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В О В Е Д 
 
 
 Принципот на владеење на правото и заштита на индивидуалните и колективните 
слободи и права претставува основен детерминант кој го определува местото на 
Република Македонија во нејзиниот прокламативно изразен стремеж за вклучување во 
европските интегративни процеси и етаблирање на соодветно место во европското 
демократско општество. 
 
 Функционирањето на судството, како носител на сегмент од власта кој се грижи за 
обезбедување и афирмација на правната сигурност, има круцијална улога во доследното 
почитување на принципот на владеење на правото и заштита на индивидуалните и 
колективните слободи и права што овозможува реализација и унапредување на високите 
цивилизациски и општоприфатени идеи и стандарди за демократија во македонското 
социјално милје. 

 
 Со подготовка, со применета методологија, со презентација и со достапност на 
содржината на извештајот за работата на Апелациониот суд Скопје во извештајната 2011 
година, со осврт врз функционирањето на подрачните основни судови, се прави обид за 
остварување висок степен на операционализација на принципот на транспарентност во 
извршувањето на јавните функции, како темелна вредност на демократското општество 
заради задоволување на правото и потребата на граѓаните да бидат информирани за сите 
аспекти од функционирањето на Судот како значаен сегмент од судската власт, што 
непосредно ги тангира нивните интереси и што има свој одраз врз степенот на сигурноста 
и вербата во функционирањето на правниот систем. 
 
 

МЕНАЏМЕНТ НА СУДОТ 
 
 
 Активноста на носителите на менаџментот во Судот во текот на извештајната 
година беше насочен кон давање силен импулс за создавање и развивање ефикасен систем 
на управување со Судот преку засилен ангажман на истите со мобилизација на сите 
човечки и материјални ресурси, јакнење на организационата поставеност на Судот, 
подобрување на можностите за непречено извршување на работните обврски од страна на 
целиот персонален состав на Судот, оптимално користење на доделените материјални 
средства и користење на достигнувањата на техничкиот развој, со цел за обезбедување 
ефикасност во функционирањето на Судот и обезбедување на правото на брзо, објективно 
и правично судење. 
 
  Со доследна примена на одредбите од Судскиот деловник, во извештајната година 
е реализирана поставеностa на одделите во Судот, на начин што функционираат кривичен 
оддел, прекршочен оддел, граѓански оддел, оддел за работни спорови и стопански оддел. 
Самостојно функционира и посебен оддел за судска практика. 
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 Раководните лица во судот остварија многубројни контакти и  тесна соработка со 
Министерството за правда на Република Македонија, Судскиот  совет на Република 
Македонија, Врховниот суд на Република Македонија, Апелационите судови во Битола, 
Штип и Гостивар, oсновните судови од подрачјето на  Апелациониот суд Скопје, Јавното 
обвинителство на Македонија, Здружението на судиите на Р Македонија и Академијата за 
обука на судии и јавни обвинители  на РМ. 
 
 За одбележување е интензивирањето на работните средби со претседателите на 
Апелационите судови во Битола, Штип и Гостивар и на основните судови од подрачјето 
на Апелациониот суд Скопје на кои е извршена размена на мислења и искуства во однос 
на организационата поставеност на судовите, програмата за нивната работа и начинот на 
остварување на раководниот процес. 
 
 Менаџментот на Судот посебно внимание посвети на воедначувањето на ставовите 
меѓу судските совети заради надминување на одделна дисхармоничност во 
постапувањето, што има битно значење со оглед на улогата на Апелациониот суд Скопје 
како креатор на судската практика во земјата, со цел да се придонесе кон подигнување на 
степенот на квалитет во правораздавањето, како од страна на Апелациониот суд Скопје, 
така и од страна на подрачните основни судови, што останува како обврска на Судот и во 
периодот што следува, со засилена активност на судскиот и стручниот кадар. 
 
 Во тој контекст одржани се повеќе работни средби на Претседателот на Судот со 
претседателите на основните судови од подрачјето на Апелациониот суд Скопје, меѓу кои 
и работна средба на ден 30.03.2011 година, со дневен ред  - споредбена анализа на рботата 
на секој од основните судови 2009 година со 2010 година; состојба со стари нерешени 
предмети и тековни проблеми со кои се соочуваат судовите при нивното секојдневно 
функционирање. Работна средба исто така одржана е на ден 08.07.2011 година со дневен 
ред – совладување на приливот од страна на основните судови и спроведување на 
Програмата за интензивирање на решавањето на старите предмети. 
 
 На одржаните работни средби во текот на извештајната година со претседателите 
на основните судови разгледани се и прашања по однос  на состојбата со старите 
предмети, разгледување и утврдување начин за нивно решавање, забрзување на работата 
по тековните предмети, нивно ефективно решавање и подготовка за испраќање на 
предметите во повисокиот суд, потребата од судски стручен и административен кадар. 

 
Меѓу другото назначени се приоритетните задачи со дефинирање на константни 

начини на однесување при извршувањето на работните обврски како:    
-почитување на процедурата и законитоста во прибирањето и обезбедувањето на 

доказите; 
-ефикасност во постапувањето; 
-јавност  и транспарентност во работењето; 
-критичност при превземањето на дејствијата и донесувањето на одлуките; 
-неопходна аргументација на одлуките; 
-почитување на принципот на сразмерност при превземањето на дејствијата и 

донесувањето на одлуките; 
-почитување на принципот на судење во разумен рок и остварување на сите права 

предвидени во чл.6 од ЕКЧП; 
-овозможување ан слободен и едноставен пристап до правдата; 
-неопходна контрола на подготвеноста и комплетноста на предметите пред нивното 

доставување до повисокиот суд. 
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Од одржаните средби произлегоа заеднички обврски за решавање на актуелните 
проблеми во врска со материјално-техничката опременост и работа на судовите посебно за 
обезбедување на соодветна и адекватна финансиска подршка за започнатите и 
предвидените програми за нормалното и развојно работење на судовите, информатичката 
технологија и елиминирање на проблемите со природната поделба на предметите, 
стандардизација на амортизацијата на техничките средства и нивна замена со нова 
технологија, како и за надминување на проблемите со хроничната непотполнетост со 
стручен и административен кадар за неопходното нормално работење на судовите. 
 
 Исто така, беше продолжена практиката за редовни работни средби на ниво на 
апелационите судови заради усогласување на судската практика, со тенденција таквата 
практика да продолжи и во иднина со засилен интензитет. Заклучоците донесени на овие 
средби, редовно се доставувани,  исто така и до основните судови, со цел запознавање, но 
и непречено постапување по истите. 
 
 Акцентот во ангажманот на менаџментот на Судот беше ставен на намалувањето 
на бројот на стари предмети во основните судови од подрачјето на Апелациониот суд 
Скопје со цел да биде даден значителен придонес во процесот на ажурно извршување на 
актот на правораздавање. 
 
 По усвојувањето на Програмата за работа на Апелациониот суд Скопје за  2011 
година, согласно определбите во истата и инструкциите од надлежните органи (Врховниот 
суд на РМ и Министерството за правда) беа преземени конкретни дејствија. Во таа 
смисла, на работните средби со претседателите на подрачните основни судови беше 
следена оперализацијата на идејата за подготовка на посебна програма за начинот на 
решавање на старите предмети, кои треба да добијат првенство во судското постапување, 
преку сумирање на квантумот на стари предмети, предлог на методи за ефикасно 
решавање на старите предмети и перманентна еволуација на процесот, при што од страна 
на Апелациониот суд Скопје беше изготвена и доставена до судовите од неговото 
подрачје Програма за интензивирање на решавањето зна старите предмети и прдметите 
кои според законот и Судскиот деловник имаат приоритетно решавање, чие 
спроведувањето на истата Апелациониот суд Скопје редовно го следи, преку достава на 
извештаи од страна на судовите, при реализираните посети, како и одржаните работни 
средби. 
 
 Резултатите на крајот од извештајниот период охрабруваат имајќи предвид дека во 
значителен степен е остварен успех во реализацијата на идејата за битно намалување на 
бројот на стари предмети во судската работа, со уверување дека процесот ќе биде 
интензивиран во периодот што следува. 

 
Со цел за обезбедување услови и ресури за успешно структурирање и решавање на 

работните обврски и задачи, во повеќе наврати, усмено и писмено информирани се сите 
надлежни државни и судски институции, за актуелните состојби и потреби на 
Апелациониот суд Скопје и основните судови од неговото подрачје, со апострофирање на 
конкретни барања и предлози за обезбедување на неопходните материјално - финансиски 
и технички средства, судски, стручен и административен персонал. 

 
Така, до Судскиот совет на РМ доставена е Информација за намалениот број на 

носителите на судската функција, стручниот тим, администативниот кадар и друго. 
Истовремено, доставено е барање до Судско-буџетскиот совет на РМ за добивање на 
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согласност за пополнување на работни места согласно со актот за систематизација за 
советници, самостојни судски советници, виши соработници и стручни соработници. 
 

Покрај значителните напори, недостатокот на судискиот и стручен персонал и 
намалените финансиски средства на судот ја забави или намали реализацијата на 
определени конкретни мерки и задачи од организациски и оперативен карактер, кои, како 
краткорочни и годишни, беа зацртани во Програмата за работа на судот и на 
претседателот на Судот, што подоцна во одредена смисла беше санирано по 
ребалансираната финансиска подршка. Исто така, во текот на извештајната година, добиен 
е позитивен одговор и добиена е согласност за кадровско пополнување во една од 
најчувствителните области (стручните соработници), со тоа што постапката до крајот на 
2011 година целосно е реализирана. 
 

Водени од заложбата за елиминирање на дискреционото овластување кое може да 
биде злоупотребено од определени центри на моќта во судовите, но и од 
административниот персонал, со што ќе биде одбегнат субјективниот фактор во поделбата 
на предметите, што може да предизвика сомнение во однос на непристрасноста во актот 
на правораздавање, продолжува примената на автоматска распределба на предметите во 
судот, како придонес кон градење на принципот на владеење на правото и јакнење на 
правната сигурност. 
 

Реализацијата и примената на автоматската распределба на предметите во судовите 
во Р. Македонија со почитување на нивниот природен редослед на прилив е насочена во 
правец на јакнење на довербата на граѓаните кон објективноста и независноста во 
извршувањето на функцијата на правораздавање од страна на судовите во судскиот систем 
на земјата, a со тоа и подигнување на рејтингот на судството на Р.Македониија на едно 
повисоко ниво и со својот статус и углед да претставува гарант за доследно почитување и 
заштита на принципот на владеење на правото, како темел на демократското општество. 
 
 Во текот на извештајната година, менаџментот на Судот направи обид за 
подигнување степенот на транспарентност во извршувањето на неговите функции на 
повисоко ниво, со цел да бидат задоволени интересот и потребата на јавноста за 
информирање во однос на сите аспекти од функционирањето на Судот како битен сегмент 
на судската власт. 
 
 Во тој контекст, менаџментот на Судот постапувајќи согласно со одредбите од 
чл.88 ст.1 в.в. со чл.97 ст.2 в.в. со ст.1 од Законот за судовите в.в. со чл.7 од Судскиот 
деловник, ја обезбеди соодветната корелација меѓу судот и медиумите, непосредно 
давајќи информации за постапката по конкретни судски предмети, како и за 
функционирањето на Судот, што се од интерес за пошироката јавност преку средствата за 
јавно информирање, водејќи сметка со тоа да не се наруши угледот, честа и достоинството 
на личноста и со тоа да не се наштети на независноста и самостојноста на Судот. 
 
 Во врска со погоре изнесеното, согласно одредбите на Законот за управување со 
движењето на предметите во судовите (Службен весник на РМ бр.171 од 30.12.2010 
година), во судот во текот на извештајната година отпочна  со функционирање 
Канцеларија за односи со јавноста. 
 
