
1 

XII.   КАДРОВСКА СОСТОЈБА И МАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА  

  

 

         XII.1 Кадровска состојба 

 Човечкиот потенцијал е од голема важност за остварување на основните и 

стратешките цели. Нивното планирање е клуч за успешно оставарување на целите на секоја 

иснтитуција. 

 Од овој аспект, во претходните поглавја од извештајот го споменавме проблемот со 

недостатокот на човечки ресурси, како од аспект на бројот на јавни обвинители, така и на 

јавнообвинителската служба, кои податоци подетално ќе ги обработиме во понатамошниот 

аспект.   

         XII.1.1 Јавни обвинители 

 

 Согласно Одлуката за определување на бројот на јавни обвинители на јавните 

обвинителства и јавните обвинители во јавните обвинителства, донесена од страна на 

Советот на јавни обвинители, предвидениот број на јавни обвинители изнесува вкупно 251. 

Пополнети се вкупно 204, а треба да се пополнат и непотполнетите 47 места на јавни 

обвинители. 

Состојбата со пополнетите и непотполнетите јавно обвинителски места согласно 

одлуката е следна: 

Обвинителство Предвидени ЈО  Пополнети ЈО                        Непоплнети ЈО        

 

Јавно обвинителство на Република 

Македонија 

 

 

      15 

 

 

 

 

 

12     во мирување 3                       3 

Виши јавни обвинителства  

ВЈО Скопје  17  13      во мирување 2                      3 

ВЈО Битола 8  6                                                         2 

ВЈО Штип 6  5        во мирување 1                      1 

ВЈО Гостивар 8  7        во мирување 1                      1 

ОЈО за гонење на организиран криминал и 

корупција Скопје 

 

13 

 

 

 

7                                                         6 

Јавни обвинителства со проширена надлежност  

ОЈО Скопје 62  60      во мирување  13                  2 

ОЈО Велес  9  6                                                         3 

ОЈО Куманово 14  11      во мирување 2                      3 

ОЈО Битола 9  8        во мирување 1                      1 

ОЈО Прилеп 8  6                                                         2 

ОЈО Охрид 8  8         во мирување  1 

ОЈО Струга 5  4                                                         1 

ОЈО Штип 6  6 

ОЈО Струмица 9  9 

ОЈО Кочани 6  5         во мирување 1                     1 

ОЈО Тетово 10  6                                                         4 

ОЈО Гостивар 9  6         во мирување 1                     3 

Јавни обвинителства со основна надлежност  

ОЈО Кавадарци 5  4                                                        1 
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ОЈО Гевгелија 4  3       во мирување 1                      1 

ОЈО Крива Паланка  3  1                                                        2 

ОЈО Ресен 2  1                                                        1 

ОЈО Делчево 2  1                                                        1 

ОЈО Берово 2  2       во мирување 1 

ОЈО Радовиш 2  2       во мирување 1 

ОЈО Свети Николе 2  1                                                        1        

ОЈО Кичево 5  2                                                        3 

ОЈО Дебар 2  2 

ВКУПНО 251  204                                                   46 

 

 

              Во извештајната година Советот, распиша и објави 12 огласи. Од вие огласи избрани 

се 18 јавни обвинители и тоа, виш јавен бивнител на Вишо јавно обвинителство Скопје, 

основен јавен обвинител на Основно јавно обвинителство Штип  и  основен јавен обвинител 

на Основно јавно обвинителство Свети Николе, додека од редот на завршените кандидати на 

Академијата на судии и јавни обвинители избрани се 8 јавни обвинители. 

                Во 2016 година, Советот разреши 12 јавни обвинители од кои 11 заради 

исполнување на условите за старосна пензија, а 1 јавен обвинител поради именување на 

друга функција.  

 

              Јавното обвинителство на Република Македонија во својата анализа на капацитетите 

на јавното обвинителство, имајќи го предвид стапување во сила на Законот за кривична 

постапка и улога на јавниот обвинител во кривична постапка, со кои се предвидува 

проширување на надлежностите на јавниот обвинител во постапката, утврди дека е потребно 

зајакнување на капацитетите на јавните обвинителства со јавни обвинители, 

јавнообвинителска стручна служба и технички персонал.      

      

Од анализата на Јавното обвинителство на Република Македонија се утврдува дека е 

потребно зголемување на бројот на јавните обвинители  на 274 јавни обвинители 

распоредени по јавните обвинителства според следниов табеларен приказ: 

Обвинителство Потребен број  јавни  обвинители  Зголемување од 

 

Јавно обвинителство на Република 

Македонија 

 

 

15 

 

 

/ 

Виши јавни обвинителства 

ВЈО Скопје  19 2 

ВЈО Битола 9 1 

ВЈО Штип 6 1 

ВЈО Гостивар 7 1 

ОЈО за гонење на организиран 

криминал и корупција Скопје 
17 4 

Јавни обвинителства со проширена надлежност 

ОЈО Скопје 71 9 

ОЈО Велес 10 1 

ОЈО Куманово 14 3 

ОЈО Битола 12 3 
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ОЈО Прилеп 10 2 

ОЈО Охрид 8 / 

ОЈО Струга 5 / 

ОЈО Штип 7 1 

ОЈО Струмица 10 1 

ОЈО Кочани 6 / 

ОЈО Тетово 10 / 

ОЈО Гостивар 9 / 

Јавни обвинителства со основна надлежност 

ОЈО Кавадарци 5 / 

ОЈО Гевгелија 5 1 

ОЈО Крива Паланка  2 / 

ОЈО Ресен 2 / 

ОЈО Делчево 2 / 

ОЈО Берово 2 / 

ОЈО Радовиш 2 / 

ОЈО Свети Николе 2 / 

ОЈО Кичево 5 1 

ОЈО Дебар 2 / 

ВКУПНО 274 31 

  

  

XII.1.2 Јавнообвинителска стручна служба 

 Уредувањето на правата, должностите и одговорностите на лицата вработени во 

јавните обвинителства за вршење на стручни работи, како и дефинирањето на нивниот 

статус, ја наметна потребата од донесување на закон кој поблиску ќе го регулира 

конкретното прашање.  

 

Од овие причини, во текот на 2015 година беше донесен посебен Закон за 

јавнообвинителска служба (Службен весник на Република Македонија бр.62/2015). 

 

Со Законoт за јавнообвинителска служба се заменуваат постоечките одредби од 

Законот за јавното обвинителство (Службен весник на Република Македонија бр.150/2007, 

11/2008) во Оддел 7 (чл. 76- чл.87), кои се однесуваат на вработените во јавните 

обвинителства, проширувајќи го кругот на јавнообвинителските службеници и менувајќи го 

нивниот статус на државни службеници.  

 

Иако, со законот требаше да се надмине повеќегодишниот проблем за уредување на 

спецификите на одредена група на вработени во јавните обвинителства - јавнообвинителски 

помошници, тоа не се случи. Од овие причини, јавното обвинителство и во текот на 2015 

година, активно продолжи да работи на изготвување на предлог измени на наведениот закон, 

кои очекува да се донесат во 2017 година. 

 

Измената на законот, јавното обвинителство ја темели на основните уставни 

принципи врз кои е дефиниран овој државен орган, a чија основна функција ја спроведуваат 

јавните обвинители. Во спроведувањето на функцијата на јавните обвинители само 

јавнообвинителските помошници учествуваат со директно инволвирање во извршувањето на 

јавнообвинителската фукнкција, и тоа преку постапување по конкретни јавнообвинителски 

предмети во сите инстанци на постапката. Функцијата на јавнообвинителските помошници 
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не претставува само техничко изработување на одделен дел од постапката, туку 

претпоставува целосно инволвирање во донесувањето на крајната јавнообвинителска одлука

  

 

Како државен орган, Јавното обвинителство претпоставува потреба од кадар кој со 

својот делокруг на работни задачи ќе ја остварува неговата цел. Притоа, претпоставките за 

степенот на образованието и дополнителните едукации се целосно поврзани со овој вид на 

вработени и основ за понатамошно екипирање на обвинителствата, во делот на изборот на 

функционери. Впрочем, една од бројните разлики на оваа група на вработени од службеници 

во другите државни органи е тоа што за разлика од другите државни органи во кои 

приправниците со високо образование потребно е да положат приправнички испит за да 

станат административни службеници, во овој државен орган тие правила не важат, односно 

работниот однос на приправниците од групата на јавнообвинителски помошници ќе им 

престане доколку истите не положат правосуден испит.  

 

Од овие причини, јавното обвинителство предлага издвојување на 

јавнообвинителските помошници од групата на административни службеници, со соодвтена 

поделба на групи и звања, како и утврдените бодови за звања, кои ќе бидат приказ на 

работните задачи кои вработените ги извршуваат и нивните одговорности. Впрочем, поради 

видот на овој државен орган и неговата организација, компилацијата на различни кадри не 

може да се систематизира во универзален систем на вредности кои би ги дефинирале звањата 

на јавнообвинителските службеници. 

 

             Останатите вработени својот делокруг на работење го поврзуваат со логистичка 

подршка за остварување на основната цел. Оваа дистинкција не претставува дерогирање на 

дел од вработените, туку дефинирање на основните, секундарните и терцијалните вработени 

кои учествуваат во просецот на функционално остварување на основниот работен процес во 

јавното обвинителство. 

 

Иако, донесениот закон не ја отсликува правилно позицијата на сите вработени, по 

стапување на сила на Законот за јавнообвинителска служба, од страна на Јавниот обвинител 

на Република Македонија беше донесен нов Правилник за внатрешна организација и 

систематизација на работните места во јавното обвинителство, со кој врз донесена претходна 

Методологија за видот и бројот на вработените, практично се имплементираа одредбите од 

законот. Бројот на работните места во јавното обвинителство согласно Правилникот е 

утврден на 1.126,  од кои 197 се раководни јавнообвинителски службеници, 21 се 

јавнообвинителски советници, 34 се виши јавнообвинитески советници, 65 се виши стручни 

јавнообвинителски службеници, 93 стручни јавнообвинителски соработници, 5 соработници 

во истражен центар и 60 помлади јавнообвинитеслки соработници, кои спаѓаат во 

таканаречената група на јавнообвинителски помошници.  

 

Во состав на јавнообивнителската служба е и останатата администрација, која 

извршува административни, технички, извршни, статистичко - аналитички, материјално-

финансиски, информатички и други работи согласно со закон, чија бројка е утврдена на 33 

советници, 40 соработници и 9 помлади соработници.  

 

Во Правилникот се утврдени и лица кои извршуваат помошно-стручни работи и тоа 

258 самостојни референти, 33 виши референти, 109 референти и 80 помлади референти, како 

и вработени кои вршат помошно технички работи и тоа следните профили: Одржувач на 

Електро инсталации/Електро инженер 1, Одржувач на машински инсталации/Машински 

инженер 1, Одржувач на моторни возила/Машински инженер 1, Работник за одржување на 

објекти и опрема 2,  Главен портир 1, Портир 1, Шеф на возен парк 1, Возачи 30,  

Хигиеничари 40, Курири 11.  
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Иако, во текот на 2016 година се вработени 6 службеници по пат на јавен оглас и 4 по 

пат на мобилност преку распоредување или преземање, кои најголем дел се од редот на 

предвидените работни места за стручни работи, пополнетоста генерално на сите профили на 

службата е сеуште на многу ниско ниво, односно пополнети се само 390 работни места, од 

вкупно предвидените 1.126.  

 

За илустрација од предвидени 197 раководни јавнообвинителски службеници 

пополнети се само 12.  

 

Вака високо изразена разлика во поглед на предвидените и пополнетите работни 

места постои и кај сите други видови работни места, а најмногу е изразено кај работните 

места  на јавнобвинителски помошници, со што се доведува во прашање и успешноста на 

извршувањето на јавнообвинителската функција. Неповолниот однос во поглед на 

предвидените и пополнетите работни места исто така силно е изразен и во поглед на 

стручно-административните јавнообвинителски службеници и вработените кои вршат 

помошно-стручни работи.  

 

Непополнетоста на предвидените работни места согласно Правилникот за внатрешна 

организиација и систематизација на работните места во јавното обвинителство крајно 

негативно се одразува во поглед на секојдневното работење на јавното обвинителство, 

поради што е неопходно потребно овие непополнети работни места како претходно дејствие 

во поглед на санирањето на ова недозволена лоша состојба да бидат пополнети. 

Oд вкупно предвидените 278 работни места на јавнообвинителски советници, виши 

јавнообвинителски советници, виши стручни јавнообвинителски соработник, стручни 

јавнообвинителски соработници и помлади јавнообвинителски соработници- 

јавнообвинителски помошници, пополнети се само 127 работни места, што значи дека 

процентуално е пополнето само 45,68%.  

 

Анализираните податоци укажуваат на особено голем број на непополнети места на 

работно место јавнообвинителски помошник на ниво на Јавното обвинителство на Република 

Македонија, ОЈО Скопје, ОЈО ГОКК и вишите јавни обвинителства. Така во Јавното 

обвинителство на Република Македонија, од предвидените 22 јавнообвинителски 

помошници, се потполнети 11, од кои 1 е раководен јавнообвинителски помошник. Во ОЈО 

Скопје е најизразена непотполнетоста, бидејќи од предвидените 84, пополнети се само 31  

работни места од редот на јавнообвинителските помошници, од кои се 2 раководни 

јавнообвинителски помошници.  Во ОЈО за гонење на организиран криминал и корупција се 

планирани 20 јавнообвинитески помошници, од кои се потполнети само 10, од кои 2 

раководни јавнообвинителски помошници. Во Вишото јавно обвинителство Скопје се 

планирани 17 јавнообвинителски помошници, а се потполнети само 5. Во останатите виши 

јавни обвинителства состојбата е следна:  во Вишо јавно обвинителство Битола се планирани 

11 јавнообивнителски помошници, а се потполнети само 2 работни места; во Вишо јавно 

обвинителство Гостивар се планирани 12 јавнообивнителски помошници, а се потполнети 5 

работни места; во Вишо јавно обвинителство Штип се планирани 10 јавнообивнителски 

помошници, а се потполнети само 2 работни места. Што значи дека на ниво на вишите јавни 

обвинителста се планирани 50 јавнообвинителски помошници, а се потполнети само 14 

работни места. Во останатите основни јавни обвинителства се превидени 234 

јавнообвинителски помошници, а се потполнети 64 јавнообвинителски помошници, од кои 1 

е раководен.  

