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Апстракт: Реформата на правосудниот систем во Република Македонија радикално 

навлезе и во обвинителскиот систем. Клучните реформи се извршени со донесување на 

Законот за кривична постапка во 2010 година. Основните темели на новата улога на 

јавниот обвинител беа резултат на напуштањето на судскиот патернализам со 

префрлување на товарот на докажување врз странките; обезбедување активна и раководна 

улога на јавното обвинителство во претходната постапка, со ефикасна контрола врз 

полицијата, укинување на судската истрага и преземање на водењето на претходната 

постапка од јавното обвинителство и друго. Јавниот обвинител и во новиот модел на 

кривична постапка останува единствен овластен тужител во редовната. Воспоставен е 

контролен механизам според кој оштетениот може да се обрати со жалба до непосредно 

повисокиот јавен обвинител од оној кој ја донел одлуката за откажување од гонење 

односно за неповедување кривична постапка. Истражните центри на јавното 

обвинителство се во функција на успешно остварување на неговите надлежности, а заради 

гарантирање на човековите слободи и права. 
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Вовед 

 

Република Македонија од самостојувањето е во континиран процес на реформа, 

процес на транзиција и совладување на сите транзициони препреки на патот кон 

Европската унија. Овој пат не беше лесен, ниту брз. Напротив, транзицијата, после 

еклатантните злосторства на претходниот комунистички и автократски систем остави 

впечаток на извонредно тежок период во развитокот на новите држави. Се напушти 

едноумието и се воведе повеќепартискиот систем; се воведе пазарната економија; се 

имплементира концептот на човековите слободи и права; се втемели владеењето на 



правото како водечки принцип на патот кон реформите и функционирањето на новите 

институции. Меѓутоа, со тек на годините како еден од најголемите проблеми во 

функционирањето на институциите во транзиционите држави остана владеењето на 

правото и неговата примена. Ерозијата на државните институции е најдобра потврда за 

овој факт во случајот на Република Македонија. Ниту Република Македонија како млада 

демократска држава не е имуна од овие глобални влијанија и тие дури може да се каже 

дека се од егзистенцијален карактер односно се доведуваат во врска со економските и 

правни аспекти на транзицијата. Имено, после прогласување на независност, се отпочна 

еден широк процес на транзиција односно премин од старите кон нови вредности, начела 

на функционирање на институциите на системот, но и на граѓаните. Имплементирањето 

на увезените демократски правила и начела, како што е начелото на владеење на правото 

во еден систем кој со децении владеел партискиот принцип практично беше невозможно 

без помошта на меѓународниот фактор (кои некои автори ја нарекуваат доминација!). 

Затоа наспроти сите оние кои стравуваат од американизацијата, (а се корисници на 

нејзини проекти!), би навел дека стравуваат од демократијата на овој простор кој полека и 

се европеизира “преку усвојување во националното право на она што претставува 

комунитарна придобивка -  acquis communautaire,  односно правото на ЕУ.ˮ
1
 

В. Васовиќ, истакнува дека прашањето за односот на правото и демократијата, 

односно владеењето на правото, без сомневање е многу посложено и потешко, отколку 

што тоа се чини или истакнува. Имено, не е сосема јасно за кое право станува збор. Дали е 

во прашање некој вид на природно право или е збор за позитивното право. Ако се работи 

за првото, тогаш е познато дека постојат големи недоумици и несогласности околу тоа 

што е природно право. Не е ретко, во поблиското одредување на природното право, 

различни автори разбираат и наведуваат различни права на луѓето. Едни, во групата на 

природни права вбројуваат одредени човекови, цивилни и политички права, а ист статус 

им даваат и на економските и социјалните права; едни приватната сопственост ја сметаат 

за природно право, а други не, и така по ред
2
.  
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Во Република Македонија, владеењето на правото има значење на темелна уставна 

вредност, начело (принцип) загарантирано во член 8 од Уставот и заедно со останатите 

