијата за обука на судии и јавни обвинители. Соработката се 
однесуваше на континуираната обука на судиите, стручните соработници и судските 
службеници.  
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Потребно е да се потенцира дека поради пандемијата со вирусот КОВИД -19, 
а со цел почитување на Мерките и Препораките на Владата на РСМ за заштита од 
истиот, сите обуки и советувања на судиите и судските службеници беа 
организирани on line, преку апликацијата ZOOM, односно без нивно физичко 
присуство. 

 
Во рамките на програмата за задолжителни часови на обука, од страна на 

судиите на овој суд и покрај пандемијата со вирусот КОВИД-19, редовно  on line беа 
посетувани семинарите и обуките организирани од Академијата, со цел 
усовршување на своите вештини и знаења од одредена област.   

   
22. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

 

       Претседателот на Основниот кривичен Суд Скопје, Иван Џолев, и во текот на 
2020 година продолжи со остварување на програмата за работа на судот.  

  Меѓучовечките односи во судот во тековната 2020 година, продолжија да се 
подобруваат. Продолжи трендот за одржување на состаноци со судиите, но и со 
стручните соработници и судската служба. Како резултат на тоа, колегијалноста во 
судот е вратена, а довербата помеѓу сите вработени е се поголема, поради што 
работната атмосфера е на завидно ниво. 

 
На крајот од 2020 година, од страна на судската управа, претседателите на 

одделите и раководителите на судските одели, се направени анализи на 
постигнатите резултати на судиите и судските службеници и откако се констатирани 
одлични резултати во сите судски оддели и одделенија, беше донесен заклучок дека 
посебна-суштинска реорганизација со прегрупирање на судиите и судските 
службеници во други оддели е безпотребно. 

    
Судот особено се гордее со фактот дека е ажурен суд, во време на пандемија. 

Завршени се повеќе предмети таканаречени од висок профил и корупција, а 
намалена е и бројката на тн. стари предмети. Споредбено со 2019 година намалена 
е и бројката на предмети кои застареле во судот.  

 
Согласно Годишниот распоред за судиите за 2020 година направени се 

незначителни промени, поради што ниеден судија не поднесе приговор на 
распоредот. 

 
Направен е и распоред за судските службеници за 2020 година, со 

незначителни промени, а со единствена цел-подобрување на перформансите на 
судот генерално. Во текот на 2020 година поради новонастаната состојба со 
пандемијата, повеќе пати е вршена реорганизација на судската служба, која 
резултираше со остварување на одлични резултати по однос ажурноста на судот. 

 
Поради избор на двајца судии во Апелациониот суд Скопје, избор на 1-еден 

судија во Уставниот суд на РСМ, пензионирање на судија, како и разрешување на 1-
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еден судија од овој суд, но и поради оправдано подолго отсуство на 1-еден судија, 
во текот на 2020 година писмено, во повеќе наврати, беше побарано од Судскиот 
Совет на РСМ да бидат делегирани најмалку 5-ца судии од други судови. 

 
Се продолжи со доследната примена на Судскиот деловник при 

распределувањето на судските предмети. Доделувањето на предметите на судиите 
се одвиваше исклучиво со примена на АКМИС системот, а не рачно.  

Заради доследна примена на АКМИС системот беа одржани повеќе работни 
состаноци со работното тело при Врховниот суд надлежно за работењето на АКМИС 
системот, каде беа донесени повеќе одлуки кои се однесуваа на усогласувањето и 
подобрувањето на опциите кои ги нуди АКМИС системот со одредбите од Судскиот 
деловник, бидејќи претходно беше констатирано дека Судскиот деловник дава и 
опфаќа многу повеќе состојби и ситуации поврзани со судското работење, за 
разлика од АКМИС системот.    

   
 Сметам дека погоренаведени активности дадоа резултат и јавноста и 
медиумите почнаа Основниот Кривичен суд Скопје да го посочуваат како позитивен 
пример за транспарентност и пример за владеење на правото, каде одлуките се 
носат и се засноваат исклучиво врз основа на аргументите. 

      
 

23. ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА ВО СУДОТ 
 

Во врска со имплементираната информатичка опрема судот  располага со: 
 

- 1 Сториџ –Storage sinology nas rs1219 со 4 хардискови од по 6тб. 
- 60 принтери ласерски црно бели OKI ES4132 (2020 година) 
- 80 копмјутери со 20inch монитор –HP pentium gold со 4гб рам.(2020 година) 
- 5 Компјутери со 24inch монитори–HP i7 со 8гб рам (2020 година) 
- 23 Компјутери (fujitsusiemens) - со I5со 8Gb Ram од 2019 година. 
- 25 Компјутери со 20 inch монитори - со Intel Pentium CPU G 4400 со 4 Gb Ram2 

имаат копјутер OnLineсо OnLineмон., принтери  Minolta 1200W 
- 15принтери Lexmark E260 ( oд 2009 година) 
- 40 Компјутери со 22inch монитори - со Intel Pentium CPU G 4400 со 4 Gb 

Ram(2018 година) 
- 125 Компјутери со 20 inch монитори - со Intel Pentium CPU G 4400 со 4 Gb Ram 

(2017 година) 
- 7 компјутерисо 22 inch монитори( fujitsusiemens) - со I3 со 4 Gb Ram (2015 