 

Моменталната состојба на систематизирани и пополнети работни места на 

јавнообвинителските помошници во јавните обвинителства е прикажана на следниов 

графикон: 
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 Со донесување на Законот за јавнообвинителска служба, се предвиде работно место 

секретар во јавното обвинителство, меѓутоа од планираните 14 работни места не е 

потполнето ниту едно работно место.  

Со јавнообвинителската служба раководи Генералниот секретар во Јавното 

обвинителство на Република Македонија.  

 

             И во поглед на пополнетоста и застапеноста на работни места на 

административни службеници стои истата констатација дека најголемиот број од овие 

работни места не се пополнети во повеќето јавни обвинителства.  

 

             Забележителен е проблемот од недостиг на администрација, бидејќи еден вработен 

истовремено работи задачи и на уписничар, сметководител, записничар  и доставувач. Ова од 

друга страна носи со себе голем број на ризици во однос на ефективното и ефикасното 

извршување на работните задачи. 

 

Анализираните податоци укажуваат на особено голем број на непополнети места на 

работно место записничар, уписничар и сметководител, на ниво на јавното обвинителство. 

Имено, во Јавно обвинителство на Република Македонија од предвидените 77 

административни јавнообвинителски службеници се вработени 15, а од планираните 32 

стручно-административни се вработени 21. Во ОJO Скопје од предвидените 11 

административни работници е вработено само 1 лице, а од планираните 79 стручно-

административни се вработени 51 лица. Во ОЈО за гонење на организиран криминал и 

корупција се планирани 10 административни службеници, од  кои се потполнети 2, а од 

планираните 25 стручно-административни се вработени 15. Во Вишото јавно обвинителство 

Скопје се планирани 6 административни службеници, кои е ваботено 1 лице, а од 

планираните 26 стручно-административни се вработени 15.  Во останатите виши јавни 

обвинителства состојбата е следна:  во Вишо јавно обвинителство Битола се планирани 7 

административни службеници, кои се потполнети 3, а од планираните 14 стручно-

административни се вработени 3; во Вишо јавно обвинителство Гостивар се планирани 7 

административни службеници, а се потполнети 2 работни места, а од планираните 15 

стручно-административни се вработени само 6 лица; во Вишо јавно обвинителство Штип се 

планирани 6 административни службеници, кои е потполнетo 1, додека од планираните 12 

стручно-административни се вработени само 4 лица. Што значи дека на ниво на вишите 

јавни обвинителста се планирани 26 административни службеници, а се вработени 7 лица, 

додека од планираните 67 стручно-административни службеници се вработени 28 лица. Во 

останатите основни јавни обвинителста се превидени 59 административни 

јавнообвинителски службеници, а се потполнети 6 работни места. Додека од редот на 

стручно- административните службеници се планирани 276 работни места, а се потполнети 
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86.  

 

Моменталната состојба на систематизирани и пополнети работни места на админи- 

стративниот персонал во јавните обвинителства е прикажана на следниов графикон: 
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Моменталната состојба на систематизирани и пополнети работни места на стручно-

административниот персонал во јавните обвинителства е прикажана на следниов графикон: 
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Во врска со состојбата со човечки ресурси во оваа група, постои недостаток, а 

истовремено и неопходност од лица од областа на информатичката технологија и тоа во сите 
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обвинителства. Особено што, јавното обвинителство преку ИПА фондовите има добиено 

електронски систем за водење и менаџирање со предметите чија имплемнтација започна во 

2015 година, а целосно се имплементираше заклучно со мај 2016 година. Овој процес се 

отежнат имајќи го фактот дека во јавното обвинителство, и тоа во сите 28 единки се 

вработени само тројца информатичари. Успешноста на овој систем ни оддалеку не може да 

се очекува доколку итно не се подобрат човечките ресурси од овој тип на вработени. 

 

Тука, посебно треба да се нагласи потребата од редовно обучување и доедуцирање на 

постоечките човечки ресурси во оваа област. 

 

XII.2 Просторни капацитети  

 

           Од особена важност и значење за успешно работење на јавните обвинителства е и 

состојбата со моменталните просторни капацитети на јавните обвинителства. Ова особено во 

насока на воведување на новите институти кои се предвидени новиот ЗКП и преминувањето 

на истрагата во надлежност на јавното обвинителство кои неопходно ја наметнуваат 

потребата од соодветен простор.  

 

И во текот на извештајната година не дојде до подобрување на просторните 

капацитети на јавните обвинителства, ниту пак дојде до разрешница за просторот кој не е во 

сопственост на јавните обвинителства. Имено, во изминатите извештаи, јавното 

обвинителство ја потенцираше потребата од подобрување на просторните состојби во кои се 

наоѓаат јавните обвинителства, но овој сегмент од работењето драстично го отежна 

работењето со стапувањето во сила на новиот ЗКП. 

 

 Проблемот со просторните капацитети не е само од аспект на недоволен простор,  

туку од немање сопствен простор. Најголем број од просторните капацитети во кои се 

сместени јавните обвинителства се наоѓаат во зградите на соодветните основни односно 

апелациони судови.  

 

Со стапувањето во сила на новиот ЗКП и потребата од блиска и координирана работа 

на јавните обвинители со припадниците на правосудната полиција, се наметна прашањето на 

пронаоѓање на трајно решение за просторното сместување на јавното обвинителство, 

издвојување на јавното обвинителство од објектите на судовите и сместување во објекти во 

кои ќе има сместувачки капацитет не само за јавните обвинители и јавнообвинителската 

служба, туку и на припадниците на правосудната полиција. 

 

Како што и во извештајот од минатата година известивме, проблемот со просторните 

капацитети со залагањето на Владата на Република Македонија кон крајот на 2013 година се 

надмина за Јавното обвинителство на Република Македонија, Вишото јавно обвинителство 

Скопје и Основното јавно обвинителство Скопје со доделувањето на ново изградениот објект 

на Кејот на реката Вардар зграда „Петре Пирузе“. 

 

Исто така, до почетокот на 2017 година се очекува надминување на проблемот со 

просторните капацитети на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран 

криминал и корупција, на кои со Одлука на Владата на Република Македонија им е доделен 

простор во стариот обејкт на Државниот архив на Република Македонија. За реконструкција 

и адаптација на овој простор Јавното обвинителство на Република Македонија обезбеди 

финансиски средства во буџетската 2016 и 2017 година. 

 

Со овие два објекти ќе се надмине проблемот со просторните капацитети за јавните 

обвинителства кои имаат седиште на територијата на град Скопје, од тие причини во текот 

на 2016 година Јавното обвинителство на Република Македонија имаше активна улога на 
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давање предлози и можни решенија за надминување на проблемот со сместувачките 

капацитети за јавните обвинителства кои имаат седиште надвор од територијата на град 

Скопје, кои ги презентираше на Министерството за правда на Република Македонија, кое 

согласно законот е одговорно да се грижи за обезбедување просторни и други услови за 

работа на јавните обвинителства. 

 

Имено, во текот на 2016 година претставници на Јавното обвинителство остварија 

повеќе состаноци со претставници од Министерството за правда на Република Македонија, 

на кои беше донесен заклучок првичќно преку владата на Република Македонија да се реши 

проблемот со сопственоста, а потоа преку кооординаторот за користење на Фондовите од 

европската Унија да се спроведе тендер за првично реконструирање на најранливите јавни 

обвинителства. 

 

Поради состојбата во која се наоѓаше Република Македонија во текот на 2016 година 

и ограничените овластувања на Владата во оставка овој план не беше реализиран, иако се 

отпочна првична постапка за подготвување на проектна документација за реконструкција на 

јавните обвинителства преку програмата ИПА 2. 

 

 

 XII.3 Опрема и материјални услови за работа на јавните обвинителства 

 

           Јавното обвинителство на Република Македонија во изминатите три години активно и 

посветено работи на обезбедување на потребната ИТ опрема, друг вид на опрема и 

подобрување на материјалните услови за работа на јавните обвинителства. За таа цел, во 

Јавното обвинителство на Република Македонија е формирано посебно Одделение за јавни 

набавки, во кое во 2015 година е вработено едно лице, а едно лице јавнообвинителски 

помошник е делегирано да работи на оваа проблематика. Иако, бројот на вработени во ова 

одделение ни оддалеку не ги задоволува потребните човечки ресурси, во координација со 

другите одделенија и сектори, во текот на 2016 година се спроведени голем број на успешни 

јавни набавки кои подетално беа обработени во Главата - Буџет и јавни набавки. 

 

Како резултат на успешноста на овој сегмент на работењето, од крајот на 2013 година 

секој јавен обвинител е задолжен со службен мобилен телефон, службени мобилни телефони 

имаат добиено и дел од јавнообвинителската служба (раководители на одделенија, возачи, 

доставувачи и лица кои имаат активна комуникација со странки).  

 

Во текот на 2015 и 2016 година со буџетски средства набави 300 персонални 

комјутери и поголем број на принтери и скенери, секој јавен обвинител има добиено нов 

комјутер и печатар, како и извршена е замена на дотраената ИТ опрема на поголем број на 

јавнообвинителската служба. Секое јавно обвинителство има свој скенер за електронскиот 

систем за водење на уписници и дополнителено секое јавно обвинителство има скенер за 

брза достава на списи по електронски пат. 

 

Преку ИПА фондовите дополнително обезбедени се 100 персонални комјутери, како и 

опрема за собите за аудио видео снимање на испитувањата, и тоа опрема за три соби во 

Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, опрема за 

пет соби за Основното јавно обвинителство Скопје и опрема за по една соба за јавни 

обвинителства со проширена надлежност Велес, Прилеп, Битола, Штип, Кочани, Струмица, 

Куманово, Тетово, Струга, Охрид и Гостивар. 
 

Користењето на оваа софистицирана опрема во јавните обвинителства со седиште 

надвор од Скопје е усложнета поради како што претходно наведовме не доволниот 

сместувачки капацитет.  
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Стратешка определба на Јавното обвинителство на Република Македонија и во 

наредните години да работи на ова поле, особено во делот на подобрување на јавните 

обвинителства со возила, бидејќи набавените три теренски возила во 2015 година, кој 

договор беше финансиски завршен во 2016 година, е прва набавка од овој вид во јавното 

обвинителство по повеќе од десет години, а пренесувањето на истрагата во рацете на јавните 

обвинители дополнително го акцентираше проблемот со возниот парк во јавните 

обвинителства, односно фактот дека повеќе јавни обвинителства воопшто не располагаат со 

службени моторно возила или поседуваат возила кои поради нивната дотраеност не се 

исправни, а вложувањата во нив не се оправдани. 

 

Доколку не се постигне тренд на подобрување на оваа состојба на јавните 

обвинителства директно ќе се влоши ефективноста на работењето на јавните обвинители, од 

аспект на излегување на лице место заради вршење на увид.  

 

На крајот, сакаме да напоменеме дека иако во изминатиов период јавните 

обвинителства значително се подобрија од аспект на опременост со информатичка опрема, 

она до што се дојде до заклучок е дека во сите јавни обвинителства недостасува едукација од 

областа на информатичката технологија, а во некои јавни обвинителства, има јавни 

обвинители на кои им е неопходна и обука за користење на компјутери. 

 

 

 

XIII. ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ НА ОРГАНИЗИРАН 

КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА КРИВИЧНИ ДЕЛА ОД ОБЛАСТА НА 

ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И    КОРУПЦИЈА 

 

XIII.1 СТВАРНА НАДЛЕЖНОСТ   
 

 Согласно член 31 од Законот за Јавно обвинителство Основно јавно обвинителство за 

гонење на организиран криминал и корупција постапува: 

 

-за кривични дела извршени од структуирана група од 3 или повеќе лица, која постои 

одреден временски период и дејствува со цел да се изврши едно или повеќе кривични дела за 

кое е предвидена казна затвор од најмалку 4 години, со намера директно или индиректно да 

стекне финансиска или друга корист,  

 

-за кривични дела извршени од структурирана група или злосторничка организација на 

подрачјето на Република Македонија или други држави или кога кривичното дело е 

подготвено или планирано во Република Македонија или во друга држава, 

 

-за кривични дела Злоупотреба на службена должност и овластување од член 353 став 

5, Примање поткуп од  значителна вредност од чл. 357, Противзаконито постапување од чл. 

359 извршени од избран или именуван функционер, службено лице или одговорно лице во 

правно лице, Неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, 

психотропни супстаниции и прекурсори од чл 315 ст 3, Перење пари и други приноси од 

казниво дело од чл 273, Терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста од 

чл.313, Давање поткуп од значителна вредност од член 358, Незаконито влијание врз сведоци 

од чл. 368-а ст3, Злосторничко здружување од чл. 394, Терористичка организација од чл. 394, 

Тероризам од чл. 394-б, Трговија со луѓе од чл. 418-а, Криумчарење мигранти од член 418-б, 

Трговија со малолетно лице од чл. 418-г сите од КЗ и за други кривични дела против 

човечноста и меѓународното право од Кривичниот законик независно од бројот на 

сторителите. 
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XIII. 2 МЕСНА НАДЛЕЖНОСТ 

 

Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција како 

дел од единствената хиерархиска структура на Јавното обвинителство на Република 

Македонија има месна надлежност за целата територијата на Република Македонија, а 

постапува пред Одделенито за организиран криминал и корупција при Основниот суд Скопје 

1 Скопје. 

Во извештајната 2016 година како и во претходната продолжи трендот на зголемен 

прилив на кривични дела против човечноста и меѓународното право како резултат на 

наднационален процес на движење на лица низ територијата на Република Македонија, што за 

последица има извршување на кривични дела во чие откривање и прогон на нивните 

сторители активно учествуваа јавните обвинители во Основното јавно обвинителство за 

гонење на организиран криминал и корупција.  

 

XIII.3 OБЕМ НА РАБОТА  

 

XIII.3.1 По кривични пријави против полнолетни сторители 

 

Во текот на извештајната 2016 година во Основното јавно обвинителство за гонење на 

организиран криминал и корупција во работа биле кривични пријави против вкупно 458 

полнолетни лица, од кои 267 се ново пријавени, а 191 се од претходни години кои останале 

нерешени на крајот на 2015 година. 

 

По ново примените кривични пријави против 267 ново пријавени лица, во текот на 

2016 година во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и 

корупција во уписникот „КО“ се заведени нови 124 предмети против 266 лица, а примена е 

една нова кривична пријава против  1 ново лице по предмет заведен во претходната година. 