вредности, го „определуваат, меѓу другото и третманот на политичкиот карактер на 

Уставот, го потенцираат пред се неговииот демократски прогресивен карактер затоа што 

на нов начин го утврдува односот на човекот и граѓанинот и народот со власта и нејзините 

органи”
3
. Во оваа смисла, изградбата на демократскиот систем во Република Македонија и 

прифаќањето на владеењето на правото како принцип на функционирање на државата, се 

директно поврзани со нивото на разбирање на човековите права и слободи, со 

застапеноста на преспективата на човековите прва и слободи во легислативата и со 

создавањето соодветен механизам за заштита на човековите права и слободи
4
. 

Имено, институциите може, но не мора, да се засновани врз соодветна 

организација, но нивната суштина е повеќе поставување  на определена формална 

структура и правила на однесување и интеракција меѓу поединците. Институциите го 

стрктуираат општествениот живот, опредечувајќи јасни улоги за поединецот, правила на 

однесување, заемни односи во институцијата и интеракција меѓу институциите, односно 

улогите на поединците во рамките на секоја институција. Општеството  денес не може да 

се замисли без таква формална институционална структура, заснована врз правни, 

економски и други правила и норми, или конвенции. Правилата кои ја определуваат 

улогата на поединецот и неговото однесување во и кон институциите, во огромно 

мнозинство се дефинирани како правни норми. Институционализацијата, како основна 

карактеристика на современото општество, оди заедно со регулацијата, зашто смо првни 

норми, зад кои стои државата и нејзината присила, ја гарантираат извесноста на 

очекувањата во однос на социјалните улоги на поединците и самаите институции, како и 

нивните заемни односи. Но, проблемот регулација – дерегулација не се сведува на 

прашањето за постоење на правила на однесување, зашто тие имаат конститутивно 

значење и без такви правила не постојат институции, туку на тоа – дали таквите правила 

ги поставува и  ги санкционира државата, или тие се автономни, конвенционални 
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социјални норми, поддржани од моралот, религијата, обичајот или други вонправни 

нормативни системи.
5
   

 

1.Клучни новини според Законот за кривична постапка од 2010 година кои имаат 

импакт врз новата улога на јавниот обвинител 

 

Бројните и детектирани слабости до 2010 година поврзани со водењето на 

кривичната постапка од една страна и острите забелешки за казнено-правниот систем во 

целина до страна Европската комисија, вклучително и реакцијата на јавноста, 

невладиниот сектор и други интересни групи беа причина да се започне со процес на 

реформа на кривичната постапка. Потребата од позначајни реформи во казнената 

процесна постапка е дефинирана во Стратегијата за реформа на правосудниот систем на 

Република Македонија од ноември 2004 година. “Генерална цел е владеење на правото 

што подразбира правните правила да бидат општо познати, постојано спроведувани и тоа 

од секој индивидуалец поединечно, изградба на систем според европските стандарди.ˮ
6
 Во 

Извештајот за напредокот на Република Македонија за 2008 година е потенцира потребата 

од “понатамошно зајакнување на судството во поглед на буџетската рамка, човечките 

ресурси и ефикасноста. Треба да се воспостави досие на постигнувања во однос на 

спроведувањето на новата законодавна рамка и функционирање на новите институции.ˮ
7
 

Во Извештајот за напредокот на Република Македонија за 2009 година е наведено дека се 

се “потребни контиунирани напори за обезбедување на независност и непристрасност на 

судството, особено преку спроведување на одредбите за назначување и унапредување.ˮ
8
 

Како резултат на скенирањето на овие состојби во 2008 година се подготви Предлог на 

Закон за кривична постапка со следните “основни одредници од реформата во целина: 

- напуштањето на судскиот патернализам со префрлување на товарот на 

докажување врз странките;  
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- обезбедување активна и раководна улога на јавното обвинителство во 

претходната постапка, со ефикасна контрола врз полицијата;  

- укинување на судската истрага и преземање на водењето на претходната 

постапка од јавното обвинителство; 