 Согласно одредбите на Законот за управување со движењето на предметите во 
судовите (Службен весник на РМ бр.171 од 30.12.2010 година), во Судот беше формирано 
Работно тело за управување со движењето на предметите во Апалациониот суд Скопје, 
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кое потоа на 23.6.2011 година, согласно наведените законски одредби, како и 
задолжителните елементи дадени од Судскиот совет на Република Македонија уредени со 
писмо број 07-217/1 од 4.2.2011 година во Судот ги донесе следните акти: Внатрешни 
процедури за одделни процеси при управувањето со движењето на предеметите во 
Апелациониот суд Скопје и Годишен план за управување со движењето на предметите во 
судот и спречување на создавање и намалување на заостатокот на нерешени предмети и 
застојот на движењето на предметите во судот.  
 
 Во тековната година продолжи примената и на Законот за слободен пристап до 
информациите од јавен карактер, за која цел во Судот беа направени соодветни 
логистички подготовки и како резултат на тоа, непречено се реализира имплементацијата 
на овој закон, што има битно влијание во креирањето на односот на Судот кон јавноста. 

 
Менаџментот на Судот во овој сегмент на своето постапување водеше сметка 

обезбедените информации за медиумите да бидат строго проверени, без 
дискриминаторска основа на секој заинтересиран медиум, согласно со принципот 3 кој 
претставува прилог на Препораката (2003) 13 на Комитетот на министри при Советот на 
Европа за обезбедување информации преку медиумите.  
 
 На таков начин менаџментот на Судот овозможи висок степен на отвореност кон 
медиумите преку креирање разновидни модели на меѓусебна соработка, а со цел да биде 
почитуван принципот на транспарентност во работата, јакнење на довербата во судството, 
олеснување на пристапот кон правдата и анимирање на јавноста во борбата против 
криминалот и другите форми на противправно поведение. 
 
 Интенција на менаџментот на Судот претставува искористување на процесот на 
воведување информатичка технологија во функционирањето на судот за развивање нови 
форми на соработка и интерактивен однос со медиумите. 
 
 Апелациониот суд Скопје во текот на извештајната година покрај успешната 
соработка воспоставена со медиумите, исто така се доближи и до граѓаните преку 
инсталираниот Систем за транспарентно информирање кој продолжи да дава општи 
информации интересни за сите посетители, а врзани за работата на судот, како работното 
време на судот, листа на основните судови од подрачјето на Апелациониот суд Скопје, 
надлежноста на судот согласно одредбата од чл.33 на Законот за судовите, одговорните 
лица на судот, адреса на судот итн.  
 
 

 
НОСИТЕЛИ НА СУДИСКАТА ФУНКЦИЈА 

 
 
 Согласно со актот за систематизација, судиската функција во Апелациониот суд 
Скопје во текот на 2011 година утврдено е да ја вршат претседател и 51 судија, меѓутоа,  
во текот на извештајната година, Судот функционираше во нецелосен состав, со тоа што 
судиската функција ја извршуваше квантитативно променлив состав на судии, така што во 
текот на календарската година шест нови судии стапиле на судиска должност, од кои 
тројца на 31.03.2011 година, двајца на 18.08.2011 година и еден судија на 01.12.2011 
година, еден судија престанал со вршење на судиската должност поради исполнување на 
законските услови за пензионирање и тоа на 02.03.2011, еден судија е разрешен од 
вршење на судиската должност на 13.09.2011 година, еден судија престанал со вршење на 
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судиската функција во судот поради избор во Врховниот суд на Република Македонија, а 
на двајца судии им мирува работниот однос во Апелациониот суд Скопје поради 
извршување на функцијата член на Судскиот совет на Република Македонија, така што во 
текот на извештајната година, судиската должност ја извршувале во просек претседател и 
46 судии. 
 

На крајот на извештајната година, со состојба на 31.12.2011 година, судиската 
должност фактички ја извршувале претседател и 48 судии, при што е почитуван 
принципот на правична и соодветна застапеност на националностите, на начин што 34 
судии се од македонска националност, 11 се од албанска националност, 2 судии се од 
влашка националност, 1 судија  е од црногорска националност и 1 македонец муслиман. 

 
Независно од околноста што непополнетоста на значителен број судиски места 

неминовно има свој одраз во функционирањето на Судот, со дополнителни напори на 
постојниот судиски кадар оневозможено е битно влијание на постојната состојба врз 
резултатите од работата на Судот, што би било изразено со значително зголемување на 
бројот на незавршени предмети, одолжување на текот на жалбената постапка или пад на 
квалитетот во правораздавањето. 
 
 Во текот на извештајната година е изразен висок степен на професионалност од 
страна на носителите на судиската функција во Судот, со целосно почитување на 
принципите инкорпорирани во одредбите на Законот за судовите и Кодексот на судиската 
етика, донесен од страна на Здружението на судиите на Република Македонија, без ниту 
еден екцес кој би претставувал потешка повреда на професионалните, етичките и 
моралните норми на однесување, што би ја довело под сомнение нивната подобност за 
извршување на судиската функција. 
 
 Во тој контекст, кај носителите на судиската функција во Судот се забележува 
висок степен на чување на угледот и авторитетот на Судот во контактите со лицата во 
Судот и надвор од него, со минимизирање на можноста од конфликт меѓу судиската 
функција и вонсудските активности, при што отсуствува потешка повреда на јавниот ред 
и мир, партиска и политичка активност, вршење на друга јавна функција или професија, 
предизвикување потешко нарушување на односите во Судот и потешка повреда на 
правата на странките и другите учесници во постапката. 
 

Носителите на судиската функција во Судот активно учестуваа во состав на 
работните тела формирани со цел за изградба на правниот систем на земјата преку 
подготвување нова законска регулатива и менување и дополнување на постојната, како 
суштествен сегмент на стратегијата за реформи во судството. 
 

Во текот на извештајната година носителите на судиската функција на седници 
редовно разгледуваа прашања од општо значење за работата на Судот, Програмата за 
работа на Судот, месечните и годишниот извештај за работа, обемот и квалитетот на 
работата и проблемите околу начинот и условите за работа. 

 
Согласно со годишниот распоред за посета и надзор на подрачните основни 

судови, носителите на судиската функција во текот на извештајната година извршија 
интензивирани посети на сите подрачни основни судови, со што е остварена определбата 
на Судот за соработка, едукација и давање стручна и друга помош во работењето на 
подрачните основни судови, со заложба за натамошно интензивирање на посетите во 
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годината која следува, како и со моделирање нови методи на надзор и соработка со 
подрачните основни судови. 
 
 Носителите на судиската функција во Судот активно учестуваа во работата на 
органите и телата на Здружението на судиите на Република Македонија како 
професионално здружение, во контактите на истото со претставници на домашни и 
меѓународни органи и институции и во активностите на Академијата за обука на судии и 
јавни обвинители на Република Македонија, примарно како едукатори во програмите на 
Академијата. Исто така, ја извршуваа функцијата членови на уредувачкиот одбор на 
стручните списанија “Судски информатор”, “Судиска ревија” и „Ревија за казнено право и 
криминологија“. 
 
 Посебно внимание, во текот на извештајната година, беше посветено на процесот 
на континуираната едукација на судискиот кадар преку можноста за присуство на 
значителен број советувања во земјата и странство во организација на Академијата за 
обука на судии и јавни обвинители на Република Македонија и други организатори, како и 
пристап до збогатениот фонд на судската библиотека со стручна литература како битен 
фактор за подобрување на квалитетот на правораздавањето. 
 
----------- Број на судии по оддели 

 
Согласно одредбата од чл.152 став1 в.в. со ст.2 на Судскиот деловник во 

Апелациониот суд Скопје функционираат 6-шест одели и тоа Кривичен оддел, 
Прекршочен оддел, Граѓански оддел, Оддел за работни спорови, Трговски оддел и Оддел 
за судска практика.  

 
Во Апелациониот суд Скопје бројот на судии по оддели во 2011 година беше 

утврден и определен со Годишниот распоред за работа на судските совети за 2010 година 
03 VI.Су.бр.14/11 од 11.01.2011 година, кој во текот на извештајната година претрпе 
извесни промени, односно беа донесени повеќе дополненија на истиот, што пак беше 
условено со промената на бројот на носители на судиската функција по разни основи 
(разрешување, избор, суспензија). 

 
Ссогласно Годишниот распоред за работа на судските совети за 2011 година 03 

VI.Су.бр.14/11 од 11.01.2011 година во Кривичниот оддел беа распоредени 9 судии, со тоа 
што одделот со оваа бројка судии функционираше до 08.04.2011 година, кога со 
дополнение на распоредот се распореди да постапува уште еден судија и овој оддел 
продолжи да функционира со 10 судии се до крајот на извештајниот период.  

 
Во Прекршочниот оддел согласно Годишниот распоред за работа на судските 

совети за 2011 година 03 VI.Су.бр.14/11 од 11.01.2011 година беа рапоредени 4 судии, со 
тоа што еден беше суспензиран на 24.02.2011 година, по што одделот до крајот на 
извештајната година функционираше со 3 судии. 

 
Во Граѓанскиот оддел на Судот согласно Годишниот распоред за работа на 

судските совети за 2011 година 03 03 VI.Су.бр.14/11 од 11.01.2011 година беа распоредени 
да постапуваат 19 судии. Со донесените измени и дополненија на Годишниот распоред за 
работа на судските совети за 2011 година беа извршени определени измени условени со 
зголемен обем на работа во останатите оддели на судот, поточно Трговскиот оддел кога 
еден судија од овој оддел сметано од 08.04.2011 година е прераспореден во Трговскиот 
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оддел, по што Граѓанскиот оддел продолжи да функционира со 18 судии се до крајот на 
извештајната година.  

 
Во Одделот за работни спорови согласно Годишниот распоред за работа на 

судските совети за 2011 година 03 VI.Су.бр.14/11 од 11.01.2011 година беа распоредени 6 
судии, но по изборот на еден од судиите од овој оддел за Претседател на Судот, оделот 
фунционираше со 5 судии. По извршен избор судии од 31.3.2011 година, со дополнение на 
распоредот од 08.04.2011 година во овој оддел се рапоредени да постапуваат 6 судии и со 
оваа бројка судии одделот го заврши и извештајниот период. 

 
Во Трговскиот оддел согласно Годишниот распоред за работа на судските совети за 

2011 година 03 VI.Су.бр.14/11 од 11.01.2011 беа распоредени да постапуваат 8 судии. 
Како резултат на зголемен обем на работа со дополнението на годишниот распоред од 
08.04.2011 година бројот на судии во оддделот беше зголемен на 9 судии, а потоа по 
извршен избор на нови судии со дополнението на распоредот од 07.09.2011 година, во 
Трговскиот оддел се распоредени да постапуваат 10 судии која бројка останува до крајот 
на извештајната година. 

 
 

СТРУЧНИ СУДСКИ СЛУЖБЕНИЦИ 
 
 
 Стручните судски службеници во текот на извештајната година имаат особен 
придонес во функционирањето на судот преку стручно и совесно извршување на 
работните задачи, примарно во врска со изработката на судските одлуки, како и помош на 
носителите на судиската функција во  решавањето на судските предмети. 
 
 Стручните судски службеници беа вклучени во процесот на континуираната 
едукација која овозможува нивно стручно оспособување за ефикасно извршување како 
придонес во функционирањето на судот, но и за развој на нивната професионална 
кариера. 
 

Во извештајната година статусот на стручните државни службеници, нивната улога 
и придонес во функционирањето на Судот, како и правата, должностите и одговорностите, 
оценувањето, односно вреднувањето на квалитетот на извршувањето на работните задачи 
од страна на судските службеници е уредено со Законот за судска служба  
 
 Интересот за оптимално функционирање на судот налага потреба од пополнување 
на бројот на стручните судски службеници согласно обемот на работата во судот а со цел 
да се овозможи непречено функционирање на судот како организациска единка, но и 
судството во целина. 
 