 

Споредбено со 2015 година кога во работа имало кривични пријави против вкупно 628 

лица во однос на вкупно 458 лица во 2016 година имаме намалување на вкупниот обем на 

работа за 170 лица или 27,07 %. 

 

Споредбено со 2015 година кога во работа имало кривични пријави против 525 нови 

лица во однос на вкупно 267 нови лица во 2016 година имаме намалување на обемот на работа 

за 258 лица или 49,14 %. 

 

Споредбено со 2015 година кога на почетокот во работа биле преземени нерешени 

кривични пријави против 103 лица од претходните години во однос на 191 лице кои биле 

преземени за работа како нерешени кривични пријави во 2016 година од претходните години 

имаме зголемување на обемот на работа за 88 лица или 85,43 %. 

 

 Но, ако се спореди дека на крајот на 2014 година останале нерешени кривични пријави 

против 103 лица кои се пренеле за работа во 2015 година и дека на крајот на 2015 година 

останале нерешени кривични пријави против 191 лице кои се пренеле за работа во 2016 

година во која сега на крајот остануваат 102 лица како нерешени пријави кои се пренесуваат 

во 2017 година, претставува намалување на нерешените пријави за 89 лица или 46,59 % на 

крајот на 2016 година во однос на крајот на 2015 година. Ова говори за зголемена ефикасност 

во решевањето на пријавите, бидејќи во 2015 година од пренесени 103 лица од претходни 

години на крајот на 2015 останале нерешени за 191 лице, а во 2016 година од пренесени 191 

лице од претходни години на крајот останале за 102 лица. 
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XIII.3.2 По кривични пријави против малолетни сторители 

 

Во текот на извештајната 2016 година во Основното јавно обвинителство за гонење на 

организиран криминал и корупција нема примени кривични пријави против малолетни 

сторители, за разлика од 2015 година кога имало 2 кривични пријави против 2  малолетни 

сторители, односно сега законот ги именува како деца во судир со законот. 

 

XIII.3.3 По кривични пријави против правни лица 

 

Во текот на извештајната 2016 година во Основното јавно обвинителство за гонење на 

организиран криминал и корупција во работа биле примена една кривична пријава против 1 

правно лице како сторител на кривично дело, за разлика од 2015 година кога немало кривични 

пријави против правни лица.  

 

XIII.3.4 По кривични пријави против непознати сторители 

 

Во текот на извештајната 2016 година во Основното јавно обвинителство за гонење на 

организиран криминал и корупција во работа биле примени 24 кривични пријави против 

непознат сторител на кривично дело, а во 2015 година биле примени 25 кривични пријави 

против непознат сторител на кривично дело, што е намалување само за 1 пријава и е на исто 

ниво.  

 

 

 

XIII.3.5 Предмети заведени во уписникот „РО“ 

 

Во текот на извештајната 2016 година во Основното јавно обвинителство за гонење на 

организиран криминал и корупција во работа биле 264 предмети заведени во уписникот „РО“, 

а во 2015 година биле 271 предмети, што е намалување за 7 предмети, така да и оваа 

предметна работа е на исто ниво.  

 

XIII.3.6 Посебни истражни мерки  

 

Во текот на 2016 година, во вкупно 61 кривично-правен случај беа определени и 

применети посебни истражни мерки од чл.252 од Законот за кривична постапка поради 

постоење на основи на сомневање за кривични дела определени согласно чл.253 од ЗКП и тоа 

согласно чл.252 ст.1 од ЗКП против вкупно 182 лица сторители на кривични дела со утврден 

идентитет и согласно чл.252 ст.2 од ЗКП против вкупно 382 предмети на кривичното дело 

спрема кои се применувале мерките. 

 

XIII.3.7 Вкупен обем на работа 

 

Од напред изложеното произлегува дека во текот на извештајната 2016 година во 

Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција како вкупен 

обем во работа биле, 

-кривични пријави против вкупно 458 полнолетни лица, 

-кривична пријава против 1 правно лице, 

-24 кривични пријави против непознат сторител и  

-264 предмети заведени во уписникот „РО“ 

-61 кривично-правен случај против 182 лица и 382 предмети на кривичното дело 

спрема кои се применувале посебни истражни мерки. 
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XIII.4 ПОДНОСИТЕЛИ НА КРИВИЧНИ ПРИЈАВИ НА НОВО ПРИЈАВЕНИ 

ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА 

 

 

             Структурата на подносителите на ново примените кривични пријави против 267 ново 

пријавени полнолетни лица како сторители на кривични дела во 2016 година е следна:  

 

-Министерството за внатрешни работи  .... 223 лица ....83,52 % 

-ОЈО за гонење на организиран криминал....17 лица......6,37 % 

-Правни лица...................................................12 лица......4,49 % 

-Граѓани.............................................................8 лица......3,оо % 

-Управа за финансиска полиција......................7 лица......2,62 % 

 

             Анализата на структурата на подносителите на кривичните пријави покажува дека 

доминантен подносител на кривичните пријави е Министерството за внатрешни работи, па 

Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција со 6,37 %, 

пред другите подносители, што говори за зголемена проактивна улога на јавните обвинители 

во откривањето на кривичните дела и нивните сторители, што е значително зголемувње во 

однос на 2015 година кога се јавило како подносител на 2,86 % од вкупниот број на пријавени 

лица во однос на другите подносители.  

 

 

 

XIII.5 ПОСТАПУВАЊЕ И ОДЛУКИ ПО КРИВИЧНИ ПРИЈАВИ ПРОТИВ 

ПОЛНОЛЕТНИ СТОРИТЕЛИ 

  

XIII.5.1 Обем и ажурност 

 

Во текот на извештајната 2016 година во Основното јавно обвинителство за гонење на 

организиран криминал и корупција во работа биле кривични пријави против вкупно 458 

полнолетни лица, од кои 267 се ново пријавени, а 191 се од претходни години кои останале 

нерешени на крајот на 2015 година. 

 

Од вкупно 458 полнолетни лица, кривичните пријави се решени против 356 лица или 

77,73 %, а нерешени останале против 102 лица или 22,27 %, од кои 23 лица или 22,55 % кај 

јавните обвинители, за 79 лица или 77,45 % кај други органи. 

 

 Споредено со 2015 година кога останале нерешени пријави против 191 лице, а во 2016 

година останале против 102 лица, има намалување за 89 лица или 46,59 %. 

 

 Споредено со 2015 година кога останале нерешени пријави против 191 лице, во 

обвинителството останале 47,12 % за да во 2016 година овој процент изнесува 22,55 %, а кај 

други органи во 2015 година бил 52,88 % за да во 2016 година изнесува 77,45 %, што укажува 

на зголемена ефикасност на јавните обвинители, иако во 2016 година бројот на јавните 

обвинители во однос на 2015 година е за двајца обвинители помал. Вака намалените човечки 

ресурси имаа битно влијание на остатокот на крајот на 2016 година, како и на севкупното 

постапување во сите процесни фази на одлучување и постапување. 

  
XIII.5.2 Прибрани податоци и известувања во претходна постапка  

 

Во текот на извештајната 2016 година во Основното јавно обвинителство за гонење на 

организиран криминал и корупција од 267 ново пријавени лица кои беа во работа, за спрема 

34 лица или 12,73 % се прибрани податоци и известувања, од кои непосредно од јавниот 
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обвинител за 21 лице или 61,76 %, дадени се Наредби на МВР за 12 лица или 35,30 % и на 

други органи за 1 лице или 2,94 %. 

Од ова произлегува дека во најголем број на случаи податоците и известувањата 

јавниот обвинител сам ги собрал, преку прибавување на потребни документи или испитување 

на лица, што укажува на зголемена проактивно постапување на јавниот обвинител, во однос 

на прибирање на податоци од други органи. 

 Ова постапување е само во фаза на предистражна постапка, по добивање на кривична 

пријава, а пред донесување на друга јавно обвинителска одлука, како што е поведување на 

истрага или поднесување на обвинителен предлог во скратена постапка. 

 Така да овде не се искажани различните форми на прибирање на податоци и 

известувања по поведување на истрагата, како што се прибавување на документи, вештачења, 

казнени евиденции, испитување на лица и други истражни дејствија. 

 

XIII.5.3 Истражни дејствија во претходна постапка 

 

 Во текот на извештајната 2016 година во Основното јавно обвинителство за гонење на 

организиран криминал и корупција од 357 лица кои беа во работа од кои 267 како ново 

пријавени лица и 90 лица од 2015 година за кои пријавата останала нерешена кај јавниот 

обвинител, за спрема 16 лица или 4,48 % се преземени истражни дејствија и тоа сите со 

издавање на Наредби за вештачења од најразличен вид од страна на јавниот обвинител, од кои 

вештачења на опојни дроги за 5 лица, финансиски вештачења за 8 лица и за 3 лица вештачења 

на траги од папиларни отисоци или ДНК профили. 

 

 Ова постапување е само во фаза на предистражна постапка, по добивање на кривична 

пријава, а пред донесување на друга јавно обвинителска одлука, како што е поведување на 

истрага или поднесување на обвинителен предлог во скратена постапка, така да во нив не 

влегуваат различните вештачења наредени во текот на истрагата. 

  

XIII.5.4 Одлуки по кривични пријави против полнолетни сторители 

 

Во текот на извештајната 2016 година во Основното јавно обвинителство за гонење на 

организиран криминал и корупција од вкупно 458 полнолетни лица кои беа во работа, по 

кривичните пријави против 102 лица или 22,27 % се постапува и не се донесени конечни јавно 

обвинителски одлуки, а 

кривичните пријави со конечни јавно обвинителски одлуки се решени против 356 лица 

или 77,73 % 

 

-Отфрлени........................................................19 лица...........4,15 %  

-Решени на друг начин....................................68 лица.........14,85 %  

-Спогодби во скратена постапка.....................19 лица...........4,15 % 

-Обвинителен предлог.....................................35 лица...........7,64 % 

-Наредба за истрага.......................................215 лица.........46,94 % 

-Нерешени во ОЈО...........................................23 лица...........5,02 % 

-Нерешени кај други органи...........................79 лица.........17,25 % 

 

XIII.5.5 Отфрлени кривични пријави  

 

Во текот на извештајната 2016 година во Основното јавно обвинителство за гонење на 

организиран криминал и корупција од 458 лица кои беа во работа од кои 267 како ново 

пријавени лица и 191 лице од 2015 година за кои пријавата останала нерешена и се пренесени 

во 2016 година,кривичната пријава е отфрлена за спрема вкупно 19 лица или 4,14 %.  
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Од отфрлените пријави за 19 лица, за 8 лица или 3,оо % се од 267 ново пријавените, и 

за 11 лица или 5,79 % се од 191 лице кои останале нерешени на крајот од 2015 година и се 

пренесени во 2016 година. 

Од отфрлените пријави за 19 лица, за само против 1 лице е изјавена жалба од страна на 

оштетениот, по која до крајот на извештајната 2016 година не е добиена одлуката од страна на 

повисокиот јавен обвинител.  

 

Споредено со претходната 2015 година биле отфрлени кривични пријави против 33 

лица или 5,25 % од вкупно 628 лица.  

 

XIII.5.6 Кривични пријави решени на друг начин 

 

 Во текот на извештајната 2016 година во Основното јавно обвинителство за гонење на 

организиран криминал и корупција од 458 лица кои беа во работа, против 68 лица или 14,85 % 

кривичните пријави се решени на друг начин.  

 

Од нив за 24 лица или 8,99 % се од 267 ново пријавените, и за 44 лица или 23,03 % се 

од 191 лице кои останале нерешени на крајот од 2015 година и се пренесени во 2016 година. 

 

Споредено со претходната 2015 година кривичните пријави биле решени на друг начин 

против 30 лица или 4,77 % од вкупно 628 лица. 

 

 Во 2016 година против 68 лица кривичните пријави се решени на друг начин со 

непосредно отстапување на надлежност на друго јавно обвинителство, кога подносителот 

директно ја поднел кривичната пријава до  Основното јавно обвинителство за гонење на 

организиран криминал и корупција и било утврдено дека пријавеното дело не е во наше 

надлежно постапување или пак по пат на судир на надлежност со друго јавно обвинителство, 

кога подносителот ја поднел кривичната пријава до друго јавно обвинителство, а од таму била 

препратена до Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и 

корупција каде сме сметале дека отстапената кривична пријава и со неа пријавеното кривично 

дело не е во наше надлежно постапување, па сме предизвикале решавање на судир на 

надлежност, при што било утврдено дека пријавата била неосновано отстапена на надлежност 

на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и истата е 

вратена на надлежност на обвинителството од каде била доставена.  

  

XIII.5.7 Спогодби во скратена постапка 
 

 Во текот на извештајната 2016 година во Основното јавно обвинителство за гонење на 

организиран криминал и корупција од 458 лица кои беа во работа, против 19 лица или 4,15 % 

кривичните пријави се решени со Спогодби во скратена постапка. 

 Истите биле склучени за кривични дела со запретена казна затвор до 5 години за кои се 

води скратена постапка, пред да се поднесе Обвинителен предлог. 

 Предлог - Спогодбите се склучени согласно одредбите од Законот за кривична 

постапка помеѓу јавниот обвинител, осомничениот и негповиот бранител, а по нејзиното 

поднесување до судијата на претходна постапка, истата била потврдена и е донесена Пресуда 

врз основа на предлог спогодба. 

Од нив за 13 лица или 4,87 % се од 267 ново пријавените, и за 6 лица или  3,14 % се од 

191 лице кои останале нерешени на крајот од 2015 година и се пренесени во 2016 година. 

 Споредено со претходната 2015 година кривичните пријави биле решени со Спогодби 

во скратена постапка против 28 лица или 4,45 % од вкупно 628 лица. 

 

XIII.5.8 Обвинителен предлог 
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 Во текот на извештајната 2016 година во Основното јавно обвинителство за гонење на 

организиран криминал и корупција од 458 лица кои беа во работа, против 35 лица или 7,64 % 

кривичните пријави се решени со поднесување на Обвинителни предлози. 

 Истите се поднесени за кривични дела со запретена казна затвор до 5 години за кои се 

води скратена постапка.  

 Од нив за 27 лица или 10,11% се од 267 ново пријавените, и за 8 лица или  4,19 % се од 

191 лице кои останале нерешени на крајот од 2015 година и се пренесени во 2016 година.   

 

 Споредено со претходната 2015 година кривичните пријави биле решени со 

поднесување на Обвинителни предлози во скратена постапка против 48 лица или 7,64 % од 

вкупно 628 лица. 