- забрзување на постапките со афирмирање на вонсудско спогодување и 

поедноставени постапки; 

- рационализаација на системот на правни лекови; 

- имплементација на Препораките на Европската унија и Советот на Европа.ˮ
9
 

На тој начин, се настојува “новиот модел на казнената постапка да ги исполнува 

следните цели: 

- да ја зајакне довербата во институциите на системот (да се намалат пресиите и 

изворите на грешки во секој стадиум од постапката); 

- казненоправниот систем да стане поефикасен; 

- да се зголеми капацитетот за борба со организираниот криминал и 

транснационалниот криминалитет и тероризам; 

- да стане компатибилен со меѓународното кривично процесно право и успешно 

да се вклопи во современите стандарди за правата на човекот, како меѓународна 

обврска за државата.ˮ
10

 

Позначајните новини во оваа област може да се систематизираат на следниот начин: 

1. “една од најважните промени во новиот Закон за кривична постапка се и 

овластувањата на јавниот обвинител. Предистражната постапка има нови 

карактеристики кои се финален производ на новата позиција на јавниот обвинител 

кој раководи со постапката веднаш по приемот на кривичната пријава или добиено 

известување од полицијата дека е извршено кривично дело за кое гонењето се 

превзема по службена должност или по предлог на оштетениот;ˮ
11

 

2. Полициската и обвинителската истрага во новиот систем се надополнуваат и 

фузионираат, а судската истрага практично се прескокнува, а не се заменува со 

некаква формална обвинителска истрага; 
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3. Воведена е т.н. „правосудна полиција“. Се работи всушност за криминалистичка 

полиција која тесно соработува со јавното обвинителство, а еден нејзин мал дел ќе 

биде непосредно во тимот на јавното обвинителство во истражните центри на 

јавното обвинителство; 

4. Заради остварување на функцијата на откривање и гонење во новите услови, за 

подрачјето на едно или повеќе јавни обвинителства се формираат т.н. истражни 

центри на јавното обвинителство; 

5. доказно рочиште, кое се одржува во текот на истражна постапка, пред судијата за 

претходна постапка, на барање на една од странките. Целта за која се воведува 

вакво рочиште е обезбедување на доказ од страна на независен орган-судот, кој 

подоцна нема да може да се обезбеди, или неговото обезбедување ќе биде сврзано 

со несразмерни тешкотии; 

6. задолжителна судска контрола на примениот обвинителен акт. Надлежен орган за 

оцена на обвинителниот акт: - судијата за оцена на обвинителниот акт (судија 

поединец), ако обвинителниот акт е поднесен за сторено кривично дело за кое е 

предвидена казна затвор до десет години - совет за оцена на обвинителниот акт 

(совет од тројца судии), ако обвинителниот акт е поднесен за сторено кривично 

дело за кое е предвидена казна затвор од десет години или потешка казна; 

7. давање на изјава за вина Во приговорот, или на самото рочиште за оценување на 

обвинителниоот акт, обвинетиот може да даде изјава дека се чувствува виновен за 

сите или за одделни кривични дела од обвинителниот акт. Рочиште по предлог 

спогодба, оценка на спогодбата, одлуки по спогодбата; 

8. на главна расправа, улогата на судот и странките во текот на главната расправа, 

трпи квалитативни промени, посебно во текот на доказната постапка. Доказите ги 

предлагаат странките и бранителот и нивното изведување преоѓа од судот, во 

надлежност на странките, односно во надлежност на тужителот и на одбраната; 

9. текот на главната расправа се снима тонски или визуелно-тонски. Доколку пак не 

постојат технички услови за снимање на главната расправа, на претседателот на 

советот му е дадена можност да нареди записникот за главната расправа да се води 

стенографски; 



10. улогата на судот во текот на доказната постапка, претрпува квалитативна промена, 

која е во согласност на зајакнување на акузаторноста на кривичната постапка, што 

секако најповеќе доаѓа до израз на главната расправа. За разлика од досега, кога на 