 Потребата од зголемување на бројот на стручните судски службеници, како 
согласно обемот и начинот на работа на судот, така и со оглед на големата разлика со 
бројот на носители на судиска функција, кој со Одлука на Судскиот совет на РМ бр.07-
1153/1 од 1.7.2010 година е зголемен и утврден на 52 судии вклучувајќи го и 
претседателот, доведе до модификација и на постојниот интерен акт за систематизација во 
Судот, согласно кој поголем број од предвидените работни места не се пополнети, а пред 
се кај раководните судски службеници, како и стручните судски службеници ( виш судски 
советник; судски советник; виш судски соработник и судски соработник). 
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 По однос на раководните судски службеници, пополнети се само две места, така 
што потребно е пополнување и на преостанатите работни места -  раководни судски 
службеници, а имајќи ја предвид обемноста на утврдените работни задачи за овој кадар. 
Согласно Правилникот  на Судот овие лица меѓу другото како најбитен сегмент за 
ефикасно и непречено функционирање на судот, се грижат за организација и координација 
на работата на секој од одделите кои функционираат во рамките на судот, така што 
пополнувањето на овие работни места е од особено значење за ажурно и квалитетно 
правораздавање.  
 
 Карактеристично во овој сегмент во извештајната година е пополнувањето на 
работното место Виш судски соработник со засновање работен однос на неопределено 
време со 11 лица, за кои постапката се заокружи на 20.12.2011 година, до кога судот, 
всушност функционираше со 19 лица со статус на стручни судски службеници. 
 

Согласно Систематизацијата на Апелациониот суд Скопје предвидени се вкупно 54 
места за стручни судски службеници - (виш судски советник; судски советник; виш 
судски соработник и судски соработник), меѓутоа во моментот се пополнети 29 места, а 
непополнети се 25 работни места, од кои работното место Виш судски советник, воопшто 
и не е пополнето, на местото судски советник пополнети се 5, а непополнети 7 работни 
места, од предвидените 12, на местото виш судски соработник пополнети 14 од 
предвидените 15 работни места, заклучно со 20.12.2011 година како е погоре наведено и 
на местото судски соработник од предвидените 17 работни места, седум работни места не 
се пополнети.  
 

Во тој контекст, пополнувањето на утврдените работни места е во корелација со 
обемот на работата на Судот, приливот, тежината, сложеноста и карактерот на предметите 
по кои се постапува во истиот, како и околноста да овој суд опфаќа поголемо подрачје на 
кое припаѓаат најголем број судови од прв степен од кои четири со проширена 
надлежност. 

 
Имајќи ги предвид работните задачи и задолженија на овие лица примарно во врска 

со изработката на судските одлуки, како и помош на носителите на судиската функција во 
решавањето на судските предмети, со целосно пополнување на предвидените работни 
места со овој кадар ќе се овозможи ефикасно и успешно функционирање на Судот, а со 
тоа и побрзо, поажурно и поквалитетно решавање на предметите.  
 
 

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ  
ВО СУДОТ 

 
 
 Заклучно со 31.12.2011 година, во администрацијата на судот се вработени 49 лица. 
 
 Дел од административниот персонал во судот, кој го има статусот на стручно-
административни судски службеници, во текот на извештајната година ги извршуваше 
соодветните работни задачи согласно со Правилникот за систематизација на работните 
места во Апелациониот суд Скопје, како операционализација на класификацијата по групи 
и звања, содржана во одредбите на Законот за судска служба. 
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На страна на административниот персонал во судот евидентен е напорот за совесно 
и стручно извршување на работните задачи, како сопствен придонес за ефикасно 
функционирање на судот. 
 

Евидентен е напорот за прилагодување на постојниот административен персонал 
во судот кон потребите на процесот на реформи во јавната администрација во Р 
Македонија. 

 
Во текот на извештајната година непополнетоста на бројчаниот состав на 

административниот персонал предизвика значителни тешкотии во функционирањето на 
судот, поради што неминовно се наметнува потребата од пополнување на испразнетите 
работни места, особено во однос на референти (судски референти - дактилографи), каде од 
предвидените 37 работни места, пополнети се 23 работни места, лица кои би се грижеле за 
функционирањето, одржувањето и надградбата на информатичката технологија. 

 
Статусот на административниот персонал, имајќи ја предвид неговата улога и 

неговиот придонес во функционирањето на Судот, уреден е со Законот за судска служба, 
како и правата, должноста и одговорноста на административниот персонал. 
 
 Во Управата на судската зграда со состојба на 31.12.2011 година се евидентирани 
21 вработено лице. 
 
 

ОБЕМ НА РАБОТА 
  

 
Апелациониот суд Скопје имал обем на работа од 21.271 предмети, која бројка ја 

сочинуваат 3.370 предмети пренесени како незавршени од претходниот извештаен период 
и 17.901 новопримен предмет. 
 

 
Сумарен преглед за движење на предметите за 2011 година 

 
 Споредбената и структурната анализа на содржината на вкупниот број предмети во 
работа во извештајната година во однос на претходниот временски период, упатува на 

Незавршени Новопримени Вкупно во 
работа 

Решени Остаток 

3370 

17901 

21271 

16932 

4339 
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зголемен обем на работа како последица на зголемениот прилив на нови предмети кој не е 
совладан и покрај засилените напори на целокупниот персонален состав на судот. 
 
 Имено, обемот на работа во однос на претходната година, кога изнесувал 20.578 
предмети е зголемен за 693 предмети. 
 
 Истовремено приливот на нови предмети во извештајната година од 17.901 
предмети претставува зголемување за 1.562 предмети во однос на претходната година. 
 
 Во текот на извештајната година од вкупниот број предмети во работа, судот 
решил 16.932 предмети т.е. 276 предмети помалку во однос на минатата година, што е во 
непосреден каузален однос со недоволниот број судиски места утврдени за Апелациониот 
суд Скопје, наспроти обемот на работа, зголемениот прилив, како и состојбата со 
стручните судски службеници, погоре изложена. 
 

Во однос на бројот на незавршени предмети на крајот на годината заклучно со 
31.12.2011 година останале 4.339 незавршени предмети, што е за 969 предмети повеќе во 
однос на претходната година, што претставува последица на зголемениот прилив, а со тоа 
и на зголемениот обем на работа на судот. 

 
Во Кривичниот оддел од вкупно завршени 2.292 предмети полнолетни лица, 

постапката до еден месец траела во 1120 предмети, до два месеци постапката траела во 
592 предмети, до три месеци во 283 предмети, постапката во 248 предмети траела од три 
до шест месеци и кај 49 предмети постапката траела над шест месеци. 

 
Од вкупен број 63 кривични предмети од организираниот криминал, кои се 

завршени во текот на годината, постапката во 20 предмети траела до еден месец, до два 
месеци постапката траела во 13 предмети, до три месеци во 10 предмети, постапката во 17 
предмети траела до шест месеци и кај 3 предмети постапката траела над шест месеци. 

 

2011

2010
Незавршени 

Новопримени 
Вкупно 

во работа Решени 
Остаток 
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4339 

4239 
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20578 
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Споредбен сумарен преглед за движење на предметите за 2010 и 2011 година 
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Од вкупен број 26 кривични предмети-малолетни лица, кои се завршени во текот 

на годината, постапката во 22 предмети траела до еден месец, а во 4 предмети постапката 
траела до 2 месеци. 

 
 Од вкупно завршените 3.260 прекршочни предмети, постапката во 2.018 предмети 
траела до еден месец, до два месеци постапката траела во 820 предмети, до три месеци 
постапката траела во 261 предмети, до 6 месеци постапката траела во 102 предмети и во 
59 предмети постапката траела над 6 месеци. 
 

  
 
Во Граѓанскиот оддел од вкупно решени 5.720 „ГЖ“ предмети, постапката до еден 

месец траела во 1.110 предмети, до два месеци во 1.118 предмети, до три месеци во 993 
предмети,  до шест месеци во 1.815 предмети и над шест месеци во 684 предмети 
 
 Од вкупно завршените 1.780 предмети „РОЖ“ од областа на работните спорови, 
постапката до еден месец траела во 80 предмети, до два месеци во 190 предмети, до три 
месеци во 390 предмети, до шест месеци во 936 предмети и над шест месеци кај 184 
предмета. 

 

1120 

592 

283 
248 49 

Траење на постапка за КЖ 
предмети 

до 1 м. до 2 м. до 3 м. 

од 3 до 6 м. над 6 м. 
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17 

3 

Траење на постапка за КОКЖ 
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22 

4 

Траење на постапка за КЖМ 
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од 3 до 6 м. над 6 м. 

2018 
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Траење на постапка за ПРКЖ 
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 Од вкупно завршените 2.899 предмети „ТСЖ“ по трговски спорови, постапката до 
еден месец траела во 308 предмети, до два месеци во 111 предмети, до три месеци во 203 
предмети, до шест месеци во 1.252 предмети и над 6 месеци во 1.025 предмети. 
 

 
 
 

КРИВИЧЕН ОДДЕЛ 
 
 
 Кривични предмети и кривични предмети-малолетници 
 

Во Кривичниот оддел во извештајната година вкупно во работа  имало 2.468 
кривични предмети (КЖ) од кои 320 предмети се пренесени како нерешени од 
претходната година, а 2.150 предмети се новопримени, при што судот вкупно завршил 
2.292 предмети, а на крајот од годината останале нерешени 176 предмети кои се 
пренесуваат за наредната година. 

 
Во однос на претходната година кога Судот во работа имал вкупно 2.450 предмети, 

во извештајната година обемот на работа е незначително зголемен  за 18 предмети. 
Приливот е намален за 149 предмети во однос на претходната година кога се примени 
2.299 предмети. Бројот на решените кривични предмети во извештајната година е 
зголемен за 162 предмети во однос на претходната година кога се решени 2130 предмети. 
Во однос на претходната година кога останале нерешени 320 предмети, во извештајната 
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година бројот на нерешените кривични предмети е намален  за 144 предмети, кои се во 
работа. 

 
Во рамките на Кривичниот оддел, посебен сегмент претставува постапувањето по 

кривичните предмети од организираниот криминал, при што во извештајниот период во 
работа имало вкупно 79 предмети, сите примени во тековната година, од кои завршени се 
63 предмети, а како нерешени останале 16 предмети, кои се пренесуваат за наредната 
година. 

 
Исто така, во рамките на Кривичниот оддел, посебен сегмент претставува 

постапувањето по кривичните предмети против малолетни лица. Во извештајниот период 
вкупно во работа имало 26 предмети, од кои 2 предмети пренесени како незавршени од 
претходната година и 24 предмети примени во текот на годината, од кои завршени се сите 
26 предмети.   
 
 Во однос на претходната година кога Судот во работа имал 30 предмети, колку што 
изнесувал и приливот од кои на крајот на годината останале незавршени 2 предмети, во 
извештајната 2011 година судот имал 4 предмети помалку во работа, како последица на 
намалениот прилив на нови предмети. 
 
 

Прекршочни предмети 
 

Одделот за прекршочни предмети во текот на извештајната 2011 година во работа 
имал вкупно 3.668 предмети, од кои 71 предмет е пренесен од претходниот извештаен 
период и 3601 новопримен предмет, при што судот решил 3.260 предмети, а на крајот на 
годината 408 предмети останале нерешени и оваа бројка е пренесена во наредната година. 

 

2011
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Новопримени 
Вкупно 

во работа Решени 
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Споредбени податоци за кривични предмети („КЖ“, „КОКЖ“, „КЖМ“) за 
2010 и 2011 година  
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Во однос на претходната година кога Судот имал во работа 2.961 предмет, во 

извештајната 2011 година обемот на работа е зголемен за 707 предмети. Во однос на 
претходната година кога биле решени 2.890 предмети, во извештајната 2011 година се 
решени 370 предмети повеќе од претходната година, при што на крајот од годината сепак 
не е совладан приливот во целост. 
 

Квалитет на работење во Кривичниот оддел 
 

Кривичниот оддел на Апелациониот суд Скопје во извештајната година го задржал 
високиот квалитет во работењето низ призма на нивна преоценка по изјавени вонредни 
правни средства од страна на непосредно повисокиот суд. 