 

XIII.5.9 Наредба за истрага 

 

 Во текот на извештајната 2016 година во Основното јавно обвинителство за гонење на 

организиран криминал и корупција од 458 лица кои беа во работа, против 215 лица или 46,94 

% кривичните пријави се решени со донесување на Наредби за спроведување на истражна 

постапка од страна на јавниот обвинител. 

 Истите се донесени за кривични дела со запретена казна затвор над 5 години за кои се 

води истражна постапка. 

 Од нив за 164 лица или 61,42 % се од 267 ново пријавените, и за 51лице или  26,70 % се 

од 191 лице кои останале нерешени на крајот од 2015 година и се пренесени во 2016 година. 

 На крајот на 2016 година останале незавршени истраги против вкупно 220 лица. 

 Споредено со претходната 2015 година кривичните пријави биле решени со 

донесување на Наредби за спроведување на истражна постапка против 298 лица или 47,45 % 

од вкупно 628 лица, а на крајот на 2015 година останале нерешени истраги против 192 лица.  

  

XIII.5.10 Нерешени пријави во ОЈО 

 

 Во текот на извештајната 2016 година во Основното јавно обвинителство за гонење на 

организиран криминал и корупција од 458 лица кои беа во работа, против 23 лица или 5,02 % 

кривичните пријави останале не решени кај јавниот обвинител. 

 По овие кривични пријави јавниот обвинител преземал дејствија на проучување на 

наводите во пријавата и нејзините списи и не донел јавно обвинителска одлука, од причина 

што истите се поднесени при крајот на извештајната година или се сложени и обемни како по 

број на лица или кривични дела, така и по доставениот доказен материјал, известувања и 

други списи обезбедени од подносителот на пријавата. 

 Споредено со претходната 2015 година кривични пријави останале не решени кај 

јавниот обвинител против 90 лица или 14,33 % од вкупно 628 лица. 

 

XIII.5.11 Нерешени пријави кај други органи 

 

 Во текот на извештајната 2016 година во Основното јавно обвинителство за гонење на 

организиран криминал и корупција од 458 лица кои беа во работа, против 79 лица или 17,25 % 

кривичните пријави останале не решени кај други органи.  

 По овие кривични пријави јавниот обвинител преземал дејствија на непосредно 

прибавување на потребни податоци, известувања и докази или тоа го побарал од други 

органи, како од МВР, финансова полиција, дадени се наредби за различни вештачења, како 

финансиски, така и на траги од сторителиот, вештачења на предмети, дроги или компјутерски 

податоци. До крајот на извештајната година прибавувањето на известувањата не било 

завршено и останало кај друигиот орган од каде е барано. После тоа следува проучување на 

споисите и донесување на јавно обвинителска одлука.   
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 Споредено со претходната 2015 година кривични пријави останале не решени кај други 

органи против 101 лице или 16,08 % од вкупно 628 лица. 

 

XIII.6 ПОСТАПУВАЊЕ И ОДЛУКИ ВО ИСТРАГА 

 

XIII.6.1 Обем на работа по истраги 

 

 Во текот на извештајната 2016 година во Основното јавно обвинителство за гонење на 

организиран криминал и корупција од 458 лица кои беа во работа, против 215 лица или 46,94 

% кривичните пријави се решени со донесување на Наредби за спроведување на истражна 

постапка од страна на јавниот обвинител. 

 

 Од претходната 2015 година останале незавршени истраги против 192 лица кои се 

пренеле во работа во 2016 година. 

 

 Од тука, во 2016 година се постапувало против вкупно 407 лица за кои се спроведувала 

истражна постапка. 

 

 На крајот на 2016 година од вкупно истраги против 407 лица останале незавршени 

истраги против вкупно 220 лица или 54,05 %. 

 

 Споредено со претходната 2015 година кривичните пријави биле решени со 

донесување на Наредби за спроведување на истражна постапка против 298 лица или 47,45 % 

од вкупно 628 лица, а на крајот на 2015 година останале нерешени истраги против 192 лица. 

Во 2015 година имало вкупно во работа исттраги против 298 лица од ново примени и против 

125 лица од претходната 2014 година или истрага за вкупно 423 лица. Од нив на крајот на 

2015 година останале незавршени против 192 лица или 45,39 %.  

 

 Влијание за остатокот на незавршени истраги на крајот на 2016 година со сигурност 

има фактот на намалениот број за 2 јавни обвинители во однос на 2015 година, затоа што 

нивните незавршени предмети во сите фази се прераспоредени на другите јавни обвинители, 

на кои се зголемува и бројката на ново примени пријави за сметка на двајцата обвинители што 

се помалку, така оптеретувањето е значително заголемено за секој јавен обвинител во 2016 

година, со каква тенденција се влегува и во 2017 година. 

 

XIII.6.2 Одлуки по донесени Наредби за спроведување на истражна постапка 

 

 Во текот на 2016 година се постапувало против вкупно 407 лица за кои се спроведувала 

истражна поостапка. 

 

По нив се донесени следните одлуки : 

-Спогодби во истрага.........................................47 лица..........11,55 % 

-Обвинителен акт..............................................106 лица..........26,05 % 

-Запирање...........................................................20 лица.............4,91 % 

-Прекин...............................................................11 лица.............2,70 % 

-Решени на друг начин.........................................3 лица.............0,74 % 

-Незавршени.....................................................220 лица............54,05 % 

 

 Во текот на истрагата со 47 лица како осомничени и нивниот бранител, јавниот 

обвинител склучил Предлог - Спогодба согласно одредбите од Законот за кривична постапка, 

а по нејзиното поднесување до судијата на претходна постапка, истата била потврдена и е 

донесена Пресуда врз основа на предлог спогодба.  
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 По завршената истрага против 106 лица е подигнат обвинителен акт, за 20 лица јавниот 

обвинител донел Наредба за запирање на истрагата по некој од законските основи, а за 11 

лица е донесена Наредба за прекин на истрагата, затоа што осомничениот бил недостапен и 

бил во бегство. Исдтрагата за 3 лица е решена на друг начин, така што истата е отстапена на 

друго јавно обвинителство на надлежнмо постапување од причина што истрагата утврдила 

дека станува збор за друго кривично дело за кое е надлежно друго јавно обвинителство, а не 

кривичното дело за кое ова јавно обвинителство како надлежно започнало да ја води 

истрагата. На крајот на годината останале нерешени истраги против 220 лица, што е 

побјаснето и напред се должи пред се пиоради намалаениот број на јавни обвинители, и 

зголемено оптеретување на постојните обвинители. 

  

XIII.7 ПРЕСУДЕНИ ПРЕДМЕТИ    

 

XIII.7.1 Видови на пресуди 

  

  Согласно одредбите од новиот Закон за кривична постапка, предметите имаат 

завршница со пресуда, во различити фази од кривичната постапка, за разлика од порано кога 

пресудувањето беше исклучиво по подигнато обвинение, Обвинителен предлог, непосреден 

Обвинителен акт или Обвинителен акт по спроведена истрага. 

 

 Сега освен пресудување по спроведена главна расправа, по повод на поднесено 

обвинение, обвинителен предлог или акт, при што повеќе нема непосреден обвинителен акт, 

кривичната постапка резултира со пресуда и поповод на склучлени предлог-спогодби помеѓу 

јавниот обвинител, осомничениот и неговиот бранител, во различни фази од постапката. 

 

 Имено, дозволено е спогодување и во скратена постапка, спогодување во текот на 

истрагата, спогодување по поднесен обвинителен предлог, по подигнат обвинителен акт 

поред неговото одобрување од страна на советот за оцена на обвинителниот акт, а постои и 

пресуда поради признание на вина по поднесен обвинителен предлог или подигнат 

обвинителен акт, но пред почетокот на главната расправа. 

 

 Така сега егзистираат : 

 -Пресуда врз основа на предлог спогодба во скратена постапка 

 -Пресуда врз основа на предлог спогодба во текот на истрагата 

       -Пресуда врз основа на предлог спогодба по подигнато обвинение 

       -Пресуда поради признание на вина по подигнато обвинение 

       -Пресуда по спроведена главна расправа 

 

 Поради тоа, со класично пресудување завршуваат се помал број на кривични постапки 

и подигнати обвиненија. 

 Сите овие процесни можности имаат позитивни последици и ефекти, пред се поради 

раните фази во кои една постапка завршува со пресудување, постапките траат пократко, по 

ефикасно, со значително помалку трошоци, законите предвидуваат низа поволности за 

осомничениот при одлучувањето за видот и висината на кривичната санкција. 

 Од друга страна, се ова бара поголем ангажман на јавниот обвинител во брзината и 

ефикасноста на прибавувањето на доказите во пред истрагата и истражната постапка. 

 

  Покрај тоа, значително се намалува и бројот на второстепените поостапоки, особено 

затоа што при спогодувањето страннките се откажуѕваат од правото на жалба, па донесените 

пресуди врз основа на предлог-спогодбите во сите фази во кои тие се дозволени, ја 

исклучуваат жалбата, пресудата е веднаш правосилна и извршна.  
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 Поради тоа и не може веќе да се искажува процентот на пресудени обвиненија, затоа 

што сега има пресудени кривичлни предмети и пред поднесување на обвинение. 

 Следствено на тоа, сите пресуди донесени врз основа на предлог спогодба или поради 

признание на вина по подигнато обвинение, се осудителни. 

 

 Единствена можност за донесување на ослободителна персуда од страна на судот или 

одбивателна пресуда поради откажување на јавниот обвинител од кривично гонење е доколку 

обвинението премине во фаза на пресудување со главна расправа. 

  

XIII.7.2 Структура на пресудени предмети 

 

               Во извештајната 2016 година вкупно во работа биле кривични пријави против 458 

лица, се спроведувале истраги против вкупно 407 лица, поднесени биле Обвинителни 

предлози прпотив 35 лица, подигнати биле Обвинителни акти против 106 лица, а од 

претходнита година останале непресудени обвиненија поднесени пред судот против 98 лица. 

 

 Видови на пресуди 

  

-Пресуда врз основа на предлог спогодба во скратена постапка за .....19 лица 

-Пресуда врз основа на предлог спогодба во текот на истрагата за......47 лица 

-Пресуда врз основа на предлог спогодба по подигнато обвинение.....12 лица 

-Пресуда поради признание на вина по подигнато обвинение..............44 лица 

-Пресуда по спроведена главна расправа..................................................37 лица 

 

Вкупно.........................................................................................................159 лица 

  

На крајот на 2016 година останале непресудени обвиненија против 73 лица. 

 

Структура на првостепени пресуди 

 

-Осудителни ...................156 лица........98,11 % 

 

-Ослободителни..................1 лице..........0,63 % 

 

            -Одбивателни.......................2 лица.........1,26 % 

 

 

              Кривични санкции по осудителните пресуди за 156 лица  

 

-Затвор................................130 лица..............83,33 % 

 

-Условни...............................25 лица..............16,03 % 

 

-Мерка на безбедност.............1 лице................0,64 % 

 

На 1-едно обвинето лице е изречена парична казна како споредна казна, така да истата 

не влегува во вкупниот број на пресуди и казни. 

 

На 4-четири лица им е изречена како споредна и казна Протерување странец од 

земјата, така да истите не влегуваат во вкупниот број на пресуди и казни. 

  

 

XIII.8 ВТОРОСТЕПЕНА ПОСТАПКА 
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XIII.8.1 Жалби и одговор на жалба на јавниот обвинител 

 

           Во извештајната 2016 година јавниот обвинител изјавил жалби на првостепените 

пресуди против 24 лица, сите поради одлуката за кривичната санкција. 

 

Во текот на 2016 година се добиени второстепени одлуки против 9 лица, при што 5 

жалби се уважени, а 4 се одбиени. 

 

На изјавените жалби од обвинетите, од страна на јавниот обвинител се поднесени 

одговори на жалби против 8 лица. 

 

Бројот на жалби на јавниот обвинител, но и на обвинетите, во однос на претходните 

години е драстично намален, од причина што најголемиот бтрој на постапки се завршуваат со 

постапки за спогодување или признавање на вина од страна на обвинетиот, мал е број на 

предмети кои продолжуваат со првостепено пресудување со главна расправа, а новите 

процесни правила на докажување и изведување на доказите, првостепените пресуди ги прават 

по издржани, јасни и тешко соборливи. 

 

XIII.8.2 Жалби од обвинети 

 

Во извештајната 2016 година обвинетите лица изјавил вкупно 83 жалби на 

првостепените пресуди, од нив 8 само поради одлуката за кривичната санкција. 

 

Во текот на 2016 година се добиени вкупно 48 второстепени одлуки по изјавените 

жалби од обвинети лица, при што само 8 жалби се уважени од кои само 1 порди одлуката за 

кривичната санкција, а 40 се одбиени од кои 7 само поради одлуката за кривичната санкција. 

 

Ако се направи анализа дека во 2016 година се добиени првостепени осудителни 

пресуди против вкупно 156 обвинети лица, а жалба изјавиле 83 лица тоа е 53,20 %. 

 

Ако се земе дека од 48 второстепени одлуки по изјавените жалби на обвинетите лица 

само 8 се уважени тоа е 16,66 % а 40 или 83,33 % се одбиени, се заклучува дека во најголем 

дел жалбите им се неосновани што говори не само за квалитетот на првостепените пресуди, 

туку и за квалитетот на обвиненијата по кои истите биле донесени. 

   

На изјавените жалби од обвинетите, од страна на јавниот обвинител се поднесени 

одговори на жалби против 8 лица, па ако се земе бројот на уважени и одбиени жалби се 

заклучува дека јавниот обвинител критички поднесувал одговори на жалби. 

 

Споредено со 2015 година кога биле донесени второстепени пресуди за вкупно 241 

лица од кои за 192 лица  или 79,67%, првостепените пресуди се потврдени, се заклучува дека 

во 2016 година има намалување на вкупниот број на жалби и на одлуки по жалби, но 

процентот од 79,67 на одбиени во 2015 и процентот на одбиени од 83,33 во 2016 година 

говори за константа на потврдените пресуди со тенденција на зголемување на одбиените 

жалби и истовремено тоа значи подобрување на квалитетот на пресудите и обвиненијата. 

 

XIII.8.3 Одлуки по вонредни правни лекови 

 

Во извештајната 2016 година по барања и предлози за вонредни правни лекови од 

осудени лица, од страна на Врховниот суд на Република Македонија се донесени и до ова 

јавно обвинителство доставени одлуки за вкупно 63 лица. 
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По Барања за вонредно ублажување на казната се примени одлуки за вкупно 57 лица од 

кои за 7 лица барањето им е уважено и одлуките на пониските судови се преиначени по однос 

на кривичната санкција, а за 50 лица барањата им се одбиени. 