главниот претрес изведувањето на доказите го вршеше судот – претседателот на 

советот, со законските решенија дадени во новиот ЗКП, изведувањето на доказите, 

испитувањето на сведоците, вештаците и техничките советници, како и 

испитувањето на обвинетиот, доколку се врши негово испитување по предлог на 

одбраната, преминува на странките кои ги предложиле овие докази. Претседателот 

и членовите на советот можат да им поставуваат прашања на сведоците, вештаците 

и техничките советници, откако ќе заврши нивното испитување од страна на 

странките; 

11. при изведувањето на доказите на главната расправа, во текот на доказната 

постапка, се предвидени три начини на испитување: 

 - директно испитување кое го врши странката која го предложила тој сведок, 

вештак или технички советник,  

- вкрстено испитување кое го врши спротивната странка и  

- дополнително испитување кое повторно го врши странката која го повикала тој 

сведок, вештак или технички советник; 

12. судската одлука се засновува само врз докаи изведени на главниот претерес, 

така што исказите на испитаните сведоци и на обвинетиот во претходната постапка 

може да служат само за предочување во текот на главниот претрес, доколку овие 

лица не дадат исказ или ги изменат своите искази; 

13. докажувањето со снимка и електронскиот доказ кои се воведени според 

практикат ана новиот ЗКП на Хрватска од 2008 година; 

14. во однос на жалбата како редовен правен лек измените се однесуваат на 

основите и постпката по жалба: основите: само поради погрешно утврдена 

фактичка состојба, а не и поради нецелосно утврдена фактичка состојба; во 

жалбата не смее да се наведуваат нови докази освен оние за кои странките ќе 

докажат дека не им биле познати; 

15. во однос на вонредните правни лекови се напушта вонредното ублажување на 

казната како посебен вонреден правен лек. Нормиран е нов основ за повторување 



на постапката – правосилната пресуда ќе може да се преиначи без повторување на 

постапката (неправо повторување) кога по правосилноста на пресудата ќе се јават 

околности што ги немало кога се изрекувала пресудата или судот за нив не знаел 

иако постоеле, а тие очигледно би довеле до поблага осуда; 

16. забрзаните постапки  

17. и друго. 

 

2.Надлежности на јавниот обвинител според Законот за кривична постапка од 2010 

година 

 

Надлежностите на јавниот обвинител со Законот за кривична постапка од 2010 

година добија нова димензија. Во предметите за кривични дела за кои гонењето се 

презема по службена должност, јавниот обвинител има право и должност да:  

- ги насочува дејствијата на органите надлежни за откривање и пријавување на кри- 

вичните дела и на нивните сторители,  

- предлага или да издава наредба за преземање на посебни истражни мерки, под 

услови и на начин определени со овој закон,  

- донесува наредба и да спроведува истражна постапка,  

- пронаоѓа, предлага и да обезбедува докази, под услови и на начин опредeлени со 

овој закон,  

- предлага привремени мерки заради обезбедување на имот или предмети 

прибавени со кривично дело или заради извршување на мерката конфискација,  

- одлучува за одлагање на кривичното гонење под услови и на начин определeни со 

овој закон, 

 - предлага издавање на казнен налог под услови определени со овој закон,  



- преговара и да се спогодува со обвинетиот за признавање на вина, на начин и под 

услови определени со овој закон,  

- поднесува и застапува обвиненија пред надлежниот суд,  

- поднесува жалби против неправосилни судски одлуки и вонредни правни лекови 

против правосилни судски одлуки,  

- одлучува по жалба на оштетениот во случаи утврдени со овој закон и  

- презема и други дејствија утврдени со закон.  