година) 
- 6 компјутерисо 22 inch монитори (Lenovo)- со I3 со 4 Gb Ram (2015 година) 
- 20 компјутери од судски совет – со dual core со 4 Gb Ram (2010 година) 
- 3 компјутери (AnhochPixio) – I5 со 2 GB Ram (6 месеци стари) 
- 40 компјутери (AnhochPixio)- Intel Core 2Duo E7300 со 2 GB Ram (3 година 

стари) 
- 40 компјутери (MSI) – Intel Atom CPU N270 1.60Ghz 1 GB Ram (2010 година) 
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- 15 Компјутери (GREAT WALL)  - Intel dual core 1.86GHz 512MB Ram( од 2008 
година) 

- Не се користат 110Компјутери ( COMPAQ)- Intel P.Cel. 1.5 GHz со 256 MB Ram 
(од 2002 година) 

- 22Компјутери (HP)- Intel Cel. 2.66 GHz со 256 MB Ram (од 2007 година) 
- Не се користат 32 Компјутери (ONLINE) – Intel P.4 2.8 GHz со 256 MB Ram ( од 

2003 година) 
- 1 компјутер COMTRADE – Intel Core 2 Duo E4600 2.4 GHz со 512 MB Ram (од 

2009) 
- 5 сервери COMPAQ – Intel Pentium 3  1.3GHz со 1GB Ram (од 2001 година) 
- 2 сервери HP – Intel Xeon X3220 2.4GHZ (едниот има 4 GB Ram a другиот 2GB 

Ram)   ( од 2009 година) 
- 1 компјутер HP 8000  
- 2 сервери fujitsusiemens -  2 процесори со по 4 јадра 32 GB RAM  и IIS сервиси 
- 40 монитори Samsung 19inch (2009 година ) 
- 110 Монитори COMPAQ 15 inch ( од 2002 година) 
- 32 Монитори ONLINE 17 inch ( од 2003 година) 
- 22 монитори HP 17 inch ( од 2007 година) 
- Не се користат 15 монитори GreatWall 17 inch ( од 2008 година) 
- 8 принтери Xerox 3020 (2015 година) 
- 4 мултифункционални bizhub 308eкопири /принтери поставени на спратови 

(2018 година) 
- 7 скенери Fujitsu fi 6110 ( 2015 година) 
- 110 Принтери Minolta 1200W ( од 2005 година) 
- 45принтери Lexmark E260 ( oд 2009 година) 

 
Располагаме со 25 судници и плус 5 кои ги користат прекршоци од кои : 

 
- 23 судници се опремени со опрема за аудио снимање и тоа микрофони , 

миксета , упс , и компјутери со I5 процесори од 8 генерација, 8Гб рам ,хардиск 
со 1000Гб, монитори два ( 24 и 22 инчни) еден за уписничарката и еден за 
судијата , принтер Lexmark e260dn. 

- 2 големи судници за организиран криминал опремени со опрема за заштитни 
сведоци , Intel Pentium CPU G 4400 со 4 Gb Ram , монитори два ( 24 и 22 
инчни) еден за уписничарката и еден за судијата , принтер Lexmark e260dn 

- 5судници кои ги користат од одделот прекршоци и се наоѓаат на третиот спрат 
од старата зграда со конфигурација Intel Pentium CPU G 4400 со 4 Gb Ram , 
монитори два ( 24 и 22 инчи) еден за уписничарката и еден за судијата , 
принтер Lexmark e260dn 
 

 
Во сите оддели на судот е  имплементирано апликативното решение АКМИС, 

согласно законот и судски деловник и комплетно целиот суд работи во истиот. 
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Апликацијата АКМИС е спора за работа, а како причина од Едусофт е 
истакнато дека овој суд има застарени сервери кои повеќе немаат никаква гаранција 
и нема резервни делови за истите. Во најбрз можен рок е потребна од нивна 
промена. 

 
Во текот на оваа година поради пандемијата со вирусот КОВИД -19, судот не 

беше во можност да ги спроведе планираните проекти, поради што за следната 
година се планира следното и тоа: 

 

• Надградување на системот за аудио снимање на рочиштата во судниците 
со дополнителна видео опрема за истите . 

• Опремување на старата судница за организиран криминал во старата 
судска зграда  со опрема за аудио-видео снимање на рочиштата. 

• Проект за преправање на две помали судници во една голема која ќе 
служи за судење во организиран криминал .  

• Опремување на големата судница во новата зграда со Фемида опрема за 
аудио снимање на рочиштата  

• Во план е да се набават околу 30 професионални скенери со цел сите 
списи што се во судот да се дигитализираат и внесат во Акмис системот.  
 

 

24. ФИНАНСИРАЊЕ НА СУДОТ (приходи и расходи) 
 

     Судскиот буџет претставува годишна процена на приходите и расходите на 
судската власт што ги утврдува собранието на РСМ и е наменет за финансирање на 
судската власт во земјата. 
 
 Самостојниот судски буџет како гаранција за обезбедување сигурен извор на 
финансиски средства и навремена и редовна дистрибуција на истите до сите 
сегменти на судскиот систем, претставува една од темелните вредности врз која се 
заснова целосното етаблирање на самостојно и независно судство како носител на 
судската власт. 
 
 Во врска со финансиското работење на Основниот кривичен суд Скопје во 
текот на 2020 година, од Буџетот на РСМ се одобрени средства во износ од 
205.860.841,00,00 денари.  
 

-Од овие средства по конта 401 и 402 за плати и други надоместоци на 
судските кадри се потрошени средства во износ од 179.510.262,00 денари.  
 