 

По Барања за вонредно преиспитување на правосилна пресуда се примени одлуки за 

вкупно 4 лица од кои за 1 лице барањето е уважено и одлуката на пониските судови е укината, 

а за 3 лица барањата им се одбиени. 

 

По Жалби на одлуки на Апелациониот суд кои биле донесени во прв степен, односно 

кога судот решавал во втор степен и ја преиначил првостепената одлука, па против неа 

обвинетиот имал право на жалба до Врховниот суд кој одлучувал сега како второстепен суд, 

се примени одлуки за вкупно 2 лица од кои за 1 лице жалбата му е уважена и одлуката на 

пониските судови е укината, а за 1 лице жалбата му е одбиена. 

 

XIII.9 ПОСТАПУВАЊЕ ПРОТИВ ПРАВНИ ЛИЦА 

 

Во текот на извештајната 2016 година во Основното јавно обвинителство за гонење на 

организиран криминал и корупција во работа биле примена една кривична пријава против 1 

правно лице како сторител на кривично дело, за разлика од 2015 година кога немало кривични 

пријави против правни лица.  

 

            Правното лице е пријавено за кривично дело Бесправно градење од чл. 244-а од КЗ, 

заедно со физички лица како пријавени, па по собирање на потребни известувања, на крајот на 

извештајната 2016 година кривичната пријава останала нерешена кај други органи. 

 

XIII.10 ПОСТАПУВАЊЕ ПРОТИВ НЕПОЗНАТИ СТОРИТЕЛИ 

 

Во текот на извештајната 2016 година во Основното јавно обвинителство за гонење на 

организиран криминал и корупција во работа биле примени 24 кривични пријави против 

непознат сторител на кривично дело, а во 2015 година биле примени 25 кривични пријави 

против непознат сторител на кривично дело, што е намалување само за 1 пријава и 

пријавениот криминалитет по овој основ е на исто ниво.  

 

Подносители  

 

-МВР на РМ....................................21 пријави 

-физичко лице.................................2 пријави 

-правно лице...................................1 пријава 

 

Сите 21 пријава од МВР на РМ се за кривично дело Криумчарење мигранти од чл.418-б 

од КЗ за кривично правни настани кога сторителот останал непознат, затоа што се дал во 

бегство, оставајќи ги мигрантите, а најчесто и возилото кое го управувал и со него ги 

превезувал мигрантите. 

  

Сите три пријави, од физичките лица и од правното лице се за кривично дело 

Злоупотреба на службената положба и овластување од чл.353 од КЗ.  

 

Една од нив е отстапена на надлежност на друго јавно обвинителство, а по две се 

постапува со прибирање на потребни известувања. 

 

По сите пријави од страна на јавниот обвинител е постапено со прибирање на 

известувања, давање на наредби за вештачења на траги и предмети со цел да се открие и 

идентификува сторителот. 
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По преземени дејствија откриени се сторителите по 4 пријави за кривично дело 

Криумчарење мигранти од чл.418-б од КЗ кои биле против непознато лице и истите се 

презаведени во уписникот „КО“ и се процесуирани. 

 

XIII.11 ИМОТНА ШТЕТА, ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ, КОНФИСКАЦИЈА 

 

              Во извештајната 2016 година по поднесените обвиненија имотна штета од сторените 

кривични дела изнесува 98.589.000,оо денари. 

 

             Во текот на 2016 година со пресудите согласно законските одредби се одземени 

предмети со кои е извршено кривичното дело или произлегуваат од него. 

 

            По кривични дела одземањето е извршено на : 

 

Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни 

супстанции и прекурсори чл.215 од КЗ  

 

-мобилни телефони  44 -патнички моторни возила 9 -моторцикл 1 -товарни моторни 

возила 1-марихуана 29,725 гр -кокаин 1,14 гр -вага 1(една) -241.140,00 денари -40.400 евра -10 

швајцарски франци  -500 американски долари -25 бугарски левови  

 

Учество во странска војска, полиција паравоени или параполициски формации чл. 322-

а од КЗ. 

 

-мобилни телефони 50 -лап топ – 6 -компјутер 4 -УСБ – стик 9 -таблет 3 -хард диск 1 -

камера 1 -диктафон 1 -рамка за пушка 1  

 

Злосторничко здружување чл.394 од КЗ 

 

-мобилни телефони 24 -лап топ 4 -хард диск 1 -пиштоли 4 -безбол палка 1 -ловечка 

пушка 1  -рамки за куршуми 2 -куршуми 352 -206.500,00 денари 

-38.370 евра -11.150 швајцарски франци 

 

Терористичка организација чл. 394-а од КЗ  

 

-мобилни телефони 20 -лап топ 1 -компјутери 2 -УСБ стик 4  

 

Криумчарење мигранти чл. 418-б од КЗ 

 

-патнички моторни возила 32 -товарни моторни возила 10 -мобилни телефони 57 -УСБ 

стик 1 

 

Организирање на група и поттикнување на извршување на делата трговија со луѓе, 

трговија со малолетно лице и криумчарење мигранти чл. 418-в од КЗ 

 

-патнички моторни возила 6 -товарни моторни возила 1 -мобилни телефони 32 

 

 

Злоупотреба  на  безвизниот  режим со државите членки на ЕУ и на Шенгенскиот 

Договор чл. 418-д од КЗ 

 

-патнички моторни возила 2 -мобилен телефон 1 -1.700 евра 
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Во текот на 2016 година со пресудите согласно законските одредби се конфискувани  

предмети за кривично дело Злосторничко здружување чл.394 од КЗ и се конфискувани вкупно 

12.000,оо евра и 1 пиштол. 

 

XIII.12 ПРИТВОР  

 

             Во текот на 2016 година, во текот на истражната постапка по образложени предлози за 

определување на мерки за обезбедување на присуство на осомничениот, од страна на судија 

на претходна постапка се определувани мерки приотвор, куќен притвор и определени мерки 

на претапзливост. 

 

            Мерките биле предлагани кога за тоа имало неопходна потреба и биле исполнети 

законските основи, поткрепено со соодветни докази за секој основ посебно, имајќи во предвид 

дека Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција во 

склад со својата законски утврдена стварна надлежност постапува во предмети за тешки 

кривични дела, многу често во организирана форма и со елементи кои што укажуваат на 

висок степен на противправност во истите, поради постоење на основите дека осомничените 

може да се сокријат или да се дадат во бегство, дека ќе ги уништат трагите и доказите на 

кривичното дело, дека ќе ја попречуваат истрагата, ќе влијаат врз сведоците и соучесниците, а 

во одредени случаи постои страв и дека ќе го повторат делото. 

 

               Во 2016 година се определени мерки притвор спрема 118 лица, куќен притвор спрема 

5 лица и мерки на претпазливост спрема 20 лица. 

  

              

             Ова значи дека со некоја од мерките за обезбедување на присуство биле опфатени 

вкупно 143 лица од вкупно 267 ново пријавени лица во 2016 година или 53,55 %. 

 

              Од тоа притвор 118 лица или 44,19 % од 267 лица, куќен притвор за 5 лица или 1,87 % 

и други мерки за 20 лица или 7,49 %. 

 

               Притворот бил применет за кривични дела во скратена постапка до 8 дена спрема 22 

лица. 

 

Во истрага притворот бил применет спрема 96 лица од вкупно 215 лица под истрага 

или 44,65 %. 

 

Во 2015 година притвор имало за 27 лица во скратена постапка до 8 дена, а за 201 лице 

од вкупно 298 лица под истрага или 67,45 %, значи притвор во 2015 година бил изречен 

спрема вкупно 228 лица, куќен притвор спрема 5 лица и мерките на претпазливост спрема 30 

лица, односно по сите основи спрема 263 лица од вкупно 525 ново пријавени или 50,10 %. 

 

             Од тоа притвор 228 лица или  43,43 % од 525 лица, куќен притвор за 5 лица или 0,95 % 

и други мерки за 30 лица или 5,72 %. 

 

Од ова произлегува дека 2016 во однос на 2015 година го задржува на исто ниво 

вкупното применување на мерките за обезебедување, со тенденција на поголема примена на 

другите превентивни мерки, а намалување на мерката притвор, што е очигледно значително 

намалување на примената на мерката притвор во 2016 година, со што се демантираат 

неоснованите шпекулации за драконската примена на оваа мерка.  

 

 Времетраење на определената мерка притвор како прва мерка против 118 лица во 2016 



24 

година : 

 

 -до 8 дена..........22 лица........18,64 % 

 -до 30 дена..........8 лица..........6,78 % 

 -до 60 дена........16 лица.........13,56 % 

 -до 90 дена........43 лица.........36,45 % 

 -до 180 дена......29 лица.........24,57 % 

 

 Од ова исто така се гледа дека мерката притвор не е употребена во значителна и 

несразмерна мера за секој осомничен поединечно, туку напротив применета е селективно и 

индивидуално во зависност од особеностите на секој случај и на секој осомничен конкретно, 

што значи дека зависно од индивидуализацијата и потребата на секој поединечен случај и 

осомничено лице е применувана различно, при што најприменувана е во траење до 90 дена, а 

само 24,57 % се притвор до 180 дена, што говори за брзината и ажурноста на завршувањето на 

истрагите. 

 

Времетраење на определената мерка куќен притвор како прва мерка против 5 лица во 

2016 година е до 60 дена за 1 лице, до 90 дена за 2 лица и до 180 дена за 2 лица. 

 

Мерките на претпазливост спрема 20 лица во 2016 година се изречени додека има 

потреба од нивно траење, а најдолго до правосилното завршување на постапката. 

 

 

 

XIII.13 ПОСТАПУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИ „РО“ 

 

Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција во 

периодот од 01.01.2016 година до 31.12.2016 година во уписникот РО има заведено вкупно 

264 предмети, што е за 7 предмети помалку во однос на оформените предмети во 2015 година, 

во која биле заведени и било постапувано по вкупно 271 РО предмети, додека во 2014 година 

биле оформени вкупно 230 предмети во уписникот „РО“, што во однос на извештајната 2016 

година се заведени 34 предмети помалку. 

 

Оваа компаративна анализа упатува на заклучокот дека во обемот на заведени 

предмети под РО не се забележуваат поголеми отстапувања. 

 

Структурата на подносители на 264 предмети заведени во РО уписникот во 

извештајната 2016 година е следна : 

 

-МВР на РМ ...............................136 предмети.......51,51 % 

-Граѓани........................................59 предмети.......22,35 % 

-Други државни органи................25 предмети.........9,47 % 

-други јавни обвинителства..........23 предмети.........8,71 % 

-ОЈО за организиран криминал......9 предмети.........3,41 % 

-Правни лица..................................8 предмети.........3,03 % 

-Анонимни подносители................4 предмети..........1,52 % 

 

Во насока на мериторно одлучување со цел донесување на соодветна 

јавнообвинителска одлука, преземени се повеќе процесни дејствија во предистражна постапка 

од страна на јавните обвинители надлежни да постапуваат по овие предмети. Притоа, 

донесени се наредби за претходно прибирање на известувања, во рамките на кои во повеќе 

предмети се повикани лица чии сознанија можеле да придонесат за појаснување на 

релевантни факти и околности, исто така издадени се наредби за увид во остварени 
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телефонски и други електронски комуникации, поднесени се барања за издавање на наредби 

за претрес, наредби за вештачење, како и други дејствија.  

 

По преземените потребни дејствија, на надлежно постапување на други јавни 

обвинителства доставени се 51 предмет. Со конечна одлука, во случаите кога од сите 

прибавени вербални и материјални докази не произлегуваат основани сомненија за сторено 

кривично дело кое се гони по службена должност или во дејствијата на пријавените не се 

содржани конкретни дејствија кои во себе консумираат битни елементи на кривично дело, се 

завршени 20 предмети.  

 

По поднесени барања за доставување информации, определени податоци или 

известувања, а кои не се во врска со конкретни предмети кои се водат во ова обвинителство, 

откако од страна на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и 

корупција соодветно е постапено или е доставен одговор до подносителите по однос на 

истите, оформени и завршени се 16 предмети. 

 

Од вкупниот број на РО предмети, 19 се споени со други веќе оформени предмети 

заведени во РО или КО уписникот, додека 4 предмети од РО се презаведени во КО уписникот. 

По обезбедувањето на доволно докази кои упатуваат на сторено кривично дело од страна на 

познат сторител, во 2 предмети, поведени се кривични постапки и тоа вкупно против 3 лица 

поради постоење на основано сомнение за сторено кривично дело „Криумчарење мигранти“ 

предвидено и казниво по чл.418-б ст.2 од КЗ, за кривично дело „Незаконито влијание врз 

сведоци“ од чл.368-а од КЗ оформен е кривичен предмет против 1 лице, додека за 1 лице 

поведена е кривична постапка за кривично дело „Примање награда за противзаконито 

влијание“ од чл.359 од КЗ. 

 

Воспоставувајќи меѓународна соработка во кривичната материја, иницирана како од 

страна на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, 

така и од надлежни органи на други држави, ова обвинителство има постапувано по 14 барања 

и замолници за меѓународна правна помош, од кои најголем дел се доставени преку 

Министерството за правда на Република Македонија, но некои од нив се доставени и 

директно до ова обвинителство.  

 

По распишана меѓународна потерница, во постапката за екстрадиција во 4 предмети 

донесени се решенија од надлежен суд со кои е утврдено дека се исполнети законските 

претпоставки за екстрадиција на странец, при што е определен екстрадиционен притвор за 

вкупно 4 лица.   

 

 XIII.14 СТРУКТУРА НА КРИВИЧНИТЕ ДЕЛА И ВИД НА ОДЛУКИ 

 

ГЛАВА XXI КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ ЗДРАВЈЕТО НА ЛУЃЕТО  

 

Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, 

психотропни супстанции и прекурсори чл.215 од КЗ  

 

Во текот на извештајната 2016 година вкупно во работа биле кривични пријави против 

вкупно 45 (четриесетипет) лица, од кои 40 (четриесет) ново примени лица и 5 (пет) лица од 

претходни години.  

Во претходната 2015 година во работа биле кривични пријави против вкупно 42 лица од 

кои 39 ново примени лица и 3 лица од претходни години.  

 

Во текот на извештајната 2016 година :    
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 Во предистражна постапка собирани се потребни податоци и известувања против 

вкупно 3 (три) лица. 