Согласно наведените права и должности на јавниот обвинител се извлекуваат 

клучните овластувања кои по законот ги има обвинителот во кривичната постапка и тоа:  

- да раководи со предистражната постапка каде на располагање ја има правосудната 

полиција но и може сам да го преземе секое дејствие потребно за откривање на 

кривичното дело и откривање и гонење на неговиот сторител за кое со закон е овластено 

Министерството за внатрешни работи, Финансиската полиција и Царинската управа,  

- да се откаже од кривично гонење до завршување на кривичната постапка,  

- условно со решение да го одложи кривичното гонење со согласност на 

оштетениот за гонење за кривично дело за кое е пропишана казна затвор до три години 

ако осомничениот е подготвен да се однесува според упатствата на јавниот обвинител и да 

ги исполни определените обврски со кои се намалуваат или отстрануваат штетните 

последици на кривичното дело, се става крај на вознемирувањето што е резултат на 

кривичното дело, односно се влијае со цел да се реинтегрира осомничениот.  

- јавниот обвинител не е должен да преземе кривично гонење, односно може да се 

откаже од гонењето, ако:  

- во Кривичниот законик е утврдено дека судот може сторителот на кривично дело 

да го ослободи од казна и ако јавниот обвинител со оглед на конкретните околности на 

случајот ќе оцени дека самата пресуда без кривична санкција не е потребна  



- во Кривичниот законик за кривичното дело е пропишана парична казна или казна 

зат- вор до три години, а осомничениот поради вистинско каење го спречил 

настанувањето на штетните последици или ја надоместил сета штета и ако јавниот 

обвинител со оглед на конкретните околности на случајот ќе оцени дека кривичната 

санкција не е основана или 

 - осомничениот како член на организирана група, банда или друго злосторничко 

здружение доброволно соработува пред или по откривањето или во текот на кривичната 

постапка и ако таквата соработка и изјава на тоа лице е од суштествено значење за 

кривичната постапка. 

Од горе посоченото за односот помеѓу јавниот обвинител и полицијата се 

извлекува следниот заклучок: 

 - јавниот обвинител хиерархиски е надреден над полицијата во делот на 

кривичната постапка  

- јавниот обвинител раководи со целата постапка како и во предистражната 

постапка а тоа е делот каде што работи полицијата  

- јавниот обвинител наредува,предлага мерки,дава упатства за постапување, врши 

контрола на мерките и дејствијата кои се преземаат во текот на постапките  

- јавниот обвинител согласно законот, полицијата ја користи како алатка за работа 

за гонење, пронаоѓање, обезбедувањенадоказииоткривањена сторителитена кривични дела  

- полицијата е подредена во однос на јавниот обвинител  

- полицијата ги извршува наредбите и упатствата за постапување на јавниот 

обвинител  

- полицијата ги применува полициски овластувања и презема мерки и дејствија под 

контрола на јавниот обвинител  

- полицијата е должна писмено или усно да го известува јавниот обвинител за 

секоја активност  



- полицијата согласно законските решенија работи за и заедно со јавниот обвинител 

за гонење и откривање на сторители и дела кои се гонат по службена должност.
12

 

Во текот на предистражната постапка, јавниот обвинител може да преземе 

истражни дејствија и тоа сите доказни средства: 

 – исказ од обвинет,  

- испитување на сведоци,  

- увид и реконструкција, 

- вештачење,  

- снимка и  

- електронски доказ. 

Јавниот обвинител има обврска пред да истече рокот предвиден за завршување на 

ис- тражната постапка, на осомничениот и бранителот да им достави известување за 

завршување на истражната постапка и тоа е последен момент кога мора да го распраша 

осомничениот доколку тоа не го сторил претходно.  

Јавниот обвинител е должен да го запознае обвинетиот:  

- Со доказите што во истражната постапка ги прибавил против него;  

- За доказите за кои дознал, а кои можат да бидат од полза за одбраната.  

Јавниот обвинител има рок од 30 дена, од денот на поднесување на барањето на 

одбраната, да ги собере предложените докази. Јавниот обвинител е должен во рок од 15 

дена по завршување на истражната постапка, да поднесе обвинение или истражната 

постапка да ја запре, а во случај на дела од областа на организираниот криминал најдолго 

до 30 дена. 

