
 

 

Врз основа на член 107 став 4 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 42/2020), Јавниот обвинител на Република Северна 
Македонија на 10.2.2022 година, донесе 

 

 

ПРАВИЛНИК 
ЗА НАЧИНОТ НА РАСПРЕДЕЛБА НА ПРЕДМЕТИТЕ ВО ЈАВНИТЕ ОБВНИТЕЛСТВА 

ПРЕКУ СИСТЕМОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА РАСПРЕДЕЛБА НА ПРЕДМЕТИТЕ 
 

 

1. Општи одредби 

Член 1 

Со овој правилник се уредува начинот за распределба на предметите во јавните 
обвинителства преку системот за електронска распределба на предметите. 

 Член 2 

(1) Јавните обвинители се должни да постапуваат само по предметите што им се 
доделени преку системот за електронска распределба на предметите.  

(2) За потребите на електронската распределба на предмети се изработува посебна 
софтверска програма прилагодена на потребите на Јавното обвинителство на Република 
Северна Македонија.  

 

2. Електронската распределба на предмети 

Член 3 

Електронската распределба на предмети се врши преку Информатичкиот систем во 
Јавното обвинителство на Република Северна Македонија, како дел од единствениот 
информатички центар со база на податоци за правосудните органи во Република Северна 
Македонија. 

 

Член 4 

(1) Со цел функционалност на системот за електронска распределба на предметите во 
Јавното обвинителство на Република Северна Македонија се формира постојано Работно 
тело за стандардизација на постапките при користење на системот за електронска 
распределба на предметите во јавните обвинителства (во натамошниот текст: Работното 
тело). 

(2) Работното тело од ставот 1 на овој член е составено од тројца информатичари 
вработени во јавните обвинителства, по еден претставник од Јавното обвинителство на 
Република Северна Македонија, од секое вишо јавно обвинителство, од Основното јавно 
обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, од Основното јавно 
обвинителство Скопје и тројца претставниците од другите основни јавни обвинителства. 



(3) Персоналниот состав на Работното тело со решение го определува Јавниот 
обвинител на Република Северна Македонија. 

 

Член 5 

Со примена на системот за електронска распределба на предмети се остваруваат 
следните цели : 

- стандардизирање на постапувањето со предметите во јавните обвинителства од 
оформување до архивирање, 

- распределба на предметите во јавното обвинителство без можност за внатрешни 
или надоврешни влијанија при персонален избор на надлежен јавен обвинител, 

- спречување на застој од приемот на предметот, неговото оформување, 
распоредување и архивирање, 

-  електронски увид и евиденција на предмети во работа кај секој јавен обвинител,  

- електронски увид и надзор на преземени дејствија во секој одделен предмет во 
смисла на почитување на законските рокови за преземање на процесните дејствија и 
за донесување на јавнообвинителските одлуки. 

 

Член 6 

Работното тело од членот (4) на овој правилник за стандардизација на постапките при 
користење на системот за електронска распределба на предметите во јавните 
обвинителства со акт кој е во согласност со прописите на внатрешна организација на 
обвинителството, ги унифицира: 

-   терминологијата што ќе се користи во системот за електронска распределба на 
предметите, 

-   уписниците што ќе се користат, 

-   електронските обрасци, потврди, дописи, одлуки и други документи, 

-   методологијата за внесување на податоците, 

-   протоколи за движење на предметите, 

-   други работи потребни за унифицирање на постапките при користење на системот 
за електронска распределба на предметите. 

 

Член 7 

(1)  Системот за електронска распределба на предметите задолжително се користи при 
постапувањето со предметите во јавните обвинителства, при што се почитуваат 
упатствата и заклучоците на Работното тело од членот (4) на овој правилник.  

(2) Јавните обвинителства се должни да постапат по заклучоците на Работното тело во 
рокот определен во заклучоците. 

(3) Јавниот обвинител на Република Северна Македонија од составот на членовите на 
Работното тело од членот (4) на овој правилник формира трочлена комисија што во 



смисла на ставовите (1) и (2) од овој член врши надзор и без одлагање го известува 
Јавниот обвинител на Република Северна Македонија за воочени недоследности. 

 

 Член 8 

(1) Јавниот обвинител на Република Северна Македонија е должен да донесе внатрешни 
процедури за постапување со предметите во рамките на системот за електронска 
распределба на предметите, по предлог на Работното тело. 

(2)  Внатрешните процедури се усогласуваат со годишниот распоред за работа на јавните 
обвинители и јавнообвинителските службеници и советници во соодветното јавно 
обвинителство. 

  

Член 9 

По автоматската распределба на предметот, може да се изврши прераспределба на 
предметот поради: 

- Измена на годишниот распоред за работа, 

- Унапредување или разрешување на јавниот обвинител, 

- Упатување на јавен обвинител во друго јавно обвинителство или вон јавното 
обвинителство, 

- Мирување на работен однос, 

- Подолготрајно боледување, 

- Престанок на функцијата јавен обвинител. 

 (2) Приоритет во постапувањето и одлучувањето имаат предметите по кои некое лице е 
притворено или се наоѓа на издржување на казна затвор. 

(3) Приоритет во постапувањето имаат и: 

- предметите по кои постапката подолго трае и постои опасност од застарување 

- предметите кои врз основа на посебни прописи имаат итен карактер  и  

- предметите за кои од оправдани причини ќе се определи да се земат во работа 
побргу. 

 

Член 10 

По донесена одлука по предметот, јавниот обвинител што постапува, предметот заедно 
со сите списите го враќа во архивата, каде во системот за електронска распределба на 
предметите се заведува датумот на враќањето на предметот. 

  

Член 11 

 (1) Пристап до системот за електронска распределба на предметите со единствено 
корисничко име и лозинка може да имаат: 

- јавните обвинители за предметите по кои тие постапуваат, 



- јавнообвинителските стручни соработници кои постапуваат по предметите, 

- повисоките јавни обвинители во предметите во кои тие постапуваат, 

- внатрешниот ревизор за целите на ИКТ ревизија согласно добиеното овластување и 

- членовите на Комисијата за надзор во смисла на член 7 став (3) од овој правилник. 

 

 
Член 12 

 
Јавните обвинители, јавнообвинителските службеници и лицата што имаат пристап до 
системот согласно член 11 од овој правилник, се должни да поминат воведна обука за 
користење на автоматизираниот систем за распределба на предмети. 

  

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 13 

(1) Софтверската програма за потребите на електронската распределба на 
предмети согласно овој правилник треба да биде компатибилна со програмата за 

управување со предмети во јавното обвинителство. 

(2) Средствата за изработка на софтверската програма ќе се обезбедат од буџетот 
на Република Северна Македонија. 

Член 14 

Работното тело за стандардизација на постапките при користење на системот за 
електронска распределба на предметите во јавните обвинителства согласно овој 
правилник ќе се формира во рок од 30 дена од влегување во сила на овој правилник. 

Член 15 

Започнатото постапување по предмети распределени во работа на јавен 
обвинител пред отпочнување со примена на овој правилник, продолжува кај истиот јавен 
обвинител.  

Член 16 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Северна Македонија“, а ќе започне да се применува три месеци од 
исполнување на условите согласно член 107 ставовите (1), (2) и (3) од Законот за јавното 
обвинителство на Република Северна Македонија (Службен весник на Република 
Северна Македонија бр. 42/2020 година). 

      

А бр. 03-103/1       Јавен обвинител на 
Датум 10.2.2022 година     Република Северна Македонија  
                     Љубомир Јовески 
 