  Во предистражна постапка се преземани истражни дејствија на потребни вештачења 

против 5 (пет) лица.  

 Кривични пријави против 1 (едно) лице се решени на друг начин. 

 Кај други органи останале нерешени кривични пријави против 3 (три) лица. 

 Во текот на извештајната 2016 година е постапувано по истраги кои останале 

незавршени од претходната година против 18 (осумнаесет) лица.  

 Во текот на извештајната 2016 година се донесени нови Наредби за спроведување на 

истражна постапка против 41 (четриесетиедно) лице. 

 Ова значи дека во текот на извештајната 2016 година е постапувано во истрага против 

вкупно 59 (педесетидевет) лица. 

  Во текот на истражната постапка пред поднесување на Обвинителен акт со 

осомничениот се постигнати Предлог спогодби и по нив се донесени Пресуди по предлог-

спогодби со 10 (десет) осомничени лица. 

 По завршената истрага се подигнати Обвинителни акти против 21 (дваесетиедно) лице. 

 По подигнатите Обвинителни акти со осомничениот се постигнати Предлог спогодби и 

по нив се донесени Пресуди по предлог-спогодби со 4 (четири) осомничени лица. 

 По завршената истрага се донесени Наредби за запирање на истрагата против 1 (едно) 

лице.  

 Во текот на истрагата се донесени Наредби за прекинување на истрагата против 3 (три) 

лица.  

 На крајот на извештајната 2016 година останале нерешени истраги против 

24(дваесетичетири) лица. 

 По подигнатите Обвинителни акти се донесени Пресуди поради признание на вина 

против 11 (единаесет) лица. 

 По подигнатите обвиненија со Обвинителни акти и Обвинителни предлози по завршена 

првостепена судска постапка со главен претрес, односно главна расправа се донесени 

осудителни пресуди против вкупно 26 (дваесетишест) лица, од кои со казна затвор против сите 

26 (дваесетишест) лица. 

 По подигнатите обвиненија со Обвинителни акти и Обвинителни предлози по завршена 

првостепена судска постапка со главен претрес, односно главна расправа како главна судска 

одлука е изречена мерка на безбедност – задолжително психијатриско лекување на слобода, 

против 1 (едно) лице. 

   Против донесените првостепени пресуди, јавниот обвинител изјавил жалба поради 

кривичната санкција за 1 (едно) лице, за која од второстепениот суд во текот на извештајната 

2016 година ее добиена одлука дека е уважена жалба за 1 (едно) лице.  

 Јавниот обвинител поднел 1 (еден) Одговор на жалба, по изјавена жалба од обвинето 

лице против првостепената пресуда.   

  

 

ГЛАВА XXIII КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ ИМОТОТ 

 

Разбојништво чл.237 од КЗ 

 

Во текот на извештајната 2016 година вкупно во работа биле ново примени кривични 

пријави против вкупно 6 (шест) лица. 

Во претходната 2015 година немало во работа кривични пријави за ова дело. 

 

Во текот на извештајната 2016 година :    

 

            Кривични пријави против 4 (четири) лица се решени на друг начин. 

 Во текот на извештајната 2016 година се донесени нови Наредби за спроведување на 
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истражна постапка против 2 (две) лица. 

 

 Ова значи дека во текот на извештајната 2016 година е постапувано во истрага против 

вкупно 2 (две) лица. 

 

  На крајот на извештајната 2016 година останале нерешени истраги против 2 (две) лица. 

  

Останати кривични дела против имотот 

 

Бесправно градење чл. 244-а од КЗ 

 

Во текот на извештајната 2016 година вкупно во работа биле ново примени кривични 

пријави против вкупно 3 (три) лица. 

Во претходната 2015 година немало пријави за ова дело. 

 

Во текот на извештајната 2016 година :    

 

            Кај други органи останале нерешени кривични пријави против 3 (три) лица. 

 

 

  

 

ГЛАВА XXV КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ ЈАВНИТЕ ФИНАНСИИ, ПЛАТНИОТ 

ПРОМЕТ И СТОПАНСТВОТО 

 

Перење пари и друга противправна имотна корист чл.273 од КЗ 

 

Во текот на извештајната 2016 година вкупно во работа биле кривични пријави против 

вкупно 25 (дваесетипет) лица, од кои 10 (десет) ново примени лица и 15 (петнаесет) лица од 

претходни години. 

 

Во претходната 2015 година во работа биле кривични пријави против вкупно 30 лица од 

кои 21 ново примени лица и 9 лица од претходни години.  

 

Во текот на извештајната 2016 година :  

   

  Во предистражна постапка се преземани истражни дејствија на потребни вештачења 

против 7 (седум) лица.  

 Донесени се Решенија за отфрлање на кривичната пријава против 2 (две) лица. 

 Кривични пријави против 3 (три) лица се решени на друг начин. 

 Во ова јавно обвинителство останале нерешени кривични пријави против 2 (две) лица. 

 Кај други органи останале нерешени кривични пријави против 10 (десет) лица. 

 Во текот на извештајната 2016 година е постапувано по истраги кои останале 

незавршени од претходната година против 18 (осумнаесет) лица.  

 Во текот на извештајната 2016 година се донесени нови Наредби за спроведување на 

истражна постапка против 8 (осум) лица. 

 Ова значи дека во текот на извештајната 2016 година е постапувано во истрага против 

вкупно 26 (дваесетишест) лица. 

  По завршената истрага се подигнати Обвинителни акти против 2 (две) лица. 

 На друг начин се решени истраги против три лица.  

 На крајот на извештајната 2016 година останале нерешени истраги против 21 

(дваесетиедно) лице. 

 Против донесените првостепени пресуди, јавниот обвинител изјавил жалба поради 
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кривичната санкција за 2 (две) лица. 

 

Даночно затајување член 279 од КЗ 

 

 Во текот на извештајната 2016 година е постапувано по истраги кои останале 

незавршени од претходната година против 2 (две) лица и истите останале недовршени на 

крајот на извештајниот период.   

 Во претходната 2015 година немало пријави за ова дело. 

Во текот на извештајната 2016 година :    

 Во овие  истражни постапки против 2 (две) лица е пресметана штета кај државни 

органи во износ од 15.381.000,00 денари.  

 

Останати кривични дела  

 

 Во текот на извештајната 2016 година е постапувано по една истрага од поранешен 

период против едно лице и истата истрага останува недовршена на крајот на извештајниот 

период.   

 

 

 

ГЛАВА XXVIII КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ ДРЖАВАТА  

 

Останати кривични дела 

 

 Во претходната 2015 година во работа биле кривични пријави против вкупно 43 лица 

од кои 42 ново примени лица и 1 лице од претходни години. 

 

 Во текот на извештајната 2016 година се примени кривични пријави за следните 

кривични дела : 

 

Терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста чл. 313 од КЗ  

 

Во текот на извештајната 2016 година во работа била една кривична пријава од 

поранешен период  против вкупно 1 (едно) лице и истата останува нерешена кај други органи.  

  

Учество во странска војска, полиција паравоени или параполициски формации 

чл. 322-а од КЗ 

 

Во текот на извештајната 2016 година вкупно во работа биле ново примени кривични 

пријави против вкупно 5 (пет)  лица. 

 Во текот на извештајната 2016 година е постапувано по истраги кои останале 

незавршени од претходната година против 36 (триесетишест) лица.  

 Во текот на извештајната 2016 година се донесени нови Наредби за спроведување на 

истражна постапка против 5 (пет) лица. 

 Ова значи дека во текот на извештајната 2016 година е постапувано во истрага против 

вкупно 41 (четриесетиедно) лице. 

  Во текот на истражната постапка пред поднесување на Обвинителен акт со 

осомничениот се постигнати Предлог спогодби и по нив се донесени Пресуди по предлог-

спогодби со 6 (шест) осомничени лица. 

 По завршената истрага се подигнати Обвинителни акти против 11 (единаесет) лица. 

 По подигнатите Обвинителни акти со осомничениот се постигнати Предлог спогодби и 

по нив се донесени Пресуди по предлог-спогодби со 6 (шест) осомничени лица. 

 На крајот на извештајната 2016 година останале нерешени истраги против 24 
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(дваесетичетири) лица. 

 По подигнатите Обвинителни акти се донесени Пресуди поради признание на вина 

против 5 (пет) лица. 

 По подигнатите обвиненија со Обвинителни акти и Обвинителни предлози по завршена 

првостепена судска постапка со главен претрес, односно главна расправа се донесени 

осудителни пресуди против вкупно 15 (петнаесет) лица, за кои е определена казна затвор 

против истите 15 (петнаесет) лица. 

 Против донесените првостепени пресуди, јавниот обвинител изјавил жалба поради 

кривичната санкција за 5 (пет) лица. 

 

ГЛАВА XXX КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ СЛУЖБЕНАТА ДОЛЖНОСТ 

 

Злоупотреба на службената положба и овластување чл.353 од КЗ 

 

Во текот на извештајната 2016 година вкупно во работа биле кривични пријави против 

вкупно 130 (стоитриесет) лица, од кои 27 (дваесетиседум) ново примени лица и 103 (стоитри) 

лица од претходни години. 

 

Во претходната 2015 година во работа биле кривични пријави против вкупно 147 лица 

од кои 92 ново примени лица и 53 лица од претходни години.  

 

Во текот на извештајната 2016 година :    

 Во предистражна постапка се преземани истражни дејствија на потребни вештачења 

против 1 (едно)  лице.  

 Поднесени се Обвинителни предлози против 1 (едно) лице. 

 Кривични пријави против 40 (четриесет) лица се решени на друг начин. 

 Кај други органи останале нерешени кривични пријави против 40 (четриесет) лица. 

 Во текот на извештајната 2016 година е постапувано по истраги кои останале 

незавршени од претходната година против 40 (четриесет) лица.  

 Во текот на извештајната 2016 година се донесени нови Наредби за спроведување на 

истражна постапка против 49 (четриесетидевет) лица. 

 Ова значи дека во текот на извештајната 2016 година е постапувано во истрага против 

вкупно 89 (осумдесетидевет) лица. 

  Во текот на истражната постапка пред поднесување на Обвинителен акт со 

осомничениот се постигнати Предлог спогодби и по нив се донесени Пресуди по предлог-

спогодби со 5 (пет) осомничени лица. 

 По завршената истрага се подигнати Обвинителни акти против 9 (девет) лица. 

 По подигнатите Обвинителни акти со осомничениот се постигнати Предлог спогодби и 

по нив се донесени Пресуди по предлог-спогодби со 1 (едно) осомничено лице. 

 По завршената истрага се донесени Наредби за запирање на истрагата против 11 

(единаесет) лица.  

 На крајот на извештајната 2016 година останале нерешени истраги против 64 

(шеесетичетири)лица. 

 По подигнати обвиненија е пресметана штета кај останати субјекти во износ од  83.208 

.000,оо денари.  

 По подигнатите обвиненија со Обвинителни акти и Обвинителни предлози по завршена 

првостепена судска постапка со главен претрес, односно главна расправа се донесени 

осудителни пресуди против вкупно 7 (седум) лица, од кои со казна затвор против  1 (едно) 

лице, со условна осуда против 6 (шест) лица, а парична казна не е донесена. 

 Против донесените првостепени пресуди, јавниот обвинител изјавил жалба поради 

кривичната санкција за 3 (три) лица, од кои од второстепениот суд во текот на извештајната 

2016 година се добиени одлуки дека  се  одбиени за 3 (три) лица. 

 Јавниот обвинител поднел за 1 едно лице Одговор на жалба, по изјавена жалба од 
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обвинето лице против првостепената пресуда.   

 

Примање поткуп чл.357 од КЗ 

 

Во текот на извештајната 2016 година вкупно во работа биле ново примени кривични 

пријави против вкупно 8 (осум) лица.  

Во претходната 2015 година во работа биле кривични пријави против вкупно 1ново 

примено лице. 

 

Во текот на извештајната 2016 година :    

 

 Во предистражна постапка собирани се потребни податоци и известувања против 

вкупно 5 (пет) лица. 

  Во ова јавно обвинителство останале нерешени кривични пријави против 5 (пет) лица. 

 Во текот на извештајната 2016 година се донесени нови Наредби за спроведување на 

истражна постапка против 3 (три) лица. 

 Ова значи дека во текот на извештајната 2016 година е постапувано во истрага против 

вкупно 3 (три) лица. 

  По завршената истрага се подигнати Обвинителни акти против 3 (три) лица. 

  

            Давање поткуп чл.358 од КЗ  

 

Во текот на извештајната 2016 година вкупно во работа биле кривични пријави против 

вкупно 3 (три) лица, од кои 2 (две)  ново примени лица и 1 (едно) лице од претходни години. 

 

Во претходната 2015 година во работа биле кривични пријави против вкупно 1 ново 

примено лице.  

 

Во текот на извештајната 2016 година :    

 

 Донесени се Решенија за отфрлање на кривичната пријава против 1 (едно) лице. 

 Во текот на извештајната 2016 година се донесени нови Наредби за спроведување на 

истражна постапка против 2 (две) лица. 

 Ова значи дека во текот на извештајната 2016 година е постапувано во истрага против 

вкупно 2 (две) лица. 

  Во текот на истражната постапка пред поднесување на Обвинителен акт со 

осомничениот се постигнати Предлог спогодби и по нив се донесени Пресуди по предлог-

спогодби со 1 (едно) осомничено лице. 

 По завршената истрага се подигнати Обвинителни акти против 1 (едно) лице. 

 По подигнатите обвиненија со Обвинителни акти и Обвинителни предлози по завршена 

првостепена судска постапка со главен претрес, односно главна расправа се донесени 

осудителни пресуди против вкупно 1 (едно) лице, за које се определува условна осуда. 

  

 

Противзаконито посредување чл.359 од КЗ 

 

Во текот на извештајната 2016 година вкупно во работа биле кривични пријави против 

вкупно 4 (четири) лица, од кои 3 (три) ново примени лица и 1 (едно) лице од претходни 

години. 

Во претходната 2015 година во работа биле кривични пријави против вкупно 1 лице од 

претходни години. 

 

Во текот на извештајната 2016 година :    



31 

 Во предистражна постапка собирани се потребни податоци и известувања против 1 

(едно) лице. 

  Донесени се Решенија за отфрлање на кривичната пријава против 1 (едно) лице. 

 Поднесена е една жалба против едно Решение за отфрлање на кривичната пријава 

против 1 (едно) лице, по која до крајот на извештајната 2016 година не е донесена одлука од 

страна на повисокиот јавен обвинител. 