-За конто 421-комунални услуги се потрошени средства во износ од 
9.885.107,00 денари. 

Од комуналните услуги најголеми трошоци паѓаат на централно греење и 
поштенските услуги. По основ на трошоците за комунални услуги судот прави напори 
согласно своите можности редовно истите да бидат подмирени.   
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         -За конто 423-материјали и ситен инвентар се потрошени средства во износ 
од 2.323.809,00 денари, од кои најголем дел се потрошени на канцелариски 
материјал и тоа износ од 1.341.153,00 денари.  
 
        -За конто 424-поправки и тековно одржување се потрошени средства во вкупен 
износ од 1.938.235,00 денари. 
 

Од овој износ најголем дел судот потрошил за одржување на судските згради 
761.160,00 денари, имајќи во предвид дека се две згради и поседуваме разни 
системи кои треба месечно да се одржуваат. Исто така поголем дел се однесува и за 
дезинфекција на судот на износ од 426.924,00 денари. 
  
        -За конто 425-Договорени услуги имаме потрошено 8.593.225,00 денари. 
 

Овие средства го опфаќаат најголемиот дел од трошоците на судот, и тоа: 
судска порота, адвокатски трошоци, судски вештачења, договори на дела, примарна 
здравствена заштита и судски преведувачи. 
 
  Од наведената сума на име:  
  -адвокатски трошоци платено се 2.946.928,00 денари,  
  -за судски вештачења платено е 1.038.057,00 денари, 

-за судски преведувачи потрошено е 1.017.054,00 денари,  
  -за порота и договори на дело  исплатено е 3.580.107,00 денари и за 

-примарна здраствена заштита 647,930, денари.  
 

       -За конто 426-други тековни расходи потрошени се средства во износ од 
315.007,00 денари. 
   

Од кои расходи за репрезентација се потрошени 33.931,00 денари, за 
објавување на огласи 96.892,00 денари, за други оперативни расходи 178.343,00 
денари (во овај износ влегуваат и камати за плата) и за семинари 5.841,00 денари. 
 
       -По конто 464, по основ на трансфери при пензионирање се потрошени 
317.814,00 денари.  
 

Конто 465 по основ на судски решенија исплатено е 361.042,00 денари,  
За други трансвери исплатено е 210.163,00 денари.  

 
-По основ за извршни исправи потрошено е 1.567.586,00 денари. 

  
 ОСНОВЕН КРИВИЧЕН СУД СКОПЈЕ освен со буџетска сметка располага и со 
приходна сметка на која има остварено приход во износ од 15.291.493,00 денари и 
тоа приходи од закупнина во износ од 63.000,00 денари и приходи од паушал во 
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износ од 9.975.380,00 денари, како и пренесен вишок од претходната година 
15.235.560,00 денари.  
 

Од овие средства во тековната 2020 се потрошени 25.423.565,00 денари и тоа 
421-за комунални услуги износ од 3.486.991,00 денари, за материјали и ситен 
инвентар износ од 810.278,00 денари.  
 

-За 424- поравки и тековно одржување портошено е 358.639,00 денари 
-За 425-договорени услуги потрошено е 2.450.213,00 денари. 
- За 464-пензионирање, судски решениј и други трансвери исплатено е  

   11.018.705,00 денари 
- За 465-извршни исправи потрошено е 3.208.255,00 денари 
-За капитални расходи за 2020 година потрошено е 4.090.484,00 денари 

 
 

25. КАДРОВСКА СОСТОЈБА И УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА СУДОТ  
 

Согласно Законот за судовите, Основниот кривичен суд Скопје е кривичен суд 
со основна и проширена надлежност за подрачјето на град Скопје, како и единствен 
суд на целата територија на Република Северна Македонија во кој се организира и 
формира специјализираното Одделение за судење на кривични дела од областа на 
организираниот криминал и корупција.   

 
Основниот кривичен суд Скопје, извештајната 2020 година, ја заврши со 

вкупно 351 вработено лице, од кои 285 вработени имаат статус на судски 
службеници и извршуваат стручни, администативни, информатички, технички, 
статистичко-аналитички и материјално-финансиски работи и 14 вработени 
лица кои немаат статус на судски службеници, а кои вршат технички и 
помошни работи, додека 52 вработени ја извршувааат функцијата судија на 
Основен кривичен суд Скопје. 

 
Во текот на 2020 година, на судиите Вангелина Маркудова и Добрила 

Кацарска им мирува судиската функција со оглед да се избрани за судии во 
Уставниот суд на Република СРМ, додека на судијата Гордана Спиреска и мирува 
работниот однос во овој суд, бидејќи истата е избрана за член на Судскиот совет на 
Република Македонија.  

 
Во текот на 2020 година беше испразнето место на 1-еден судија, поради 

разрешување од судиска функција со Одлука на Судски совет на РСМ, 2-двајца 
судии поради избор за судија во повисок суд, а 1-еден судија поради исполнување 
на услови за старосна пензија. 
 
 Исто така во текот на 2020 година во овој суд беа избрани 3-тројца судии, а 1-
еден судија беше вратен во овој суд кој беше претходно делегиран во Основниот суд 
Гостивар. 
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Претседателот на судот постапува како претседател или како член на Советот 

од чл.25 од ЗКП, а поради големината на судот како по број на предмети така и 
според бројот на вработени, истиот се грижи и за спроведување на судскиот 
деловник како прв човек на судската управа.  