 

 
Имено, предмет на преоценка од страна на Врховниот суд на Република 

Македонија по повод изјавени правни средства претставувале 195 судски одлуки на 
Апелациониот суд Скопје, што претставува 3.03% од вкупниот број донесени одлуки во 
извештајната година (во апсолутни цифри е намален бројот на одлуките што биле предмет 
на вонреден правен лек во однос на претходната година за 44 предмети), од кои 129 
одлуки се потврдени (66,15% од бројот на предметите кои биле по вонреден правен лек, 
односно 2,00% од вкупно решените предмети), 24 одлуки се укинати (12,31% од бројот на 
предметите кои биле по вонреден правен лек, односно 0,37% од вкупно решените 
предмети) и 9 одлуки се преиначени (4.62% од бројот на предметите кои биле по вонреден 
правен лек, односно 0,14% од вкупно решените предмети). 
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ГРАЃАНСКИ ОДДЕЛ 
 
 

Граѓански предмети 
 

Во текот на 2011 година во Судот за работа имало вкупно 7.741 граѓански 
предмети, од кои 1.286 предмети се пренесени како нерешени од претходната година и 
6.455 предмети се новопримени, при што Судот вкупно решил 5.720 предмети, а на крајот 
од годината нерешени останале 2.010 предмети кои се пренесуваат за наредната година. 

 
Во вкупниот број граѓански предмети заведени во ГЖ уписникот се опфатени и 383 

предмети оформени по повод жалба изјавена против решенијата на Претседателите на 
основните судови со кои е одлучено по приговори против неправилности сторени при 
извршување од страна на извршителите, во смисла на одедбата од чл.77 на Законот за 
извршувањето, а во првостепените судови заведени како ППНИ предмети. Целосната 
бројка од 383 предмети претставува бројка приемна во текот на извештајната година и 
завршена заклучно со истекот на извештајниот период. 

 
Во однос на претходната година, кога Судот во работа имал вкупно 8.096 

предмети, обемот на работа во извештајната година е намален за 355 предмети. Приливот 
во извештајната година е зголемен за 655 предмети во однос на претходната година, кога 
се примени 5.800 предмети. Бројот на решени предмети во извештајната година е намален 
за 1.090 предмети во однос на претходната година кога биле решени 6.810 предмети, така 
што не е совладан приливот на новопримените предмети, а воедно зголемен и заостатокот 
од претходната година. Бројот на нерешени предмети на крајот на годината е зголемен за 
724 предмети во однос на почетокот на годината. 
 
 

2011

2010
Незавршени 

Новопримени 
Вкупно 

во работа Решени 
Остаток 

1286 

6455 
7741 

5720 

2021 

2296 

5800 

8096 

6810 

1286 

Споредбени податоци за граѓански предмети за 2010 и 2011 година  



                                                          Годишен извештај за работата на Апелационен суд Скопје за 2011 година 
 

18 
 

Трговски спорови 
 
Трговскиот оддел во текот на извештајната 2011 година во работа имал вкупно 

3.888 предмети од кои 1.116 предмети биле пренесени како нерешени од претходната 
година, а 2.772 предмет се новопримени, при што Судот решил вкупно 2.899 предмети, а 
на крајот на годината останале 989 нерешени предмети кои се пренесуваат за наредната 
година. 

 
Во вкупниот број предмети заведени во ТСЖ уписникот се опфатени и 148 

предмети оформени по повод жалба изјавена против решенијата на Претседателите на 
основните судови со кои е одлучено по приговори против неправилности сторени при 
извршување од страна на извршителите, во смисла на одедбата од чл.77 на Законот за 
извршувањето, а во првостепените судови заведени како ППНИ предмети. Целосната 
бројка од 148 предмети претставува бројка приемна во текот на извештајната година и 
завршена заклучно со истекот на извештајниот период. 

 
 Во однос на претходната година кога Судот во работа имал 3.299 предмети, во 
извештајната година обемот на работа е зголемен за 589 предмети за разлика од 
претходната година. Приливот во извештајната година е зголемен за 209 предмети во 
однос на претходната година кога биле примени вкупно 2.563 предмети. Бројот на решени 
предмети по трговски спорови во извештајната година е зголемен за 716 предмети во 
однос на претходната година кога биле решени 2.183 предмети. Во однос на претходната 
година кога останале 1.116 нерешени предмети, во извештајната година бројот на 
нерешени трговски предмети е намален за 127 предмети, а приливот во целост е совладан. 
 
 
Работни спорови 
 
 Одделот за работни спорови во текот на 2011 година во работа вкупно имал 2.481 
предмет, од кои 524 предмети биле пренесени од претходниот извештаен период, а 1.957 
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предмет е новопримен, при што Судот решил вкупно 1.780 предмети, а на крајот на 
годината останале 701 предмет нерешен,  кој се пренесува за наредната година. 
 

Во вкупниот број предмети заведени во РОЖ уписникот се опфатени и 42 предмети 
оформени по повод жалба изјавена против решенијата на Претседателите на основните 
судови со кои е одлучено по приговори против неправилности сторени при извршување 
од страна на извршителите, во смисла на одедбата од чл.77 на Законот за извршувањето, а 
во првостепените судови заведени како ППНИ предмети. Целосната бројка од 42 
предмети претставува бројка приемна во текот на извештајната година и завршена 
заклучно со истекот на извештајниот период. 

 
Во однос на претходната година кога Судот имал во работа 2.753 предмети, во 

извештајната година обемот на работа е намален за 272 предмети. Приливот во 
извештајната година е зголемен за 255 предмети во однос на претходната година кога 
биле примени 1.702 предмети Бројот на решени предмети во Одделот за работни спорови 
во извештајата година е намален за 449 предмети во однос на претходната година кога 
биле решени 2.229 предмети. Во однос на претходната година кога останале нерешени 524 
предмет, во извештајната година бројот на нерешени предмети е зголемен за 177 
предмети. 

 
Квалитет на работење во Граѓанскиот оддел 

 

 Граѓанскиот оддел на Апелациониот суд Скопје во извештајната година го задржал 
високиот квалитет во работењето низ призма на нивна преоценка по изјавени вонредни 
правни средства од страна на непосредно повисокиот суд, со соодветно намалување на 
учеството на преиначените судски одлуки. 
 

Имено, предмет на преоценка од страна на Врховниот суд на Република 
Македонија по повод изјавени правни средства претставувале 603 судски одлуки на 
Апелациониот суд Скопје, што претставува 5,74% од вкупниот број донесени одлуки во 
извештајната година, од кои 315 одлуки се потврдени (52,24% од бројот на предметите 

2011

2010
Незавршени 

Новопримени 
Вкупно 

во работа Решени 
Остаток 

524 

1957 
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Споредбени податоци за работни спорови за 2010 и 2011 година  
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кои биле по вонреден правен лек, односно 3,00% од вкупно решените предмети), 78 
одлуки се укинати (12,94% од бројот на предметите кои биле по вонреден правен лек, 
односно 0,74% од вкупно решените предмети) и 49 одлуки се преиначени (8,13% од 
бројот на предметите кои биле по вонреден правен лек, односно 0,47% од вкупно 
решените предмети). 

 
 

РАЗНИ ПРЕДМЕТИ 
 
 

 Во текот на извештајната 2011 година, Судот постапувал и по друг вид  предмети 
по следната спецификација: 
 

- 100 предмети од „Р” уписник-разни граѓански предмети, од кои 3 предмети се 
пренесени од претходната година и 97 предмети  се примени во текот на извештајната 
година, додека  98 предмети се завршени, а останале 2 предмети незавршени, кои се 
пренесени во наредната година;  Во вкупниот број разни граѓански предмети предмети 
заведени во Р уписникот се опфатени и 7 предмети оформени по повод жалба изјавена 
против решенијата на Претседателите на основните судови со кои е одлучено по 
приговори против неправилности сторени при извршување од страна на извршителите, во 
смисла на одедбата од чл.77 на Законот за извршувањето, а во првостепените судови 
заведени како ППНИ предмети. Целосната бројка од 7 предмети претставува бројка 
приемна во текот на извештајната година и завршена заклучно со истекот на извештајниот 
период. 
 

-  609 предмет од „КСЖ” уписник-предмети по жалба против решение на основни 
судови, од кои 41 предмет е пренесен од претходната година, новопримени се 569 
предмети, а од вкупната бројка во работа завршени се  585 предмети, така што останале 
незавршени 24 предмети на крајот на извештајниот период;  
 

-  211 предмети од „КР” уписник-разни кривични предмети, од кои 7 предмети 
пренесени од претходната година и примени 204 предмети во извештајниот период, а 
решени се 209 предмети, така што останале незавршени 2 предмети на крајот на 
извештајниот период.  
 

- во календарската година не е примен ниту еден предмет од „ППЖ“ уписник 
политички партии по жалба. 
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СОСТОЈБА СО СТАРИ ПРЕДМЕТИ 
 
 

Во текот на извештајната 2011 година во судот вкупно во работа имало вкупно 
2.470 од овој вид предмети или 908 ГЖ предмети, 1163 ТСЖ предмети, 202 РОЖ 
предмети, 2 Р предмети, 74 КЖ предмети, 6 КОКЖ предмети, 19 КСЖ предмети и 96 
ПРКЖ предмети. Од вкупниот број предмети во текот на 2011 година завршени се 2.082 
предмети, а останале незавршени 388 предмети, што укажува на позитивна тенденција во 
работата на судот со намалување на овој вид предмети. 
 
 
 
КРИВИЧЕН ОДДЕЛ  
 
 

Во текот на извештајната година, Кривичниот оддел одржа повеќе седници на кои 
беа разгледани прашања во врска со примената на правото од областа на кривичната 
материја и по истите беа утврдени заеднички мислења, ставови и заклучоци, а воедно беа 
разгледани повеќе кривични предмети кои содржеа спорни правни прашања со цел за 
изедначување на судската практика. 
 
 Исто така во текот на 2011 година Кривичниот оддел на Апелациониот суд Скопје 
на редовно одржаните седници, со присуство на судиите од кривичниот и прекршочниот 
оддел и советниците, вишите советници и и судските соработници кои работат на 
казнената материја беа разгледани прашањата кои претставуваа тема на работните средби 
организирани на ниво на апелационите судови во земјата. 

 
Во врска со истите, Кривичниот оддел пред одржувањето на работните средби, 

вршеше детална анализа и подготовка на своето мислење, кое беше презентирано од 
страна на судија известител, со можност за активна партиципација со свое мислење на 
сите членови на Кривичниот оддел. 

 
На работните средби беа утврдувани заеднички мислења, ставови и заклучоци со 

што се придонесува кон воедначување на судската практика на територијата на Република 
Македонија. 
 
 Во текот на 2011 година е остварена соработка со основните судови под 
надлежност на Апелациониот суд Скопје, како преку непосредни средби за време на 
стручните надзори – ревизии, така и по писмен пат, а во врска со тековни проблеми и 
прашања кои произлегуваат во процесот на работењето на судовите.  
 
 Исто така, Кривичниот оддел на Апелациониот суд Скопје оствари соработка и со 
кривичните оддели на останатите апелациони судови на територијата на Република 
Македонија, преку одржани средби на кои беа разменети мислења, ставови и заклучоци по 
определени спорни прашања од областа на кривичната материја и прашања за 
воедначување на судската практика во постапувањето по кривичните предмети и 
примената на материјалниот закон. 
 

На седниците на Кривичниот оддел беа разгледувани и одделни спорни правни 
прашања за конкретни кривични предмети во рамките на жалбената постапка, за кои се 
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почувствува потреба од размена на мислења меѓу членовите на Кривичниот оддел, по кои 
беа донесени одделни заклучоци. 

Кривичниот оддел на своите седници разгледа одделни судски одлуки на 
Врховниот суд на Република Македонија коишто со својата содржина имаат суштествено 
влијание во градењето на судската практика. 
 