 Поднесени се Обвинителни предлози против 2 (две) лица. 

 Кај други органи останале нерешени кривични пријави против 1 (едно) лице. 

  

Фалсификување службена исправа чл.361 од КЗ 

 

Во текот на извештајната 2016 година вкупно во работа биле кривични пријави против 

вкупно 5 (пет) лица и истите останале нерешени кај други органи на крајот на извештајната 

2016 година. 

 

 Во претходната 2015 година во работа биле кривични пријави против вкупно 5 лица. 

 

 

 

ГЛАВА XXXI КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ ПРАВОСУДСТВОТО 

 

Во претходната 2015 година во работа биле кривични пријави против вкупно 19 лица од 

кои 17 ново примени лица и 2 лица од претходни години.  

 

Во извештајната 2016 година се примени кривични пријави за следните дела : 

 

Останати кривични дела  

 

Лажно пријавување на кривично дело чл.366 од КЗ 

 

Во текот на извештајната 2016 година вкупно во работа била ново примена кривична 

пријава против вкупно 1 (едно) лице и истата е решена на друг начин, поточно со отстапување 

на надлежност на друго јавно обвинителство. 

  

Незаконито влијание врз сведоци чл.368-а од КЗ  

 

Во текот на извештајната 2016 година вкупно во работа биле кривични пријави против 

вкупно 10 (десет) лица, од кои 7 (седум) ново примени лица и 3 (три) лица од претходни 

години. 

 Во предистражна постапка собирани се потребни податоци и известувања против 

вкупно 1 (едно) лице. 

  Поднесени се Обвинителни предлози против 4 (четири) лица. 

 Кривични пријави против 2 (две) лица се решени на друг начин. 

 Кај други органи останале нерешени кривични пријави против 3 (три) лица, а против 

едно лице пријавата останала нерешена во јавното обвинителство. 

 По подигнатите Обвинителни акти се донесени Пресуди поради признание на вина 

против 1 (едно) лице, при што е донесена осодителна пресуда со условна осуда.  

 По подигнатите обвиненија со Обвинителни акти и Обвинителни предлози по завршена 

првостепена судска постапка со главен претрес, односно главна расправа се донесени 

осудителни пресуди против вкупно едно лице, од кои со условна осуда за едно лице. 

 По подигнатите обвиненија со Обвинителни акти и Обвинителни предлози по завршена 

првостепена судска постапка со главен претрес, односно главна расправа е донесена 

одбивателна пресуда против 1 (едно) лице.  
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ГЛАВА XXXII  КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ ПРАВНИОТ СООБРАЌАЈ 

 

Во претходната 2015 година во работа биле кривични пријави против вкупно 6 ново 

примени лица. 

 

Во извештајната 2016 година се примени кривични пријави за следните дела : 

 

Фалсификување исправа чл.378 од КЗ 

 

Во текот на извештајната 2016 година вкупно во работа биле кривични пријави против 

вкупно 5 (пет) лица и сите кривични пријави против сите 5 (пет) лица се решени на друг начин 

со отстапување на надлежност на друго јавно обвинителство. 

  

Останати кривични дела 

 

Употреба на исправа со невистинита содржина чл.380 од КЗ  

 

Во текот на извештајната 2016 година во работа била кривична пријава против едно 

лице,од претходната година, која останала нерешена во ова јавно обвинителство, од причина 

што ова лице и кривично дело се пријавени со други лица и кривични дела, за кои е донесена 

друга јавно обвинителска одлука, а за предметното лице и дело треба дополнително да се 

одлучи поради спецификата на настанот за кој е пријавено, а поради тоа беше неопходно да се 

исчека исходот и одлуките за другите лица и кривични дела, па во текот на следниот период, 

согласно закон ќе се донесе и соодветна јавно обвинителска одлука и по однос на ова лице и 

кривично дело. 

 

ГЛАВА XXXIII КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД 

 

Недозволено држење на оружје или распрснувачки материи чл.396 од КЗ 

 

Во текот на извештајната 2016 година вкупно во работа биле кривични пријави против 

вкупно 2 (две) лица, од кои една  ново примена против 1 (едно) лице и за 1 (едно) лице од 

претходни години. 

 

Во претходната 2015 година во работа биле кривични пријави против 1 лице. 

 

      Во текот на извештајната 2016 година :    

 

 Кривична пријава против 1 (едно) лице е решено на друг начин. 

 Во текот на извештајната 2016 година е донесена нова Наредба за спроведување на 

истражна постапка против 1 (едно) лице и истата останува недовршена на крајот на 

извештајниот период.  

  

Останати кривични дела  

 

Во претходната 2015 година во работа биле кривични пријави против вкупно 94 лица од 

кои 76 ново примени лица и 18 лица од претходни години.  

 

Во извештајната 2016 година се примени кривични пријави за следните дела : 

  

Злосторничко здружување чл.394 од КЗ 
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Во текот на извештајната 2016 година вкупно во работа биле кривични пријави против 

вкупно 28 лица, од кои 6 ново примени лица и 22 лица од претходни години. 

 Донесени се Решенија за отфрлање на кривичната пријава против 6 лица. 

 Кривични пријави против 8 лица се решени на друг начин. 

 Во ова јавно обвинителство останале нерешени кривични пријави против 1 лицe. 

 Кај други органи останале нерешени кривични пријави против 2 лица. 

 Во текот на извештајната 2016 година е постапувано по истраги кои останале 

незавршени од претходната година против 39 лица.  

 Во текот на извештајната 2016 година се донесени нови Наредби за спроведување на 

истражна постапка против 11 лица. 

 Ова значи дека во текот на извештајната 2016 година е постапувано во истрага против 

вкупно 50 лица. 

  Во текот на истражната постапка пред поднесување на Обвинителен акт со 

осомничениот се постигнати Предлог спогодби и по нив се донесени Пресуди по предлог-

спогодби со 2 осомничени лица. 

 По завршената истрага се подигнати Обвинителни акти против 19 лица. 

 По завршената истрага се донесени Наредби за запирање на истрагата против 1 лицe.  

 На крајот на извештајната 2016 година останале нерешени истраги против 28 лица. 

 По подигнатите обвиненија со Обвинителни акти и Обвинителни предлози по завршена 

првостепена судска постапка со главен претрес, односно главна расправа се донесени 

осудителни пресуди против вкупно 10 лица, од кои со казна затвор против 8 лица, со условна 

осуда против 2 лица, а парична казна не е донесена. 

 По подигнатите обвиненија со Обвинителни акти и Обвинителни предлози по завршена 

првостепена судска постапка со главен претрес, односно главна расправа е донесена 

ослободителна пресуда против  едно лице и е донесена одбивателна пресуда исто така против 

едно лице. 

 Парична казна како споредна казна е донесена против едно лице кое било обвинето за 

кривично дело Даночно затајување од чл.279 од КЗ за кое обвинетото лице било обвинето како 

со второ кривично дело заедно со носечкото кривично дело Злосторничко здружување чл.394 

од КЗ. 

   Против донесените првостепени пресуди, јавниот обвинител изјавил жалба поради 

кривичната санкција за 8 лица, од кои од второстепениот суд во текот на извештајната 2016 

година се добиени одлуки дека е уважена жалба за едно лице. 

 Јавниот обвинител поднел 3 Одговори на жалба, по изјавена жалба од обвинето лице 

против првостепената пресуда.   

 

Терористичка организација чл. 394-а од КЗ  

 

Во текот на извештајната 2016 година вкупно во работа биле ново примени кривични 

пријави против вкупно 7 лица. 

 Во текот на извештајната 2016 година се донесени нови Наредби за спроведување на 

истражна постапка против 7 лица. 

 Ова значи дека во текот на извештајната 2016 година е постапувано во истрага против 

вкупно 7 лица. 

  Во текот на истражната постапка пред поднесување на Обвинителен акт со 

осомничениот се постигнати Предлог спогодби и по нив се донесени Пресуди по предлог-

спогодби со 4 осомничени лица. 

 На крајот на извештајната 2016 година останале нерешени истраги против 3 лица. 

 По подигнатите обвиненија со Обвинителни акти и Обвинителни предлози по завршена 

првостепена судска постапка со главен претрес, односно главна расправа се донесени 

осудителни пресуди против вкупно 4 лица, од кои со казна затвор против 4 лица. 

  

Тероризам чл. 394-б од КЗ  
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Во текот на извештајната 2016 година вкупно во работа биле ново примени кривични 

пријави против вкупно 2 лица. 

 Во текот на извештајната 2016 година се донесени нови Наредби за спроведување на 

истражна постапка против 2 лица. 

 Ова значи дека во текот на извештајната 2016 година е постапувано во истрага против 

вкупно 2 лица. 

  На крајот на извештајната 2016 година останале нерешени истраги против 2 лица. 

  

ГЛАВА XXXIV КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ ЧОВЕЧНОСТА И МЕЃУНАРОДНОТО 

ПРАВО  

 

Во текот на извештајната 2016 година вкупно во работа биле кривични пријави против 

вкупно 167 лица, од кои 139 ново примени лица и 28 лица од претходни години. 

Во претходната 2015 година вкупно во работа биле кривични пријави против вкупно 

238 лица, од кои 228 ново примени лица и 10 лица од претходна година. 

Споредено вкупно 167 лица 2016 година со вкупно 238 лица во претходната 2015, во 

2016 година има 71 лице помалку или намалување за 29,83 %, што е резултат и во корелација 

со движењето од исток кон запад по тнр.Балканска рута на поголемиот бран на бегалци, а со 

тоа и на мигранти во 2015 во однос на 2016 година. 

 

Во текот на извештајната 2016 година :    

 

 Во предистражна постапка собирани се потребни податоци и известувања против 

вкупно 24 лица. 

  Во предистражна постапка се преземани истражни дејствија на потребни вештачења 

против 3 лица.  

 Донесени се Решенија за отфрлање на кривичната пријава против 9 лица. 

 Решени на друг начин, со отстапување на надлежност со непосредно доставување на 

друго јавно обвинителство или по пат на судир на надлежност со друго јавно обвинителство се 

решени кривични пријави против 3 лица. 

 Во скратена постапка пред поднесување на Обвинителен предлог со осомничениот се 

постигнати Предлог спогодби и по нив се донесени Пресуди по предлог-спогодби со 19 

осомничени лица. 

 Поднесени се Обвинителни предлози против 28 лица. 

 Во ова јавно обвинителство останале нерешени кривични пријави против 13 лица. 

 Кај други органи останале нерешени кривични пријави против 11 лица. 

 Во текот на извештајната 2016 година е постапувано по истраги кои останале 

незавршени од претходната година против 38 лица.  

 Во текот на извештајната 2016 година се донесени нови Наредби за спроведување на 

истражна постапка против 84 лица. 

 Ова значи дека во текот на извештајната 2016 година е постапувано во истрага против 

вкупнo 122 лица. 

  Во текот на истражната постапка пред поднесување на Обвинителен акт со 

осомничениот се постигнати Предлог спогодби и по нив се донесени Пресуди по предлог-

спогодби со 19 осомничени лица. 

 По завршената истрага се подигнати Обвинителни акти против 40 лица. 

 По подигнатите Обвинителни акти е постигната Предлог спогодба и по неа е донесена 

Пресуда по предлог-спогодба со 1 осомничено лице. 

 По завршената истрага се донесени Наредби за запирање на истрагата против 7 лицa.  

 Во текот на истрагата се донесени Наредби за прекинување на истрагата против 8 лицa.  

 На крајот на извештајната 2016 година останале нерешени истраги против  48 лица. 

 По подигнатите Обвинителни акти се донесени Пресуди поради признание на вина 
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против 27 лица. 

 По подигнатите обвиненија со Обвинителни акти и Обвинителни предлози по завршена 

првостепена судска постапка со главен претрес, односно главна расправа се донесени 

осудителни пресуди против вкупно 90 лица, од кои со казна затвор против 76 лица, со условна 

осуда против 14 лица, а парична казна не е донесена. 

На 4-четири лица им е изречена како споредна и казна Протерување странец од 

земјата, така да истите не влегуваат во вкупниот број на пресуди и казни. 

             Против донесените првостепени пресуди, јавниот обвинител изјавил жалба сите 

поради кривичната санкција за 5 лица, а од второстепениот суд во текот на извештајната 2016 

година се добиени одлуки дека се уважени жалби за 3 лица, а одбиени за 1 лица. 

               Јавниот обвинител поднел 3 Одговори на жалба, по изјавена жалба од обвинето лице 

против првостепената пресуда.   

               Мерка притвор е определена спрема 78 лица, а мерка куќен притвор спрема 4 лица. 

             Други мерки на претпазливост се определени спрема 12 лица. 

 

Во оваа глава и прегледот напред за кој и во табеларот се бараат и се искажуваат збирни 

податоци за целата глава, можеме да посочиме дека во работата во 2016 година со искажаните 

податоци се опфатени и се однесуваат на следните кривични дела, 

 

Трговија со луѓе чл. 418-а од КЗ 

 

Во текот на извештајната 2016 година вкупно во работа биле кривични пријави против 

вкупно 8 лица, од кои ново примена против 1 лице и за 7 лица од претходни години. 

 Кривични пријави против 3 лица се решени на друг начин. 

 Во ова јавно обвинителство останале нерешени кривични пријави против 4 лица. 

 Во текот на извештајната 2016 година е донесена нова Наредба за спроведување на 

истражна постапка против 1 лице. 

 Ова значи дека во текот на извештајната 2016 година е постапувано во истрага против 

вкупно 1 лице. 

 По завршената истрага е подигнат Обвинителен акт против 1 лице. 

 По подигнатите обвиненија со Обвинителни акти и Обвинителни предлози по завршена 

првостепена судска постапка со главен претрес, односно главна расправа е донесена 

осудителна пресуда против 1 лице, за која е изречена условна осуда.  

 Против донесените првостепени пресуди, јавниот обвинител изјавил жалба поради 

кривичната санкција за 1 лице. 

 

Криумчарење мигранти чл. 418-б од КЗ 

 

Во текот на извештајната 2016 година вкупно во работа биле кривични пријави против 

вкупно 119 лица, од кои 103 ново примени лица и 16 лица од претходни години. 

 Во предистражна постапка собирани се потребни податоци и известувања против 

вкупно 17 лица. 

  Во предистражна постапка се преземани истражни дејствија на потребни вештачења 

против 3 лица.  

 Донесени се Решенија за отфрлање на кривичната пријава против 4 лица. 