Во текот на изминатата 2020 година во Основен кривичен суд Скопје беа 
спроведени вработувања во судската служба со договор на определено време во 
времетраење од 23.01.2020 година заклучно со 31.12.2020  година и тоа на вкупно 
25 судски службеници и тоа 8 службеници со звање Помлад судски соработник, 2 со 
звање Помлад судски соработник-аналитичар, 1 со звање Помлад соработник во 
Одделението за човечки ресурси, 3 – Помлад соработник-Координатор за техничко 
одржување на судската зграда, 5 со звање Помлад судски референт, 4 со звање 
Помлад судски референт-дактилограф, 2 со звање хигиеничар. 

  
Покрај вработувањата во судската служба со договор за вработување на 

определено време, во Основен кривичен суд Скопје, во текот на 2020 година беше 
реализиран и 1-еден јавен оглас за вработување на судски службеници и на лица 
кои вршат технички и помошни работи, а кои немаат статус на судски службеници на 
неопределено време.  

 
Врз основа на спроведениот јавен оглас за вработување на судски 

службеници на неопределено време во овој суд беа вработени 8-осум судски 
службеници и тоа: Виш судски референт-извршиел во писарница-категорија Г, ниво 
Г2, 3-три извршители, Помлад судски референт-доставувач, категорија Г, ниво Г4, 3-
три извршители и Помлад судски соработник, категорија В, ниво В4, 2-два 
извршители, како и 3-три лица кои вршат технички и помошни работи, а кои немаат 
статус на судски службеници на работно место-хигиеничари.  

  
 Вкупниот број на судски службеници според категории, нивоа и звања на 

работните места во Основниот кривичен суд Скопје на крајот на 2020 година е 
следната: 

 
Судски администратор, од категорија А, ниво А2, еден извршител, 
Раководни судски службеници од категорија Б: Раководител на оддел, ниво 

Б4, 1-еден извршител, Раководител на одделение, ниво Б4, 2-два извршители, 
Стручни судски службеници од категорија В: Судски советник, ниво В1, 1-еден 

извршител, Советник-информатичар, ниво В1, 2-два извршители, Советник-
порпарол, ниво В1, 1-еден извршител, Виш судски соработник, ниво В2, 3-три 
извршиели, Виш соработник-информатичар, ниво В2, 1-еден извршител, Судски 
соработик, ниво В3, 19-деветнаесет извршители, Соработник-преведувач, ниво В3, 
1-еден извршител, Соработник во одделение за човечки ресурси, ниво В3, 1-еден 
извршител, Помлад судски соработник, ниво В4, 22-дваесет и два извршител, 
Помлад судски соработник-аналитичар, ниво В4, 2-два извршители, Помлад 
соработник – координатор за техничко одржување на судската зграда, ниво В4, 4-
четири извршители, Помлад соработник-преведувач, ниво В4, 3-три извршители, 
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Помлад соработник во одделение за човечки ресурси, ниво В4, 1-еден извршител, 
Помлад соработник во одделение за материјално финансиско работење, ниво В4, 1-
еден извршител. 

Помошно стручни судски службеници од категорија Г: самостоен судски 
референт во одделение за водење казнена и кривична евиденција, ниво Г1-3-три 
извршители, самостоен судски референт-благајник, ниво Г1, 1-еден извршител, 
самостоен судски референт-водител на писарница, ниво Г1, 5-пет извршители, 
Самостоен судски референт-извршител за контрола на спроведување затворски 
казни и мерки безбедност, трошоци и парични казни, ниво Г1, 1-еден извршител, 
Самостоен судски реферетн-информатичар, ниво Г1, 1-еден извршител,  
Самостоен судски референт за прием на пошта, ниво Г1, 1-еден извршител, 
Самостоен судски референт-технички секретар на судскиот администратор, ниво Г1, 
1-еден извршител, Самостоен референт-сметководител, ниво Г1, 1-еден извршител, 
Виш судски референт-извршител во писарница, ниво Г2, 38-триесет и осум 
извршители, Виш судски референт-контер, ниво Г2, 1-еден извршител, Виш судски 
референт во одделението за водење на казнена и кривична евиденција, ниво Г2, 4-
четири извршители, Виш судски референт-уписничар, ниво Г2, 4-четири извршители, 
Виш судски референт-прием на пошта, ниво Г2, 1-еден извршител, Виш судски 
референт-за контрола и евиденција за вратена достава од терен, ниво Г2, 1-еден 
извршител, Виш судски референт-извршител во корпора, ниво Г2, 2-два извршители, 
Виш судски референт-архивар, ниво Г2, 2-два извршители,  Виш судски референт-
извршител во одделението за човечки ресурси, ниво Г2, 1-еден извршител, Виш 
судски референт-извршител за водење единствен регистар за водење малолетничка 
правда, ниво Г2, 1-еден извршиел, Судски референт-прием и експедиција на пошта, 
ниво Г3, 5-пет извршители, Судски референт-извршител во писарница, ниво Г3, 15-
петнаесет извршители, Судски референт-дактилограф, ниво Г3, 65 -шеесет и пет 
извршители, Судски референт во одделение за казнена и кривична евиденција, ниво 
Г3, 3-три извршители, Помлад судски референт-извшител во писарница, ниво Г4, 19-
деветнаесет извршители, Помлад судски референт за селекција на доставата на 
судските писмена преку судски доставувачи и македонска пошта, ниво Г4, 1-еден 
извршител, Помлад судски референт-доставувач, ниво Г4, 17-седумнаесет 
извршители, Помлад судски референт-архивар, ниво Г4, 2-два извршители, Помлад 
судски референт-дактилограф, ниво Г4, 12-дванаесет извршители, Помлад судски 
референт за прием и експедиција на пошта, ниво Г4, 1-еден извршител.   