 
ПРЕКРШОЧЕН ОДДЕЛ 
 
 
 Во текот на работната 2011 година, Одделот за прекршоци одржа повеќе седници 
заедно со Кривичниот оддел со цел за воедначување на судската практика чиј предмет на 
расправа претставуваа прашања во врска со примената на определени одредби од 
материјалното и процесното прекршочно право. 
 

По однос на правните прашања кои беа предмет на разгледување на седниците, се 
заземени правни мислења и се донесени заклучоци.  

 
Пред одржувањето на работните средби, Одделот за прекршоци на своите седници 

детално ги разгледа правните прашања коишто беа поставени од другите апелациони 
судови во земјата и изгради заеднички ставови со кои се настапи на самите работни 
средби.  

 
Во рамките на активноста на одделот на 18.05.2011 година – одржан е состанок за 

разгледување на поставени спорни прашања од кривична и прекршочна материја од 
Апелационите судови Гостивар и Штип за закажаната средба на судии на Апелационите 
судови од РМ на ден 27.05.2011 година во Гостивар; 

 
На 27.05.2011 година учество на семинар во Гостивар – тема Тркалезна маса на 

апелационите судови на РМ „Воедналување на судската пракса“ во организација на 
Академијата за судии и јавни обвинители; 

 
На 06.12.2011 година – разгледување на поставено прашање од страна на 

Апелациониот суд Битола „ течење на рок за застареност на кривично гонење“; 
 
На 07.12.2011 година разгледување на поставено прашање од Кривичниот оддел и 

Прекршочниот оддел „дали кражабата на вода претставува кривично дело или прекршок“ 
. 
 

Одредени конкретни прашања во врска со практичната примена на прописите, исто 
така беа разгледувани и со другите основни судови во остварените контакти при средбите 
кои беа реализирани во текот на 2011 година при стручните надзори-ревизии. 

 
Овој оддел оствари тесна соработка со основните судови кои се под надлежност на 

Апелациониот суд Скопје и тоа со одделите за прекршоци, а во врска со тековните 
прашања и проблеми кои произлегуваат во текот на работата, таа соработка се одвиваше 
со непосреден контакт при стручните надзори во основните судови, преку писмен пат за 
доставени прашања за одредени проблеми, а за кои прашања и проблеми Апелациониот 
суд Скопје давал свое мислење по писмен пат, а и непосредно при контактите што се 
одржувани за време на стручните надозори – ревизии. 
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ГРАЃАНСКИ ОДДЕЛ  
 
 
 Во текот на работната 2011 година, Граѓанскиот оддел на Судот одржал повеќе 
седници на кои се разгледани низа правни прашања кои претставуваа заеднички интерес 
во функционирањето на отсеците во рамките на овој оддел. На седниците беа 
разгледувани прашања во врска со примена на одредени одредби од материјалното и 
процесното право, разгледување спорни прашања и завземање мислења, ставови и 
заклучоци на ниво на четирите апелациони судови заради воедначување на судската 
пракса такашто: 
 
 Поконкретно во текот на извештајната 2011 година граѓанскиот оддел на судот 
закажал повеќе седници на одделм заедно со судиите од трговскиот оддел и Одделот за 
работни спорови при судот и тоа на 18.05.2011 година, 08.06.2011 година, 06.07.2011 
година, 16.09.2011 година, 08.11.2011 година и 17.11.2011 година и 29.11.2010 година. 
 
 На одржаните седници разгледани се правни прашања и тоа: 
 
 На седницата  на Граѓанскиот оддел одржана на 18.05.2011 година донесени се 
заклучоци во врска со доставените правни прашања од Апелациониот суд Битола, 
Апелациониот суд Гостивар и Апелациониот суд Штип, а со цел заземање заеднички став 
на организираната тркалезна маса во Гостивар на 20.05.2011 година;  
 
 На седниците одржани на 08.06.2011 година и 06.07.2011 година разгледан е допис 
од 31.05.2011 година со поставено правно прашање од Основен суд Кавадарци, на кои е 
разгледано поставеното прашање, а во врска со роковите за застареност во предметите за 
воден надоместок и примената на одредбите од чл.360 или чл.363 од Законот за 
облигационите односи; 
 
 На седницата одржана на 16.09.2011 година судиите на Граѓанскиот оддел и 
Трговскиот оддел на судот донесоа заклучоци по однос на допис – барање на правно 
мислење по поставено правно прашање од Основен суд Кавадарци Су.бр.03-242/2011 од 
29.07.2011 година, расправање и донесување на заклучок по однос на допис – барање на 
правно мислење п поставено правно прашање од Основен суд Скопје 2 Скопје 03-
Су.бр.2356/2011 од 09.09.2011 година и донесување заклучок по поставено правно 
прашање од Основен суд Кавадарци со допис од 31.05.2011 година, претходно разгледано 
на седница на одделот од 08.06.2011 година; 
 
 На седницата одржана на 08.11.2011 година судиите од Граѓанскиот оддел, 
Трговскиот оддел и Одделот за работни спорови, разгледаа и донесоа заклучоци по 
правните прашања утврдени од Граѓанскиот оддел на Апелациониот суд  Битола, 
доставени со допис Су.бр.07-688/11 од 01.11.2011 година; 
 
 На ден 17.11.2011 година судиите од Граѓанскиот оддел, Трговскиот оддел и 
Одделот за работни спорови, одржаа седница на која  расправаа по донесениот заклучок 
од страна на Трговскиот оддел при Апелациониот суд Скопје и заземаа единствен став по 
однос на прашањето „Дали може на извршителите со привремена мерка пред поднесување 
на тужба да им се забрани да преземат дејствија за извршување на извршна испава и да им 
се забрани да реализираат извршување со конкретен налог за извршување издаден од 
извршителот?“. Исто така на седницата разгледано е барањето за мислење доставено од 
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Претседателот на Граѓанскиот оддел на Основен суд Куманово и зазамање став по ооднос 
на поставените прашања. 
 
 Во текот на извештајната година  Граѓанскиот оддел одржа средби со граѓанските 
оддели на четирите апелациони судови на подрачјето на Република Македонија и тоа на 
ден 20.05.2011 година во Апелационот суд Гостивар, на ден 06.10.2011 година во 
апелациониот суд Штип и на ден 11.11.2011 година во Апелациониот суд Битола, заради 
разгледување на спорни правни прашања и заземање единствен став по истите. 
 
 Овој оддел соработуваше и со граѓанските оддели на основните судови кои се во 
надлежност на Апелациониот суд Скопје, а во врска со тековните прашања и проблеми 
кои произлегуваат во врска со работата. Таа соработка се одвива со непосреден контакт 
при стручните надзори во основните судови како и писмено со доставени прашања во 
врска со одредени проблеми за кои Апелациониот суд Скопје давал свое мислење по 
писмен пат, а и непосредно при редовните работни посети на основните судови.  
 
 
ТРГОВСКИ ОДДЕЛ 
 

 
 Одделот за трговски спорови во текот на 2011 година одржа повеќе седници 
поточно 10 седници, со учество на судиите од Одделот и стручните соработници кои 
работат на материјата од трговското право со отвореност за учество на претседателот на 
судот според можностите и за сите останати судии во зависност од нивните афинитети и 
можности за учество во расправата по спорните правни прашања. 
 
 На седниците беа разгледувани прашања иницирани од судиите од предметното 
работење во врска со кои беа закажани седниците, но истите се користеа и за размена на 
мислења по други прашања од заеднички интерес за правилна примена на материјалното 
право и воедначување на судската практика. Судиите на Трговскиот оддел во текот на 
годината континуирано се состануваат и расправаат по однос на спорни прашања и како 
резултат на тие состаноци се применува воедначена пракса и досега нема различни одлуки 
од трите совет кои функционираат во судот за иста правна работа. 
 
 Во текот на 2011 година одржани се тркалезни маси на судиите од апелационите 
судови на РМ, а во врска со разгледување на правни прашања од работата на граѓанскиот, 
трговскиот и одделот за работни спорови и тоа во Штип и Гостивар, на кои тркалезни 
маси земаа учество и судиите од трговскиот оддел на судот. 
 
 
ОДДЕЛ ЗА РАБОТНИ СПОРОВИ 
 
 
 Во текот на извештајната 2011 година Одделот за работни спорови на 
Апелациониот суд Скопје одржа вкупно 4 седници на кои беа разгледани правни прашања 
од интерес за работа на одделот, а со цел воедначување на судската практика при 
одлучувањето по изјавени жалби во предметите од оваа област. 
 
 На седниците беа разгледувани следните прашања: 
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 на седница одржана на 18.04.2011 година – право на регрес (разлика) за исхрана на 
вработените во МВР по донесувањето на Одлуката на Уставниот суд на република 
македонија бр.24/08 од 02.04.2008 година; 
 

Распоредување на работници – државни службеници и оцена на законитоста на 
одлуката за распоредување преку примената на одредбата од чл.22-а од Законот за 
изменување и дополнување на Законот за државни службеници (Службен весник на РМ 
бр.81/05), односно преку примена на одредбата на чл.17-з од Законот за државни 
службеници – пречистен текст (Службен весник на РМ бр.76/2010 од 07.07.2010 година); 

 
Оценка на законитоста на одлуките за распоредување на работници – државни 

службеници на друго работно место во пониско звање преку примената на одредбата од 
чл.31 ст.1 на Законот за државни службеници; 

 
Распоредување и оценка на одлуката за распоредување на вработени во РМ МВР на 

работно место надвор од местото на живеење и остварување на правото на надомест на 
реални трошоци за превоз на работниците распоредени надвор од местото на живеење; 

 
 на седница одржана на 06.09.2011 година разгледани се правни прашања и тоа 

правното прашање по однос на решавањето на споровите за исплата на разлика на плата 
поведени од вработените во Жито Скопје, а по однос на одлуките на Основен суд Скопје 2 
Скопје и по донесувањето на Одлуката на Врховниот суд на Република Македонија 
Рев.бр.215/09 од 24.3.2010 година; 
 

Заземање на заеднички став по однос на надлежноста на овој суд и Управниот суд 
во спорови за избор и разрешување на директор во установите; 

 
 на седница одржана на 12.09.2011 година разгледано е барањето на Основниот суд 

Велес за заземање заеднички став во врска со одлучувањето по тужби поднесени од 
работени во Министерството за одбрана на Република Македонија за исплата на разлика 
на надомест за исхрана за периодот од 01.05.2008 година до 31.12.2008 година, а преку 
примената на одредбата од чл.69 од Колективниот договор за државните, правосудните и 
органите на локалната самоуправа на република Македонија; 
 
 на седница одржана на 03.11.2011 година разгледано е прашањето за примена на 

Колективниот договор на Царинска управа на РМ Скопје од 2003 година по однос на 
роковите на застареност на постапката за кршење на работната дисциплина во однос на 
примената на одредбите на Законот за царинска управа и Законот за работни односи и 
заземање заеднички став по однос на ова прашање; 
 

Заземање заеднички став на Одделот по однос на споровите заведени од вработени 
во Авто-мото сојуз на Македонија по основ на исплата на додатоци на плата за работа 
подолга од полното работно време, ноќна работа, работа во ден недела, работа во смен и 
бонус за прекувремена работа подолга од 156 часа. 

 
По однос на разгледаните прашањња на одржаните седници на овој Оддел донесени 

се едногласно заклучоци по сите разгледани спорни прашања освен по однос на 
прашањето за надлежноста на овој суд и управниот суд во врска со изборот и 
разрешувањето на директор на установите. 
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Со донесените заклучоци запознати се односно известени се првостепените судови 
од подрачјето за кое е надлежен овој суд да решава во втор степен, а заклучоците по однос 
на прашањата разгледани на седницата одржана на 18.04.2011 година доставени се и до 
апелационите судови во Битола, Гостивар и Штип. 
 
 

РАБОТА ПО ПОПЛАКИ И ПРЕТСТАВКИ 
 
 

Во текот на 2011 година до Апелациониот суд Скопје се поднесени 416 претставки 
по однос на работата на Апелациониот суд Скопје, 29 претставки по однос на работата на 
подрачните основни судови и 20 претставки како нејасни, односно погрешно доставени 
или вкупно се поднесени 465 претставки. 
 