 Во скратена постапка пред поднесување на Обвинителен предлог со осомничениот се 

постигнати Предлог спогодби и по нив се донесени Пресуди по предлог-спогодби со 17 

осомничени лица. 

 Поднесени се Обвинителни предлози против 28 лица. 

 Во ова јавно обвинителство останале нерешени кривични пријави против 6 лица. 

 Кај други органи останале нерешени кривични пријави против 8 лица. 

 Во текот на извештајната 2016 година е постапувано по истраги кои останале 

незавршени од претходната година против 8 лица.  
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 Во текот на извештајната 2016 година се донесени нови Наредби за спроведување на 

истражна постапка против 56 лица. 

 Ова значи дека во текот на извештајната 2016 година е постапувано во истрага против 

вкупно 64 лица. 

  Во текот на истражната постапка пред поднесување на Обвинителен акт со 

осомничениот се постигнати Предлог спогодби и по нив се донесени Пресуди по предлог-

спогодби со 17 осомничени лица. 

 По завршената истрага се подигнати Обвинителни акти против 24 лица. 

 По подигнатите Обвинителни акти е постигната Предлог спогодба и по неа е донесена 

Пресуда по предлог-спогодба со 1 осомничено лице. 

 По завршената истрага се донесени Наредби за запирање на истрагата против 1 лице.  

 Во текот на истрагата се донесени Наредби за прекинување на истрагата против 1 лице.  

 На крајот на извештајната 2016 година останале нерешени истраги против  22 лица. 

 По подигнатите Обвинителни акти се донесени Пресуди поради признание на вина 

против 25 лица. 

 По подигнатите обвиненија со Обвинителни акти и Обвинителни предлози по завршена 

првостепена судска постапка со главен претрес, односно главна расправа се донесени 

осудителни пресуди против вкупно 72 лица, од кои со казна затвор против 62 лица, со условна 

осуда против 10 лица, а парична казна не е донесена. 

        На 4-четири лица им е изречена како споредна и казна Протерување странец од 

земјата, така да истите не влегуваат во вкупниот број на пресуди и казни. 

 Против донесените првостепени пресуди, јавниот обвинител изјавил жалба поради 

кривичната санкција за 4 лица, од кои од второстепениот суд во текот на извештајната 2016 

година се добиени одлуки дека се уважени жалби за 3 лица, а одбиени за 1 лица. 

 Јавниот обвинител поднел 1 Одговор на жалба, по изјавена жалба од обвинето лице 

против првостепената пресуда.   

 

Организирање на група и поттикнување на извршување на делата трговија со 

луѓе, трговија со малолетно лице и криумчарење мигранти чл. 418-в од КЗ 

 

Во текот на извештајната 2016 година вкупно во работа биле ново примени кривични 

пријави против вкупно 16 лица. 

 Во текот на извештајната 2016 година е постапувано по истраги кои останале 

незавршени од претходната година против 7 лица.  

 Во текот на извештајната 2016 година се донесени нови Наредби за спроведување на 

истражна постапка против 16 лица. 

 Ова значи дека во текот на извештајната 2016 година е постапувано во истрага против 

вкупно 23 лица. 

  Во текот на истражната постапка пред поднесување на Обвинителен акт со 

осомничениот е постигната Предлог спогодба и по неа е донесена Пресуда по предлог-

спогодба со 1 осомничено лице, за истото е изречена казна затвор. 

 По завршената истрага се подигнати Обвинителни акти против 6 лица. 

 На крајот на извештајната 2016 година останале нерешени истраги против 16 лица. 

 Јавниот обвинител поднел 2 Одговори на жалба, по изјавена жалба од обвинето лице 

против првостепената пресуда.   

 

Трговија со малолетно лице чл. 418-г од КЗ 

 

Во текот на извештајната 2016 година вкупно во работа биле ново примени кривични 

пријави против вкупно 6 лица. 

 Во текот на извештајната 2016 година е постапувано по истраги кои останале 

незавршени од претходната година против 3 лица.  

 Во текот на извештајната 2016 година се донесени нови Наредби за спроведување на 
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истражна постапка против 6 лица. 

 Ова значи дека во текот на извештајната 2016 година е постапувано во истрага против 

вкупно 9 лица. 

  По завршената истрага е подигнат Обвинителни акти против 1 лице. 

 Во текот на истрагата се донесени Наредби за прекинување на истрагата против 2 лица.  

 На крајот на извештајната 2016 година останале нерешени истраги против 6 лица. 

   

Злоупотреба  на  безвизниот  режим со државите членки на ЕУ и на Шенгенскиот 

Договор чл. 418-д од КЗ  

 

Во текот на извештајната 2016 година вкупно во работа биле кривични пријави против 

вкупно 18 лица, од кои 13 ново примени лица и 5 лица од претходни години. 

 Во предистражна постапка собирани се потребни податоци и известувања против 

вкупно 7 лица. 

 Донесени се Решенија за отфрлање на кривичната пријава против 5 лица. 

 Во скратена постапка пред поднесување на Обвинителен предлог со осомничениот се 

постигнати Предлог спогодби и по нив се донесени Пресуди по предлог-спогодби со 2 

осомничени лица. 

 Во ова јавно обвинителство останале нерешени кривични пријави против 3 лица. 

 Кај други органи останале нерешени кривични пријави против 3 лица. 

 Во текот на извештајната 2016 година е постапувано по истраги кои останале 

незавршени од претходната година против 20 лица.  

 Во текот на извештајната 2016 година се донесени нови Наредби за спроведување на 

истражна постапка против 5 лица. 

 Ова значи дека во текот на извештајната 2016 година е постапувано во истрага против 

вкупно 25 лица. 

  Во текот на истражната постапка пред поднесување на Обвинителен акт со 

осомничениот е постигната Предлог спогодба и по неа е донесена Пресуда по предлог-

спогодба со 1 осомничено лице. 

 По завршената истрага се подигнати Обвинителни акти против 8 лица. 

 По завршената истрага се донесени Наредби за запирање на истрагата против 6 лица.  

 Во текот на истрагата се донесени Наредби за прекинување на истрагата против 5 лица.  

 На крајот на извештајната 2016 година останале нерешени истраги против 4 лица. 

 По подигнатите обвиненија со Обвинителни акти и Обвинителни предлози по завршена 

првостепена судска постапка со главен претрес, односно главна расправа се донесени 

осудителни пресуди против вкупно 4 лица, од кои со казна затвор против 1 лице, со условна 

осуда против 3 лица, а парична казна не е донесена. 

                               
XIII.15 Соработка со други органи и институции 
 

Во текот на 2016 година Основното јавно обвинителство за гонење на организиран 

криминал и корупција во согласност со законските овластувања, при што посебна е 

раководната улога со правосудната полиција во претходната постапка, и орган кој ја води 

истрагата, истата ја остваруваше секојдневно особено со Одделот за сузбивање на 

организиран криминал и корупција при Министерството за внатрешни работи на РМ, 

Финансовата полиција, Управата за финансиско разузнавање, Управата за јавни приходи, 

Царинската управа и други државни органи и институции. 

 

XIV. ЗАКЛУЧОК  
 
 

 Споредувајќи ги статистичките податоци за претметното работење на Јавното 

обвинителство на Република Македонија, вишите јавни обивнителства, основните јавни 
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обвинителства и на Основното јавн обвинитество за гонење на организиран криминал и 

корупција, може да се заклучи дека во извештајната 2016 година е обезбедено висок степен 

на ажурност, стручност и квалитет во постапувањето по предметите. 

 

 Од текстуалните извештаи произлегува дека во извештајниот период е постапено 

против вкупно 29.384 лица кое во споредба со претходната 2015 година кога имавме 32.013 

лица се забележува разлика од помалку 2629 лица или за 8,21% во однос на претходната 2015 

година. 

 

 Бројот на новоподнесени кривични пријави против полнолетни лица во текот на 2016 

година бележи намалување 19.063 лица во однос на претходната 2015 година кога имавме 

вкупно 21.539 пријавени лица што подрзбира дека во извештајниот период имаме 

намалување за 2.530 лица или 11,7%. 

 

 Во однос на кривичните дела сторени од деца во судир со законот во текот на 2016 

година имавме 1186 пријавени деца што во однос на претходната 2015 година кога имавме 

вкупно 1360 деца, имаме намалување за 174 или 12,8%. 

 

 Во однос на непознати сторители во извештајниот период имаме пријавени вкупно 

9.135 лица додека пак во претходната 2015 година имавме 9.085 лица што подразбира 

зголемување за 50 лица или за 0,5%. 

 

 Во текот на извештајната 2016 година основните јавни обвинителства решиле пријави 

против 17.851 лица или 59,3% а останале во работа кривични пријави пртив 12.223 или 

40,6%. 

 

 Оваа голема броја на нерешени кривични пријави пред се се должи на улогата на 

јавниот обвинител по Законот за кривична постапка кој  постапува уште од предистражна 

постапка во соработка со МВР кое нешто подразбира превземање на дејствија со цел да се 

прибираат одредени податоци во врска со кривичната пријава. 

 

 Донесувањето на пресуда врз основа на спогодба на јавниот обвинител и 

осомничениот и оваа година беше предизвик во работењето на јавното обвинителство.  

При примената на овој институт позитивно е дека од првата година на примена на овој 

институт, со примената на Законот за кривична постапка од декември 2013 година, имаме 

тренд на зголемување на примената на спогодбата на јавниот обвинутел и осомничениот така 

што ако споредиме 2015 година и извештајниот период 2016 година имаме процентуално 

зголемување за 15,5%.  

 

Податоците од извештајот, говорат дека јавните обвинителства и покрај сите 

проблеми со кои се соочуваа во текот на 2016 година, успеа да го задржат континуитетот на 

совладување на приливот на кривични пријави. Па така и во оваа извештајна година се 

бележи успех од решени 60,75 % од вкупниот број на пријави. Од вкупниот процент на 

пријави кои во текот на 2016 година останале во работа кај јавните обвинители и другите 

државни органи 39,25 %, најголем број на предмети се евидентирани на подрачјето на 

Вишото јавно обвинителство Скопје.Ваквата состојба е резултат на фактот што во вкупен 

обем на работа од 18.796 лица ова обвинителство учествува со 9.242 пријавени лица или 

49,1%, меѓутоа причините за ваквата состојба не е само обемот на работа, туку и структура 

на криминалитетот, сложеноста на предметите, квалитетот на пријавите и објективни 

причини во примената на одредбите на ЗКП кои се во врска со раководната улога на јавниот 

обвинител во кривичната постапка. 

Во поглед на овие кривични пријави, нужно е да се истакне дека исто така во најголем 

број случаи се работи за пријави поднесени од оштетени физички и правни лица, 
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непоткрепени и без доволно основи на сомненија за да се иницира постапката пред суд, кое 

нешто пак директно влијае за примена на институтот собирање потребни известувања, било 

непосредно од самите јавни обвинители, било преку Министерството за внатрешни работи и 

други органи. 

На анализата се надополнува и фактот дека Основното јавно обвинителство Скопје, 

како основно обвинителство со најголем обем на работа, во 2015 година 

јавнообвинителската функција ја извршуваше преку 41 јавен обвинител од 

систематизираните 62 јавни обвинители, кој број дополнително треба да се прошири за 

дополнителни 30 %. 

Процентот на решени 60,75 % од вкупниот број на кривични пријави е резултат на 

превземени истражни дејствија против 17.851 лица, спроведени истраги против 1171 лица и 

прибавени потребни податоци и известувања во дури 12.223 лица. 

Квалитетот на прибавените докази од бројните преземени дејствија се огледа во 

фактот дека основните јавни обвинителства 40 % од вкупниот број на решени предмети, го 

решиле на начин што донеле јавнообвинителски одлуки за продолжување на постапката и 

изнесување на сторителите пред судот. Квалитетот на обезбедените докази се огледа и во 

фактот дека судот врз основа на обвиненијата поднесени од јавните обвинителства и предлог 

спогодбите склучени помеѓу јавните обвинители и осомничените судовите донеле 

осудителни пресуди во 91,4 %. 

 

 НАШЕ МИСЛЕЊЕ 

 

Квалитетот на работењето на јавнто обвинителство се согледува и во поглед на 

јавнообвинителските одлуки при што од 9.558 обвиненија донесени се осудителни пресуди 

од страна на судовите во вкупно 8612 или 90,1% од случаите, а во оваа бројка не спаѓа бројот 

на спогодбите склучени во истражна постапка, скратена постапка и спогодба по поднесен 

обвинителен акт која броја изнесува 451 

И покрај убедувањето на јавноста дека јавното обвинителство многу често ја користи 

мерката притвор како мерка за обезбедување присуство на лица и за непречено водење на 

кривичната постапка, статистиката говори дека во извештајната 2016 година оваа мерка е 

употребена во 2,3% од случаите осбено против сторителите на кривични дела против 

здравјео на луѓето. 

Од анализата на податци произлегува дека за разлика од претходната 2015 година 

кога поизразено било определување на притворот по кривичните деа од имотен карактер во 

текот на извештајната 2016 година оваа мерка бележи пораст во кривичните дела против 

здравјето на лугето имајќи во предвид порастот на ваквите кривични дела во извештајната 

2016 година.  

Значајно е да се напомене дека во 2016 година има благ пораст на користење 

институтите од чл.43 и чл.44 од ЗКП и склучувањето предлог спогодби помеѓу јавните 

обвинители и осомничените.  Придобивките од користењето на  спогодувањето и примената 

на одредбите од чл.43 и чл.44 од ЗКП, намалени трошоци за кривична постапка и ефективна 

и ефикасна кривична постапка со кратко времетраење укажуваат на оправданоста на 

заложбата на Јавното обвинителство на Република Македонија во иднина се поголем број на 

предмети да се решаваат на ваков начин.  

Исто така, битно е да се напомене дека во 22,3 % од вкупниот број на решени 

предмети се поднесени казнени налози, со кој институт се обезбедува забрзување на 

постапката, скратување на нејзиното времетраење и зголемување на ефикасноста. 

Во услови на сериозно намален број на човечки ресурси и работа во несоодвтени 

просторни услови, слободно можеме да констатираме дека со исклучителна посветеност и 

заложба како на јавните обвинители, така и на јавнообвинителската служба, со висок 

интегритет во работењето се постигнати изложените статистики. 

Јавното обвинителство и во иднина со ист интензитет и жар ќе продолжи да ја 

обавува јавнообвинителската функција.  
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Со почит, 
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