Како лица кои вршат вршат технички и помошни работи и кои немаат статус на 
судски службеници во Основен кривичен суд Скопје се вработени 14-четиринаесет 
лица од кои 2-двајца хаус мајстори, 1-еден возач, 1-еден курир и 10-десет 
хигиеничари. 

 
Во контекст на раководниот кадар мора да спомнеме дека според актот за 

систематизација се предвидени и работни места за раководни судски службеници, а 
во овој суд освен еден раководител на оддел и двајца раководители на одделение, 
нема други раководни судски службеници што навистина на толкав број вработени 
претставува голема потешкотија околу раководењето со судската служба, а со тоа и 
работењето на судот воопшто. Овој суд посебно има потреба од вработување или 
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унапредување на раководни, стrучни како и помошно стручни судски службеници 
особено дактилографи-записничари, па сметаме дека од страна на Министерство за 
финансии треба да бидат обезбедени средства за вработување и на овој кадар. 

 
По однос на судските службеници за тековната 2020 година, вработувањето 

им престанало на вкупно 12-дванаесет судски  службеници, од кои на 1–еден судски 
службеник поради исполнување услови за старосна пензија, додека на 11-единаесет 
судски службеници им престана вработувањето во овој суд на нивно барање. Исто 
така во текот на 2020 година му престана вработувањето на 1-еден хигиеничар на 
негово барање.  

 
 

26. СПРОВЕДЕНА АНКЕТА ЗА ДОВЕРБА НА ГРАЃАНИТЕ ЗА РАБОТАТА НА 
ОСНОВНИОТ СУД СКОПЈЕ 1 СКОПЈЕ 

 
Во периодот февруари-март 2020 година беше спроведена 1-една анкета од 

страна на Центар за правни истражувања и анализи за проект-Подобрување на 
транспарентноста и правната сигурност и ефикасност на судството во РСМ. 

 
Во месец мај 2020 година беше спроведена 1-една анкета од страна на „ЕЛИ“ 

и Асоцијација на развојни иницијативи-ЗЕНИТ за проект-Партнерство Јустиција, 
враќање на довербата на граѓаните. 

 
Во месец јуни 2020 година беше спроведена 1-една анкета од страна на 

Центар за правни истражувања и анализи и тоа-Методологија за сложеност на 
предмети. 

 
Во месец јули 2020 година беше спроведена 1-една анкета од страна на 

Центар за правни истражувања и анализи и тоа-Функционална анализа на основните 
судови во РСМ, Методологија за квантитативно оценување на судиите. 

 
Во месец октомври 2020 година беше спроведена 1-една анкета од страна на 

Коалиција за правично судење за проект-Јакнење на капацитетите на институциите 
во борбата против корупцијата.   

 
    

27. СПРОВЕДЕНИ ЈАВНИ НАБАВКИ ВО ОСНОВЕН КРИВИЧЕН СУД СКОПЈЕ  
 

Во текот на 2020 година, во Основен кривичен суд Скопје по одобрените 
средства од страна на  Судскиот Буџетски Совет на РСМ, изготвен е Годишен план 
за јавни набавки според кој беа предвидени да се спроведат 20 постапки за јавни 
набавки, од кои 3-три постапки се предвидени како групна јавна набавка и тоа 2-две 
постапки преку Судски совет на РСМ, согласно чл.24 од ЗЈН и 1-една постапка преку 
Апелациониот суд на РМ, согласно чл.24 од ЗЈН, потоа 1-една отворена постапка, 4-
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четири поедноставени отворени постапки и 13-тринаесет постапки како набавки од 
мала вредност.        

Од планираните постапки за јавни набавки реализирани се 3-три постапки 
како групни јавни набавки, 4-четири поедноставени отворени постапки и 8-осум 
постапки како набавки од мала вредност, согласно одредбите од Законот за јавни 
набавки, кои постапки се спроведени електронски и со користење на Е-аукција. 

Така по спроведена групна јавна набавка на хартија за печатење од страна на 
Апелациониот суд Скопје, врз основа на Договор за извршување на групна јавна 
набавка на хартија за печатење и копирање за период од 12 месеци за 
Апелациониот суд и основните судови со основна и проширена надлежност од 
неговото апелационо подрачје склучен помеѓу Апелациониот суд Скопје и Основен 
кривичен суд Скопје 03 Су.бр.122/20 од 13.02.2020 година, овој суд склучи анекс 
договор за јавна набавка на хартија за печатење и копирање со избраниот 
најповолен понудувач-економскиот оператор ДОО за економско-правни и други 
услуги, производство и трговија на мало и големо МАКЕДОНИЈА БИРО ДООЕЛ 
Скопје, со седиште на бул.Св.Кирил и Методиј бр.48, Скопје, заведен под 03 
Су.бр.122/20-1 од 26.03.2020 година, во вкупна вредност од 473.830,00 денари со 
вклучен ДДВ.  