 Претставките по однос на работата на Апелациониот суд Скопје поднесени од 
страна на граѓани и други правни субјекти, во најголемиот број се однесуваат на работата 
на Граѓанскиот оддел-175 претставки, на Одделот за работни спорови 74 претставки, на 
Трговскиот оддел 131 претставки, а во незначителен дел се однесуваат на работата на 
Кривичниот оддел -28 претставки и на Прекршочниот оддел 8 претставки. 
  
 Причините за поднесување на претставките и предлозите се изразени во најголем 
број како забрзување на жалбената постапка, донесување правилна и законита 
второстепена одлука и изразување незадоволство од второстепената одлука. 
 

При постапувањето по претставките и предлозите со кои се бараше забрзување на 
жалбената постапка, се констатира дека во поголем број случаи предметите беа решени 
пред приемот на претставката и предлозите од странките, или предметите беа дадени во 
работа, нивното решавање беше во тек, па во таквите случаи судијата кој постапува по 
предметот се запознаваше со содржината наведена во претставката или ургенцијата, а 
подносителот на претставката се известуваше за текот на  жалбената постапка. Кај оние 
случаи каде предметот не беше даден во работа, со предлогот се запознаваше судијата 
известител и тој оценуваше дали на предметот ќе му даде приоритет во одлучувањето или 
не. Во зависност од тоа, подносителот на предлогот се известуваше во смисла дека 
предметот ќе биде даден во работа и со тоа е прифатено барањето за забрзување на 
жалбената постапка, или дека предметот редовно ќе биде даден во работа. Кај дел од 
претставките и предлозите во кои се изразуваше незадоволство од одлуките на овој Суд, 
подносителите редовно се известувани дека правилноста  и законитоста на одлуките може 
да биде предмет на оцена само во постапка поведена по вонредни правни лекови, но не и 
во постапка по претставки. 
 
 Од вкупно 29 претставки поднесени по однос на работата на подрачните основни 
судови, 21 претставки се однесуваат на граѓански предмети, 4 претставки на кривични 
предмети и 4 претставки на извршни предмети. 
 
 Причините за поднесување на претставките најчесто се однесуваат на ненавремена 
достава на судските одлуки до странките, неуредна достава на поканите до странките, 
одолжување на постапката пред основните судови, ненавремено изготвување на одлуките 
по завршување на главната расправа, односно главниот претрес, неспроведување на 
правосилни судски одлуки или нивно нецелосно извршување, ненавремена достава на 
предметите од основните судови до Апелациониот суд Скопје на одлучување во жалбена 
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постапка, непостапување по барањата за изземање на судија и поради незадоволство од 
одлуките на основните судови. 
 
 По претстaвките и предлозите Претседателот на Апелациониот суд Скопје 
постапуваше веднаш на начин што доколку претставката се однесуваше на работата на 
основен суд преку писмено обраќање до претседателот на тој суд се бараше проверка на 
наводите, согласно Законот за постапување по предлозите и претставките,  а истовремено 
се бараше и нивна лична ангажираност во отстранувањето на негативните појави и 
ажурирање на постапката по предметите. По приемот на известувањето истото се 
доставуваше до подносителот на претставката.  
 
 

ОДДЕЛ ЗА СУДСКА ПРАКТИКА  
 
 
 Согласно одредбите од Судскиот деловник, Одделот за судска практика и 
евиденција на Апелациониот суд Скопје во текот на извештајната 2011 година 
функционира како сегмент од организационата структура на судот со заокружена стручна 
кадровска поставеност. 
 

Квалитетот на активноста - евидентирање во извештајната година вршена е 
електронски, односно со компјутерско евидентирање на движењето на предметите, 
работата на претседателот и судиите, соработниците-судските соработници, вишите 
соработници-судски советници, советниците, самостојните судски советници, како и 
движењето на предметите и работата на судиите од подрачните основни судови.  
 
 Во контекст на активноста за следење и проучување на судската практика пред се 
од аспект на одлуките на Врховниот суд на Република Македонија по вложените вонредни 
правни лекови подготвени се 8 збирки на судски одлуки од областа на граѓанското и 
трговското право и 4 збирки на судски одлуки од областа на кривичното и прекршочното 
право. 
 
 Во текот на годината изработени се и копии од сите одлуки на Врховниот суд на 
Република Македонија кои се вратени до судот и истите се доставени до претседателите 
на одделите, претседателите на советите, како и до претседателот на Одделот за судска 
практика и евиденција, а посредно и до судиите известители, со цел за нивно запознавање 
и следење на судската практика. 
 
 

БИБЛИОТЕКА НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД СКОПЈЕ 
 
 

Библиотеката на Судот, како специјализирана библиотека наменета за работа со 
материја од правната област  која се грижи за прибирање, обработка, чување, архивирање, 
евидентирање и користење на книжниот фонд, согласно со Законот за култура и со 
Законот за библиотечна дејност, под стручен надзор од Народната и универзитетска 
библиотека “Св.Климент Охридски”–Скопје, формирана во 1973 година, со континуиран 
подем до денес низ период од 3 децении, придонесува за квалитетно и професионално 
извршување на работните задачи од страна на нејзините корисници, достигнувајќи ниво 
на библиотека со најбогат книжен фонд од стручна литература во судството на Р 



                                                          Годишен извештај за работата на Апелационен суд Скопје за 2011 година 
 

28 
 

Македонија. Како таква е запишана во евиденцијата за специјализирани библиотеки на 
УНЕСКО и Советот на Европа. 
 
 Библиотеката е сместена во функционален простор со површина од 120 м2, со 
читална со 9 места за корисниците, што во значителен степен придонесува за нејзино 
поуспешно функционирање и поефикасно користење на нејзините услуги од корисниците. 
 
 Книжниот фонд на библиотеката на Судот, заклучно со 31.12.2011 година опфаќа 
9701 примерок, кој во текот на годината е збогатуван со купување  нови изданија, 
подарување и размена. Во оваа бројка не се опфатени стручните часописи, белетристиката 
и другите публикации кои спаѓаат во периодика.  
 

Фондот на библиотеката содржи и збирки на одлуки и решенија на Уставниот суд 
на РМ, Врховниот суд на РМ, Јавното обвинителство на Македонија, како и билтени на 
Врховниот суд на РМ и Апелациониот суд Скопје; општи енциклопедиски изданија и 
енциклопедиски изданија од правната и медицинската област, правни лексикони, 
лексикони од областа на медицината, криминологијата, маркетингот и друго; речници; 
белетристика со приближно 400 наслови, стручни часописи од областа на правото (Легис, 
Правник, Даночен советник, Информатор, Деловно право, Македонска ревија за кривично 
право и криминологија, Адвокатура, Судиска ревија, Безбедност и др.) и дневни и неделни 
публикации.  

 
Библиотеката ги добива сите часописи кои се пачатат во РМ, а коишто третираат 

правна проблематика: Судиска ревија, Македонска ревија за кривично раво и 
криминологија, Збирки со одлуки на Врховен суд на РМ, Збирки со решенија на Уставен 
суд на РМ, Легис, Правник Даночен советник, Деловно право, Адвокатура, ИППО 
огласник, Информатор на Про агенс, Билтен БС, Билтенот на Окружен суд Белград.  
 
 Библиотеката располага со 2 компјутера (еден за евидентирање на стручна 
литература, закони, часописи....., друг за интернет комуникации) во чиј фонд се запишани 
над 2000 наслови на закони со евиденција за нивните промени од 1945 година до денес, 
како и меѓународни договори, конвенции, декларации и слична литература, кои се 
евидентирани на повеќе од 1000 компјутерски страници, како и насловни на текстови 
објавени во стручни часописи, кои се евидентирани на повеќе од 900 компјутерски 
страници. Нивното пребарување е овозможено преку софтвер изработен од библиотекарот 
на Судот, бидејќи во нашата Република не постои софтвер за библиотекарско работење на 
специјализирани библиотеки каква што е оваа библиотека. 
 
 Следењето на светските трендови во работењето на библиотеката како резултат 
даде и користење на ЦД-ромови, кои овозможуваат користење на информации од повеќе 
различни извори. 
 

Во функционирањето на библиотеката внесена е интернет конекција која нуди 
широки можности за пристап до потребните информации, како и влез во библиографските 
податоци од фондовите на другите библиотеки во соседните градови и држави преку 
COBISS-системот, кој го користи НУБ „Св. Климент Охридски“, кој од своја страна пак 
овозможува влез во податоците на сите библиотеки кои се сегмент од истиот. 

 
На крајот од извештајната 2011 година како дел од програмата на Владата на 

Република Македонија за преведување на 500 наслови на најдобри книги од областа на 
правото, библиотеката доби донација од педесетина нови наслови, во пет примероци, на 
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стручна, научна литература од врвни, најдобри и најреномирани универзитети во 
Соединетите американски држави и Европа, во организација на Министерството за 
правда.  

 
 

ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА ВО СУДОТ 
 

 
 Во текот на извештајната година продолжи процесот на имплементирање на 
информатичка технологија во функционирањето на Судот. Покрај континуираните напори 
за замена на дотраената и доопремување со нова компјутерска техника состојбата не е на 
задоволително ниво, бидејќи  процесот не само што не е завршен и комплетиран, туку 
поголем дел од компјутерската опрема е целосно амортизирана, а работењето со неа е 
тешко и неефективно. Голем чекор во подобрувањето на состојбата во поглед на 
компјутерското работење е замената на активната мрежна опрема со нова со што се 
подобри квалитетот на компјутерската мрежа. Во текот на 2011 година е направена и 
реорганизација на Active Directory структурата со што се подобрија условите за работа со 
компјутери во Судот. 
 
  За функционирањето на Судот во извештајната година е карактеристична 
употребата на Автоматизираниот информатички систем за управување со судските 
предмети (АКМИС) со кој се овозможува електронско водење на уписниците и 
електронска евиденција на податоци и изготвување на акти во предметите. 
 

АКМИС се користи целосно во сите сегменти од работењето и сите потребни 
месечни, квартални и годишни извештаи и прегледи се генерираат електронски. 
Пристапот до потребните информации е значително подобрен, а комуникацијата помеѓу 
вработените од Судот и вработените во институциите со кои Судот соработува е 
поедноставена. 
 
 Со воведувањето на информатичката технологија во повеќе сегменти од 
делувањето на Судот, употребата на АКМИС и обезбеденото електронско следење на 
легислативата и судската практика, се очекува зголемување на ажурноста, квалитетот и 
ефективноста во работењето на Судот. 

  
Оптималното користење на потенцијалот кој го нуди информатичката технологија 

инсталирана во судот налага потреба од континуирана едукација на целокупниот 
персонален состав на судот за начинот на нејзината употреба. 

 
За да се обезбеди квалитетна техничка поддршка во користењето на 

информатичката технологија, потребно е да се зголеми бројот на извршители – технички 
лица соодветно стручно оспособени за сите области од информатиката кои се веќе 
применети во Судот. Вработувањето на еден инженер – инфоратичар во текот на месец 
декември 2011 година е само мал придонес за надминување на состојбата. 

 
 

ФИНАНСИРАЊЕ НА СУДОТ 
 
 
 Самостојниот судски буџет, како гаранција за обезбедување сигурен извор на 
финансиски средства и навремена и редовна дистрибуција на истите до сите сегменти на 
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судскиот систем, претставува една од темелните вредности врз која се заснова целосното 
етаблирање на самостојно и независно судство како носител на судската власт. 
 
 Процесот на подготовка на Законот за самостоен судски буџет  подолг временски 
период го окупираше вниманието на сите заинтересирани субјекти во судството и надвор 
од него, за да истиот отпочне со функционирање сметано од 1.1.2005 година 
 
 Судскиот буџет претставува годишна процена на приходите и трошоците на 
судската власт, што ги утврдува Собранието на Република Македонија и е наменет за 
финансирање на судската власт во земјата. 
 