Јавниот обвинител по завршување на истражна постапка, кога проценил дека има 

доволно докази, кои можат да доведат до осудителна пресуда, во дадениот рок од 15 дена, 
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односно 30 дена за дела од областа на организираниот криминал, до судот поднесува 

обвинителен акт. 

 

3.Новиот профил на јавен обвинител – реалност или фикција 

Прашањето за новиот профил на јавен обвинител се посебно доби на значење со 

имплементацијата на одредбите од новиот Закон за кривична постапка од 2010 година и 

измените кои следуваа потоа. Новата улога на јавниот обвинител несомнено дека 

подразбира и нов профил на припадниците на јавнообвинителската функција. Барањата се 

однесуваат на потребата од доследно почитување на начелото на законитост, на 

човековите слободи и права, вклучително и европските стандарди во оваа област. Јавниот 

обвинител и понатаму останува единствен државен орган кој е овластен да превзема 

кривично гонење во редовната кривична постапка и оттука се поставува дилемата за 

неговата моќ, власт во името на државата, што беше главна одлика на 

јавнообвинителската функција во минатото. Имено, јавното обвинителство и неговото 

постапување било третирано како “функција за добро на државата, а преку државата и 

како полза за поединецот.ˮ
13

 Таа одлика на профилот на јавниот обвинител ка 

“инструментална државна функционалностˮ
14

 долги години е прдмет на научен интерес, 

но и дел од полемиките помеѓу практичарите во оваа област. Меѓутоа, “сите промени во 

општественото уредување паралелно биле следени од јавнообвинителски промени во 

начинот на штитење на државните интереси.ˮ
15

 Кон оваа тврдење ние би можеле да 

додадеме дека и новите движења во областа на криминалитетот, појавата на 

софистицирани облици на криминалитет, корупција, злоупотреба на службената положба 

и овластување и други исто така имаат свое влијае врз тоа како треба да изгледа новиот 

профил на јавен обвинител и кои се неговите атрибути. Во теоријата “современите 

карактеристики на профилот на јавниот обвинител се следните: 
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1. Законитост во процесот на извршување на јавнообвинителската функција; 

2. Флексибилност во превземањето на обвинителските дејствија; 

3. Професионалност изразена преку познавање на правото и однесување во склад 

со правичноста; 

4. Презентирање на обвинителската култура во меѓусебните односи, односи со 

сите учесници во постапката и култура во начинот на обработка на предметите; 

5. Поседување на авторитет кај секој носител на јавнообвинтелската функција кој 

ќе изгради доверба кон јавнообвинителската институција; 

6. Стремеж на јавниот обвинител да ја псотигне правдата во секој поединечн 

случај што е можно побрзо и појасно за сите учесници во постапка; 

7. Секој обвинител треба да го промовира обвинителскиот морал како еден вид на 

општествена свест 

8. Изразена свест за потребата од непристрасност во извршувањето на 

јавнообвинителската функција.ˮ
16

 

 

 

4.Заклучок 

Проучувањето на законските одредби од 2010 година и анализата на содржините на 

останатите извори не наведуваат на заклучокот дека новиот модел на кривична постапка 

имплицира и на нов профил на јавен обвинител. Во сржта на овие новини се 

настојувањата за имплементација на европските стандарди во јавнообвинителската област 

како детерминанта за остварување на евроинтегративните приоритети на нашата држава. 

На тој пат реформите на правосудниот систем се од суштинско значење и моделите кои се 

воведуваат треба да соодветствуваат на менталитетот на нашите граѓани, на јавните 

обвинители, на условите во кои се применуваат законските норми и на пропишаните цели. 

Тоа значи дека секое голо превземање на одредени модели од развиените демократии 

може да изгледаат како карикатури кога ќе се применат во македонски услови и во 

рамките на македонските институции. 
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Основно значење на реформата е да се постигне независност на 

јавнообвинителската функција од партиските и останатите центри на моќ со кои се врши 

директна ерозија на правото и правичноста. 

Правичноста и правдата како фундаментални принципи 
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