По спроведена групна јавна набавка на мобилни телекомуникациски услуги, за 
период од 24 месеци, за потребите на Судскиот совет на РСМ, сите судови во РСМ и 
Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев-Скопје, врз основа на 
Договор за групна јавна набавка склучен помеѓу Судски совет на РСМ и Основен 
кривичен суд Скопје 03 Су.бр.220/20 од 26.03.2020 година, овој суд склучи Анекс 
договор за јавна набавка на мобилни телекомуникациски услуги со избраниот 
најповолен понудувач-економскиот оператор А1-Македонија ДООЕЛ Скопје, со 
седиште на ул.Плоштад Пресвета Богородица бр.1, Скопје, заведен под 03 
Су.бр.313/20 од 23.06.2020 година, во вкупна вредност од 480.260,00 денари со 
вклучен ДДВ. 

Исто така овој суд со Судски совет на РСМ, склучи Договор за групна јавна 
набавка на интернет услуги за период од 12 месеци, за потребите на Судскиот совет 
на РСМ, сите судови во РСМ и Академијата за судии и јавни обвинители –Павел 
Шатев, 03 Су.бр.495/20 од 03.11.2020 година, која постапка се уште е во тек.  

Во текот на 2020 година како резултат на вонредната состојба поради 
пандемијата од вирисот COVID – 19 кој го зафати целиот свет, вклучувајќи ја и 
нашата земја врз основа на задолженијата од Владата на РСМ, по однос на мерките 
за заштита од вирусот, овој суд спроведе 2-две постапки со преговарање без 
објавување на оглас поради крајна итност, предизвикана од настан кој договорниот 
орган не можел да го предвиди, а роковите за другите постапки не можат да се 
применат, а околностите со кои се оправдува крајната итност во никој случај не се по 
вина на договорниот орган, туку се настанати поради пандемијата предизвикана од 
новиот вирус чии последици ги трпи и нашата земја, со што директно се загрозени 
животот и здравјето на луѓето во нашата земја.   

Во таа смисла овој суд согласно заклучоците, мерките и препораките усвоени 
на Петнаесетата седница на Владата на РСМ бр.44-2147/1 од 10.03.2020 година, 
донесе Одлука за јавна набавка на услуги за дезинфекција за заштита од вирисот 
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COVID – 19, 02 Су.бр.60/20 од 30.03.2020 година, при што за најповолна понуда 
беше избрана понудата на економскиот оператор Друштво за производство, трговија 
и услуги ПРИМАТЕКС Бранка експорт-импорт ДООЕЛ Скопје, со кој овој суд склучи 
Договор 03 Су.бр.240/20 од 14.05.2020 година, во вкупна вредност од 472.000,00 
денари со вклучен ДДВ. 

Понатаму од страна на Основен кривичен суд Скопје, согласно Годишниот 
план за јавни набавки и согласно одредбите од Законот за јавни набавки, 
спроведени се следните постапки: 

1.Поедноставена отворена постапка за набавка на стоки-канцелариски 
печатени материјали, се спроведе во електронска форма преку ЕСЈН и заврши со е-
аукција, при што како критериум за доделување на договорот беше најниска цена, а 
како најповолен понудувач по завршената електронска аукција е избран Економскиот 
оператор Печатница и картонажа КОСТА АБРАШ АД Охрид со седиште на 
ул.Кленоец бр.84, Охрид, со кој овој суд склучи Договор 03 Су.бр.235/20 од 
29.04.2020 година, со вкупна вредност на договорот од 593.776,00 денари со вклучен 
ДДВ. 

2.Набавка од мала вредност на стоки - потрошен канцелариски материјал и 
компакт диск DVD R која постапка се спроведе во електронска  форма преку ЕСЈН и 
заврши со е-аукција, при што како критериум за доделување на договорот беше 
најниска цена. Постапката беше деллива и тоа во 2-два дела: Дел 1-Производи од 
хартија, прибор за архивирање, прибор за пишување, канцелариски прибор-
хефталици, спојувалки и Дел 2 - канцелариски прибор-компакт диск DVD R. Како 
најполовен понудувач по завршената електронска аукција за дел 1- Производи од 
хартија, прибор за архивирање, прибор за пишување, канцелариски прибор-
хефталици, спојувалки е избран Економскиот оператор Друштво за производство, 
промет и услуги ОФИС ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште на 
ул.Индустриска бр.4, Центар, Скопје, со кој овој суд склучи Договор 03 Су.бр.212/20 
од 18.03.2020 година, во вкупна вредност од 241.168,00 денари со вклучен ДДВ. Како 
најповолен понудувач по завршена електронска аукција за дел 2 и тоа за набавка на 
канцелариски прибор-компакт диск DVD R е избран економскиот оператор Друштво 
за трговија и услуги АДВАНС МЕДИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со кој овој суд 
склучи Договор 03 Су.бр.213/20 од 18.03.2020 година, во вкупна вредност од 
60.298,00 денари. 

3.Поедноставена отворена постапка за набавка на стоки-електрична енергија, 
која постапка се спроведе во електронска форма преку ЕСЈН и заврши со е-аукција, 
а како критериум за доделување на договорот беше најниската цена. Како 
најполовен понудувач по завршената електронска аукција е избран Економскиот 
оператор СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД Софија Република Бугарија, Подружница во 
Република Северна Македонија, со седиште на бул.Климент Охридски бр.52/4, 
Скопје, со кој овој суд склучи Договор 03 Су.бр.236/20 од 29.04.2020 година во вкупна 
вредност од 4.956.000,00 денари со вклучен ДДВ. 