 Апелациониот суд Скопје како корисник на средствата од судскиот буџет 
располага со овластување и должност да учествува во креирањето на истиот со 
доставување до Судскиот буџетски совет, како тело кое е основано за вршење на работите 
во врска со судскиот буџет, податоци за процена на трошоците за тековната фискална 
година, според трошковни ставки и потставки; преглед на потребните расходи за 
неопходното вработување, извршување на функциите на корисниците и предлози кои ги 
содржат идните обврски или повеќегодишни трошоци, вклучувајќи ги инвестициските 
проекти. 
 
 Следува период на дополнителни напори за операционализација на законскиот 
проект за изградба на соодветна внатрешна структура на судскиот буџет, прецизирање на 
критериумите за распределба на материјалните и обезбедување навремена дистрибуција 
на истите. 

 
 

МАТЕРИЈАЛНА СОСТОЈБА 
 
 
Апелационен суд Скопје 
 

Во текот на 2011 година се остварени приходи од буџетот во висина од 
88.909.047,00 денари. Истите се целосно искористени во текот на годината, односно 
остварените трошоци изнесуваат 88.909.047,00 денари, и тоа за плати и надоместоци 
85.795.605,00 денари, стоки и услуги 2.891.792,00 денари и за тековни трансфери 
221.165,00 денари. 
 

Како корисник на буџетските средства Апелациониот суд Скопје не оствари нето-
вишок и не е обврзник за плаќање данок од добивка. 

 
Остварувањето на буџетот во 2011 година во проценти изнесува 90,47%. 
 
Апелациониот суд Скопје 2011 година ја заврши со неподмирени обврски во износ 

од 556.541,00 денари. Настанатите обврски кои не се платени во текот на годината се 
однесуваат на комунални услуги и канцелариски материјал. 
  

Апелациониот суд Скопје располага со основни средства чија набавна 
ревалоризирана вредност изнесува 44.694.700,00 денари. Вредноста на ситниот инвентар 
во Судот изнесува 1.615.148,50 денари. 
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Управа на судската зграда при 
 Апелациониот суд Скопје 
 
 

Во текот на 2011 година се остварени приходи од буџетот во висина од 
14.382.447,00 денари. Истите се целосно искористени во текот на годината, односно 
остварените трошоци изнесуваат 14.382.447,00 денари, и тоа за плати и надоместоци 
5.535.351,00 денари, стоки и услуги 8.847.096,00 денари.  

 
Како корисник на буџетските средства Управата на судската зграда при 

Апелациониот суд не оствари нето-вишок и не е обврзник за плаќање  данок од добивка. 
 
Остварувањето на буџетот во 2011 година во проценти изнесува 96,11%. 
 
Во 2011 година поради намалениот буџет во ставката за комунални услуги, 

настанатите трошоци од позицијата комунални услуги останаа непокриени  во износ од 
6.620.100,00 денари, од кој износ само за централно греење обврската изнесува 
6.107.333,00 денари. 

 
Управата на судска зграда при Апелациониот суд Скопје располага со основни 

средства чија набавна ревалоризирана вредност изнесува 51.851.367,00 денари. Вредноста 
на ситниот инвентар во Апелациониот суд изнесува 776.946,50 денари. 
 
 

ОСВРТ НА РАБОТАТА НА ПОДРАЧНИТЕ 
ОСНОВНИ СУДОВИ 

 
 
 Согласно со одредбата од 29 на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ 
бр.58/06) на подрачјето на Апелациониот суд Скопје предвидено е да функционираат 9 
подрачни основни судови, од кои 4 со проширена надлежност и 5 со основна надлежност. 

 

2011
Незавршени 

Новопримени 
Вкупно 

во работа Решени 
Остаток 

467211 

265526 

732737 

564572 

168165 

Сумарен преглед за движење на предметите во основните судови од 
апелационото подрачје Скопје 
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Согласно со евиденцијата на основните судови од подрачјето на Апелациониот суд 
Скопје, во текот на 2011 година во судовите по сите видови во работа имало вкупно 
732.735 предмети, од кои 467.211 предмет е пренесен како нерешен од претходната 
година, а 265.526 предмети се новопримени.  

 
 Од вкупниот број предмети во работа, судовите решиле 564.572 предмети, така што 
на 31.12.2011 година останале нерешени вкупно 168.213 предмети, што упатува на 
заклучокот дека судовите на општо ниво во целост успеале да го совладаат приливот на 
новите предмети. 
 

Во однос на квалитетот на работа во граѓанските оддели на подрачните основни 
судови, од вкупниот број обжалени и решени предмети од страна на повисокиот суд – 
10.395 предмети, процентот на потврдени предмети изнесува 71,32%, укинати 18,72%, 
преиначени 7,26%, отфрлени жалби  1,06% и решени на друг начин 1,59%. 

 
 
Споредбено со претходната година, забележано е зголемување на учеството на 

потврдените судски одлуки (од 69,24 % претходната година на 71,32 % во тековната 
година), наспроти намалување на учеството на укинатите судски одлуки (од 21,81% на 
18,72%), како и слично ниво на учество на преиначените судски одлуки (од 7,08% 
претходната година и 7,26% во тековната година). 

 
Исто така, споредбено со претходната година, забележано е исто ниво на учеството 

на предметите во коишто жалбата е отфрлена (1,05% претходната година и 1,06% во 
тековната година). 

 
Процентот на потврдени предмети незначително ја надминува половината од 

вкупниот број одлуки коишто претставувале предмет на оцена во жалбената постапка, со 
се уште висок степен на учество на укинатите одлуки (1/5 од вкупниот број одлуки што 
биле по жалба) и низок процент на учество на преиначените одлуки.  

 
Во однос на квалитетот на работа во кривичните оддели на подрачните основни 

судови, од вкупниот број обжалени и решени предмети од страна на повисокиот суд – 
6.435 предмети, процентот на потврдени предмети изнесува 55,00%, укинати 19,70%, 
преиначени 19,11%, отфрлени жалби  3,29% и решени на друг начин 2,46%.  

71,32 

18,72 

7,26 

1,06 
1,59 

Квалитет на граѓанските оддели на подрачните основни 
судови 

одбиени 

уважени укинати 

уважени преиначени 

отфрлени 

на друг начин 
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Споредбено со претходната година, карактеристично е намалено  учество на 

потврдените судски одлуки (од 58,10 % во претходната година на 55,00% во тековната 
година) и зголемено учество на предметите во коишто е укината првостепената одлука  
(од 18,47% во претходната година на 19,70% во тековната година), како и идентично ниво 
на учеството на преиначените судски одлуки (од 19,94% со 19,11%). 

 
Исто така, споредбено со претходната година забележано е зголемено е учеството 

на предметите во кои жалбата е отфрлена (од 1,74% на 3,29%). 
 
Нивото на квалитет е намалено првенствено гледано по однос на намалениот број 

потврдени одлуки, со нешто зголемен број на укинатите одлуки и без промени во 
структурата  на бројот на преиначените судски одлуки коишто претставувале предмет на 
оценка во жалбената постапка.  
 
 

ПРЕГЛЕД НА СОСТОЈБИТЕ ВО ПОДРАЧНИТЕ 
ОСНОВНИ СУДОВИ 

 
 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I СКОПЈЕ 
 
 Во извештајната 2011 година судот во работа имал вкупно 128.505 предмети, од 
кои 48.815 предмети се пренесени како нерешени од претходната година и 79.690 
предмети се новопримени, од вкупниот број во работа судот решил 74.643 предмети, а 
останале нерешени 53.862 предмети. 

 
 Во специјалното одделение за судење на кривични дела од областа на 
организираниот криминал вкупно во работа судот имал 1.579 предмети, од кои 117 
предмети пренесени од претходната година како нерешени и новопримени 1.462 
предмети. Судот решил 1.459 предмети, така што на крајот на годината останале 
незавршени 120 предмети од ваков вид. 
 
 Во извештајната година во кривично полнолетниот оддел судот имал вкупно во 
работа 25.057 предмети, од кои 4.830 предмети биле пренесени од претходната година и 
20.227 предмети биле новопримени. Судот решил 20.869 предмет, а останале незавршени 
4.188 предмети на крајот на извештајниот период. 

55,00 
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Квалитет на граѓанските оддели на подрачните основни 
судови 

одбиени 

уважени укинати 

уважени преиначени 

отфрлени 

на друг начин 



                                                          Годишен извештај за работата на Апелационен суд Скопје за 2011 година 
 

34 
 

 Кривичниот оддел за малолетници во текот на изештајната година во работа имал 
вкупно 778 предмети, од кои 152 предмети биле пренесени од претходната година, а 
новопримени биле 626 предмети. Судот решил 638 предмети, така што на крајот на 
годината незавршени останале 140 предмети. 
 
 Кривични дела во претходна постапка-истражен оддел вкупно во работа судот 
имал 12.488 предмети, од кои нерешени од претходната година биле пренесени 5.300 
предмети, а новопримени биле 7.188 предмети. Судот решил 6.365 предмети, а 
незавршени на крајот на извештајниот период останале 6.123 предмети. 
 
 Прекршочниот оддел на судот имал во работа вкупно 59.229 предмети од кои 
27.693 предмети биле пренесени од претходната година и 31.536 предмети биле 
новопримени. Судот решил 31.302 предмети, а останале незавршени 27.927 предмети на 
крајот на извештајниот период. 
 
 Во одделот за извршување на санкции, судот имал во работа вкупно 29.374 
предмети од кои 10.723 биле пренесени од претходната година и 18.651 предмет бил 
новопримен. Судот решил 14.010 предмети, а останале незавршени 15.364 предмети на 
крајот на извештајниот период. 
 
 Во однос на квалитетот на работата на судот, од вкупниот број обжалени и решени 
предмети од страна на повисокиот суд – 3.240 предмет, процентот на потврдени одлуки 
изнесува 54,63%, укинати 17,87%, преиначени 20,37%, отфрлени жалби 3,89% и решени 
на друг начин 2,75%. 
 
 Во извештајната година во споредба со претходната година,  забележано е 
намалено учество на потврдените одлуки (од 59,11% во претходната година на 54,63% во 
тековната година. Забележано е зголемување на бројот на укинатите одлуки (од 15,37% во 
претходната година на 17,87% во тековната година), но и намалување на бројот на 
преиначените одлуки (од 22,49% во претходната година на 20,37% во тековната година). 
Исто така, евидентирано е зголемено учество на предмети во кои жалбата е отфрлена (од 
1,39% во претходната година на 3,89 % во тековната година. 
 
 Показателите за квалитетот на работа на судот низ призмата на обжалени и решени 
предмети од страна на повисокиот суд во жалбената постапка, споредбено со претходната 
година е со забележана позначајна промена во структурата на одлуките преку намалување 
на учеството на потврдените судски одлуки од една, но и зголемување на учеството на 
укинатите предмети, од друга страна, така што квалитетот на работа е на просечно ниво 
во споредбената анализа со останатите подрачни судови. 
 
 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II СКОПЈЕ 
 

Во извештајната 2011 година судот во работа имал вкупно 451.895 предмети, од 
кои 348.634 предмети се пренесени како нерешени од претходната година и 103.261 
предмети се новопримени, од вкупниот број во работа судот решил 364.440 предмети, а 
останале нерешени 87.455 предмети.  

 
Споредбената и структурна анализа на содржината на вкупниот број предмети во 

работа во извештајната година во однос на претходниот временски период, упатува на 
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намален обем на работа како последица на намалениот прилив на нови предмети кој во 
целост е совладан.  

 
Имено, обемот на работа во однос на претходната година кога изнесувал 748.045 

предмети, во извештајната година намален е за 296.150 предмети. 
 
Истовремено приливот на нови предмети во извештајната година од 103.261 

предмет претставува намалување од 76.178 предмети во однос на претходната година. 
 