4.Набавка од мала вредност на стоки и тоа моторни горива за потребите на 
службените возила на Основниот кривичен суд Скопје и гориво за агрегат Еуросупер 
БС 95 и Еуродизел БС (Д-Е V), која постапка се спроведе во електронска форма, а 
како критериум за доделување на договорот беше најниска цена, при што како 
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најполовен понудувач е избран Економскиот оператор Друштво за производство, 
трговија и услуги МАКПЕТРОЛ АД за промет со нафта и нафтени деривати, Скопје, 
со кој овој суд склучи Договор 03 Су.бр.221/20 од 30.03.2020година, во вкупна 
вредност од 590.000,00 денари со вклучен ДДВ.  

5.Набавка од мала вредност за одржување и сервисирање на чилер со замена 
на резервни делови, која постапка се спроведе во електронска форма и заврши со е-
аукција, а критериум за доделување на договорот беше најниска цена. За најповолен 
понудувач е избран економскиот оператор Друштво за сервис, производство, 
градежништво, трговија и сулуги НСМ СЕРВИС – КЛИМА ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, со кој овој суд склучи Договор 03 Су.бр.318/20 од 29.06.2020 година, во 
вкупна вредност од 590.000,00 денари со вклучен ДДВ.  

6.Набавка од мала вредност на стоки – хигиенски средства која постапка се 
спроведе во електронска форма и заврши со е-аукција, а како критериум за 
доделување на договорот беше најниската цена. Постапката беше деллива и тоа во 
3 дела. Како најполовен понудувач за Дел 1 – набавка на хемиски средства за 
чистење и дезинфекција е избран Економскиот оператор Друштво за производство, 
трговија, трансорт и услуги ЕУРОПАП увоз-извоз ДОО Скопје,  со седиште на 
ул.Венјамин Мачуковски бр.22 Скопје со кој овој суд склучи Договор 03 Су.бр.402/20 
од 01.09.2020 година во вкупна вредност од 234.630,00 денари со вклучен ДДВ. Како 
најповолен понудувач за Дел 2 – Набавка на помошни средства и дел 3 – Набавка на 
четки и кофи, е избран екномскиот оператор Друштво за производство, трговија и 
услуги РИКИ ЈУНИОР ДООЕЛ увоз-извоз Кочани, со седиште на ул.Ленинова б.б. во 
Кочани, со кој овој суд склучи Договор 03 Су.бр.393/20 од 13.08.2020 година, во 
вкупна вредност од 112.100,00 денари, при што вредноста за дел 2 изнесува 
100.300,00 денари со вклучен ДДВ, додека вредноста за дел 3 изнесува 11.800,00 
денари со вклучен ДДВ.  

7.Набавка од мала вредност на услуги за сервисирање и поправка со вклучени 
резервни делови на 4(четири) патнички моторни возила, замена на резервни делови 
(вклучувајќи авто гуми, акумулатори, антифриз, моторно масло), автолимарски, 
автолакерски, автомеханичарски, автоелектричарски и вулканизерски работи, 
поправка на клима уреди, демонтажа и монтажа на авто стакло, центрирање на 
предница. Оваа постапка е спроведена во електронска форма преку ЕСЈН и заврши 
со е-аукција, при што како критериум за доделување на договорот исто така беше 
најниска цена, а како најполовен понудувач беше избран Економскиот оператор 
Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје со 
седиште на бул.16 Македонска бригада бр.2, Скопје, со кој овој суд склучи Договор 
03 Су.бр.341/20 од 07.07.2020 година во вкупна вредност од 295.000,00 денари со 
вклучен ДДВ. 

8.Набавка од мала вредност на услуги за редовно сервисирање и поправка со 
вклучени резервни делови на принтерите и копир апаратите кои ги користи Основен 
кривичен суд Скопје, замена на резервни делови, чистење и сервисирање, поправка 
на фјузер, поправка систем за трансмисија на хартија, поправка на напонска плоча, 
замена сензори, поправка оптика, поправка тонер станица, поправка девелопер 
станица, поправка драм јунит, која постапка се спроведе во електронска форма 
преку ЕСЈН, при што како критериум за доделување на договорот беше најниска 
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цена, а како единствен најповолен понудувач е избран Економскот оператор 
Друштво за трговија и услуги БИРОТЕХНИКА Душко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со 
седиште на бул.16 Македонска бригада бр.2, Скопје, со кој овој суд склучи Договор 
03 Су.бр.369/20 од 23.07.2020 година, во вкупна вредност од 448.400,00 денари со 
вклучен ДДВ. 

9.Поедноставена отворена постапка за јавна набавка на стоки-метал детектор 
врата и рентген за потребите на Основен кривичен суд Скопје, која постапка се 
спроведе во електронска форма и заврши со е-аукција, а како критериум за 
доделување на договорот беше најниска цена. Оваа постапка беше деллива во два 
дела,при што како најполовен понудувач по завршената електронска аукција за Дел 
1 – набавка и испорака на метал детектор врата (дизајнирана за преглед на лица) и 
за Дел 2 – набавка и испорака на рентген (скенер за инспекција на багаж) е избран 
Економскиот оператор Претпријатие за производство, промет и услуги SECURITY 
COMPANY KOBRA DOO Белград, Р.Србија, со седиште на ул.Пабло Неруде 
бр.1,Београд, Република Србија, со кој овој суд склучи Договор 03 Су.бр.450/20 од 
07.10.2020 година, во вкупна вредност од 1.537.380,00 денари со вклучен ДДВ, од кој 
вредноста на Договорот за Дел 1 изнесува 213.462,00 денари со вклучен ДДВ, а 
вредноста на Дел 2 изнесува 1.123.914,00 денари.  

10.Набавка од мала вредност на услуги за редовно одржување и сервисирање 
на лифтови во зградата на Основен кривичен суд Скопје, која постапка се спроведе 
во електронска форма преку ЕСЈН, при што како критериум за доделување на 
договорот беше најниска цена, а како единственнајповолен понудувач е избран 
Економскот операторДруштво за производство, трговија и услуги, НОВАКО ДООЕЛ 
Скопје, со седиште на бул.АВНОЈ бр.74А, Скопје, со кој овој суд склучи Договор 03 
Су.бр.589/20 од 24.12.2020 година, во вкупна вредност од 542.800,00 денари со 
вклучен ДДВ. 

11.Набавка од мала вредност на стоки-делови за компјутери, која постапка се 
спроведе во електронска форма преку ЕСЈН и заврши со е-аукција, при што како 
критериум за доделување на договорот беше најниска цена, а како најповолен 
понудувач е избран Економскот оператор Друштво за производство, промет, услуги и 
посредување ЗОТЕБРОС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на бул.Партизански 
Одреди бр.125, Скопје, со кој овој суд склучи Договор 03 Су.бр.557/20 од 11.12.2020 
година, во вкупна вредност од 224.200,00 денари со вклучен ДДВ. 

12.Поедноставена отворена постапка за набавка на стоки – тонери и драмови 
за потребите на Основниот кривичен суд Скопје. Постапката беше деллива во 5 
дела и тоа дел 1-набавка и испорака на тонери и драмови црна боја за Minolta 
принтери, дел 2-набавка и испорака на тонери и драмови црна боја за Lexmark 
принтери, дел 3 – набавка и испорака на тонери и драмови црна боја за OKI 
принтери, дел 4 – набавка и испорака на тонер и драм црна боја за CANON принтер 
и дел 5- набавка и испорака на тонери со драмови црна боја за XEROX печатари која 
постапка се спроведе во електронска форма и за дел 2 заврши со е-аукција, а како 
критериум за доделување на договорот беше најниска цена. Притоа како најполовен 
понудувач за дел 1 и 3, е избран Економскиот оператор Трговско друштво ЕВИ 
Интернатионал Траде ДООЕЛ експорт имопрт Скопје со седиште на ул.Иван Козаров 
бр.24/60-61 Скопје со кој овој суд склучи Договор 03 Су.бр.465/20 од 16.10.2020 
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година во вкупна вредност од 1.895.080,00 денари со вклучен ДДВ, од кои за дел 1 - 
набавка на тонери и драмови црна боја за марка Minolta печатари вредноста 
изнесува 692.660,00 денари со вклучен ДДВ, додека за дел 3 - набавка на тонери 
црна боја за марка OKI принтери изнесува 1.202.420,00 денари со вклучен ДДВ.  
Како единствен најповолен понудувач за дел 2 е избран Економскиот оператор 
Трговско друштво за промет и услуги АСКОМ Александар и Горан ДОО експорт-
импорт Скопје, со седиште на бул.АВНОЈ бр.70/52, Скопје, со кој овој суд склучи 
Договор 03 Су.бр.494/20 од 03.11.2020 година во вкупна вредност од 93.456,00 
денари со вклучен ДДВ. Како единствен најповолен понудувач за дел 5 е избран 
Економскиот оператор Друштво за програмирање, услуги и трговија АЛ ГО 
СИСТЕМИ ДООЕЛ Скопје,  со седиште на ул.Иван Козаров број 24 локал 63,Скопје, 
со кој овој суд склучи Договор 03 Су.бр.499/20 од 04.11.2020 година во вкупна 
вредност од 34.368,00 денари со вклучен ДДВ, додека по однос на дел 4 – 
постапката беше поништена со оглед да до крајниот рок на поднесување на 
понудите не беше поднесена ниту една понуда.  

Постапката за набавка од мала вредност на сефови за чување на 
класифицирани информации, за која беа обезбедени средства согласно Решението 
на Судскиот буџетски совет за обезбедување на финансиски средства за капитални 
расходи на единките корисници на Буџетот за судсакта власт за 2020 година бр.01-
179/9 од 24.01.2020 година, беше поништена со Одлука 02 Су.бр.155/2020-1 од 
31.12.2020 година, од причина што не беше поднесена ниту една прифатлива 
понуда.  

Од планираните постапки за јавни набавки, согласно годишниот план за јавни 
набавки во тековната 2020 година не се спроведе постапката за набавка од мала 
вредност на стоки - Браварски, водоводни, електроматеријали и разни други 
материјали,  Постапката за набавка од мала вредност на стоки – Униформа за 
судска полиција, Поедноставената отворена постапка за набавка на  Поштенски 
услуги и Набавката од мала вредност на услуги за Осигурување на недвижен имот и 
средства, поради изминување на тековната фискална година за која беа обезбедени 
финансиските средства за тие намени.  

  
 
 
             ПРЕТСЕДАТЕЛ  
     НА ОСНОВЕН КРИВИЧЕН СУД СКОПЈЕ  
                         Иван Џолев 

 