Во текот на извештајната година од вкупниот број предмети во работа судот решил 

364.440 предмети, односно 34.971 предмет помалку во однос на минатата година, но сепак 
приливот на нови предмети е совладан на општо ниво, а заостатокот е  значително 
намален што упатува на позитивна тенденција во функционирањето на судот. 
 
 Во однос на квалитетот на работата на судот, од вкупниот број обжалени и решени 
предмети од страна на повисокиот суд – 6.200 предмети, процентот на потврдени 
предмети изнесува 71,37%, укинати 18,88%, преиначени 6,50%, отфрлени жалби 1,27% и 
решени на друг начин 1,95%. 
 
 Показателите за квалитетот на работата на судот низ призмата на обжалени и 
решени предмети од страна на повисокиот суд упатуваат на стандардно натпросечно ниво 
на квалитетот во работата при споредбената анализа со останатите подрачни основни 
судови, со  висок процент на присутни потврдени одлуки (71,37%), при што во споредба 
со претходната година (70,28%) при што забележано е слично ниво на потврдените 
одлуки, но и намалено учество на предметите во коишто првостепената одлука била 
укината од 21,33% во претходната година на 18,88% во тековната година. Забележано е 
слично ниво  на учество на преиначените одлуки (6,53 % во претходната година со 6,50% 
во тековната година). Исто така, евидентирано е слично ниво на предмети во кои жалбата 
е отфрлена (1,08% во претходната година со 1,27% во тековната година) и 
карактеристично е што во извештајната година 1,95% предмети се решени на друг начин. 
 
 
ОСНОВЕН СУД КУМАНОВО 
 

Во извештајната 2011 година судот во работа имал вкупно 68.577 предмети, од кои 
37.417 предмети се пренесени како нерешени од претходната година и 31.160 предмети се 
новопримени, од вкупниот број во работа судот решил 54.243 предмети, а останале 
нерешени 14.334 предмети. 
 
 Во Кривичниот оддел во судот во извештајниот период во работа имал вкупно 
24.292 предмети, од кои 11.732 предмети биле пренесени како нерешени од претходната 
година, а 12.560 предмети биле новопримени, при што се решени 15.036 предмети, а 
останале нерешени 9.256 предмети, кои се пренесуваат за наредната година. 
 
 Во Кривичниот оддел е евидентно намалување на бројот на незавршени предмети 
од 11.732  на почетокот на извештајниот период на 9.256 предмети на крајот на истиот, 
како и намален прилив на нови предмети во текот на извештајната година – 12.560 
предмети, за разлика од претходната година кога приливот на нови предмети изнесувал 
13.077. 
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Во Граѓанскиот оддел во извештајната 2011 година судот во работа имал вкупно 
41.741 предмет, од кои 25.685 предмети се пренесени како нерешени од претходната 
година и 16.056 предмети се новопримени, од вкупниот број во работа судот решил 36.663 
предмети, а останале нерешени 5.078 предмети.  

 
Споредбената и структурна анализа на содржината на вкупниот број предмети во 

работа во извештајната година во овој сегмент во однос на претходниот временски 
период, упатува на зголемен обем на работа како последица на зголемениот прилив на 
нови предмети кој во целост е совладан.  

 
Имено, обемот на работа во однос на претходната година кога изнесувал 41.410 

предмети, во извештајната година зголемен е за 331 предмет. 
 
Истовремено приливот на нови предмети во извештајната година од 16.056 

предмети претставува зголемување од 3.274 предмети во однос на претходната година. 
 
Во текот на извештајната година од вкупниот број предмети во работа во 

Граѓанскиот оддел судот решил 36.663 предмети, односно 20.938 предмети повеќе во 
однос на минатата година. 
 
 Приливот на нови предмети во овој сегмент е совладан, со значително намалување 
и на заостатокот нерешени предмети. 
 

Приливот на нови предмети во судот е совладан на општо ниво, а заостатокот 
значително е намален што упатува на позитивна тенденција во функционирањето на 
судот. 
 
 Во однос на квалитетот на работа во Граѓанскиот оддел, од вкупниот број 
обжалени и решени предмети од страна на повисокиот суд – 1.472 предмети, процентот на 
потврдени предмети изнесува 68,04%, укинати 21,80%, преиначени 10,25%, отфрлени 
жалби 0,67%, решени на друг начин 1,15% и со судско порамнување 2 предмети. 
 
 Показателите за квалитетот на работа на Граѓанскиот оддел низ призмата на 
обжалени и решени предмети од страна на повисокиот суд во жалбената постапка, 
споредбено со претходната година упатуваат на минимална промена во структурата на 
одлуките преку зголемување на учеството на потврдените судски одлуки (од 63,95% на 
68,04%), како и намалување на учеството на укинатите судски одлуки (од 25,05% на 
21,80%). Во судот е евидентирано зголемено учество на преиначените одлуки од 8,50% во 
претходната година на 10,25% во тековната година. Исто така, забележано е намалено 
учество на предметите во кои жалбата е отфрлена ( од 1,31% на 0,67%).  
 

Споредбено со останатите подрачни основни судови, нивото на квалитет во 
работењето на Граѓанскиот оддел во тековната година задоволува со оглед на совладаниот 
прилив и намалениот заостаток, така што е во границите на просечното ниво, со 
зголемено учество на потврдените одлуки, како намалување на учеството на предметите 
во коишто првостепената одлука е укината (21,80%).  
 
 Во Кривичниот оддел од вкупниот број обжалени и решени предмети од страна на 
повисокиот суд – 1.415 предмети, процентот на потврдени одлуки изнесува 49,40%, 
укинати  25,37%, преиначени 18,16%, отфрлени жалби 3,82 % и решени на друг начин 
2,61%. 
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 Во извештајната година е забележана определена промена во структурата на 
предметите преку кои се изразува квалитетот на работа во Кривичниот оддел во однос на 
претходната година со незначително намалување  на учеството на укинатите одлуки (од 
27,48% на 25,37%), како и слично ниво на учеството на потврдените одлуки (од 49,11% со 
49,40%) и на учеството на преиначените одлуки 18,44% со 18,16%. 
 

Квалитетот на работа во овој оддел е под просечното ниво во споредбената анализа 
со останатите подрачни судови. 
 
 
ОСНОВЕН СУД КРАТОВО 
 

Во извештајната 2011 година судот во работа имал вкупно 2.001 предмети, од кои 
436 предмети се пренесени како нерешени од претходната година и 1.565 предмети се 
новопримени, од вкупниот број во работа судот решил 1.833 предмети, а останале 
нерешени 168 предмети. 

 
Во Кривичниот оддел судот во работа имал вкупно 955 предмети, од кои 183 

предмети се пренесени како нерешени од претходната година и 772 предмети се 
новопримени, од вкупниот број во работа судот решил 877 предмети, а останале нерешени 
78 предмети. 
 
 Во текот на извештајната година, во Кривичниот оддел на судот во целост совладан 
е приливот на нови предмети и како резултат на ваквото работење крајот на извештајниот 
период судот го завршил со намалување  на заостатокот од почетокот на годината (од 183 
на 78 предмети). 
 

Во Граѓанскиот оддел на судот во извештајната 2011 година примени се 527 
предмети, што заедно со 253 предмети пренесени од претходната година го определува 
вкупниот обем на работа во тековната година - вкупно 780 предмети. Судот од вкупниот 
број во работа решил 690 предмети, а останале нерешени 90 предмети.  

 
Споредбената и структурна анализа на содржината на вкупниот број предмети во 

работа во извештајната година во овој сегмент во однос на претходниот временски 
период, упатува на забележително намален обем на работа како последица на намалениот 
прилив на нови предмети кој во целост е совладан.  

 
Имено, обемот на работа во однос на претходната година кога изнесувал 1.383 

предмети, во извештајната година намален е за 603 предмети. 
 
Истовремено, приливот на нови предмети во извештајната година од 527 предмети 

претставува намалување од 650 предмети во однос на претходната година. 
 
Во текот на извештајната година од вкупниот број предмети во работа во 

Граѓанскиот оддел судот решил 690 предмети, односно 440 предмети помалку во однос на 
минатата година. 
 
 Приливот на нови предмети на општо ниво во целост е совладан, како резултат на 
што се јавува и намален заостаток на незавршените предмети, во споредба со претходната 
година. 
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 Во однос на квалитетот на работа во Граѓанскиот оддел, од вкупниот број 
обжалени и решени предмети од страна на повисокиот суд – 96 предмети, процентот на 
потврдени предмети изнесува 64,58%, укинати 29,16%, преиначени 4,16%, отфрлени 
жалби  нема  и решени на друг начин 2,08%. 
 
 Показателите за квалитетот на работа на Граѓанскиот оддел низ призмата на 
обжалени и решени предмети од страна на повисокиот суд во жалбената постапка, 
споредбено со претходната година упатуваат на промена на структурата на одделни 
видови предмети, така што е значително зголемен бројот на потврдените предмети 
(57,27% во претходната година на 64,58% во тековната година), а учеството на предметите 
во коишто првостепената одлука е укината е минимално зголемено од 27,27% на 29,16%, 
додека учеството на предметите во коишто првостепената одлука е преиначена е 
значително намалено од 12,72% на 4,16%. Карактеристично што во извештајниот период 
нема учество на предмети во коишто жалбата е отфрлена, за разлика од мината година 
кога ваквите одлуки биле застапени со 2,72%. 
 
 Функционирањето на Граѓанскиот оддел на судот го карактеризира 
незадоволително ниско ниво на потврдени предмети и покрај зголемениот процент 
(64,58%) и недозволено високо ниво на укинати предмети (29,16%), така што нивото на 
квалитет во споредба со останатите подрачни основни судови е под просечното ниво.  
 
 Во Кривичниот оддел од вкупниот број обжалени и решени предмети од страна на 
повисокиот суд- 64 предмети, процентот на потврдени одлуки изнесува 43,75%, укинати  
31,25%, преиначени 20,31%, отфрлени жалби 1,56% и решени на друг начин 3,13%. 
 

Показателите за квалитетот на работа на Кривичниот оддел низ призмата на 
обжалени и решени предмети од страна на повисокиот суд во жалбената постапка, 
споредбено со претходната година не упатуваат на значајна промена на структурата на 
одделни видови предмети, така што намален е бројот на потврдените предмети (од 48,31% 
во претходната година на 43,75% во тековната година), а учеството на предметите во 
коишто првостепената одлука е укината е зголемено од 29,21% на 31,25%, додека 
учеството на предметите во коишто првостепената одлука е преиначена е зголемено од 
15,73% на 20,31%. 
 
 Во извештајната година е забележан пад на квалитетот во функционирањето на 
Кривичниот оддел на судот со намалување на бројот на потврдените одлуки, зголемување 
на бројот на укинатите предмети, како и на предметите во коишто првостепената одлука е 
преиначена, така што квалитетот на работа е под просекот при споредбената анализа со 
останатите подрачни судови. 
 
 
ОСНОВЕН СУД КРИВА ПАЛАНКА 
 

Во извештајната 2011 година судот во работа имал вкупно 5.242 предмети, од кои 
783 предмети се пренесени како нерешени од претходната година и 4.459 предмети се 
новопримени, од вкупниот број во работа, судот решил 4.501 предмет, а останале 
нерешени 741 предмети. 
 
 Во Кривичниот оддел судот во извештајниот период во работа имал вкупно 2.232 
предмети, од кои 345 предмети биле пренесени како нерешени од претходната година, а 
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1.887 предмети биле новопримени, при што се решени 2.023 предмети, а останале 
нерешени 209 предмети, кои се пренесуваат за наредната година. 
 
 Во текот на извештајната година, во Кривичниот оддел на судот во целост е 
совладан приливот на нови предмети и како резултат на ваквото работење крајот на 
извештајниот период судот го завршил со намалување  на заостатокот од почетокот на 
годината (од 345 на 209 предмети). 
 

Во Граѓанскиот оддел во извештајната 2011 година судот примени се 1.228 
предмети, што заедно со 438 предмети пренесени од претходната година го определува 
вкупниот обем на работа во тековната година - вкупно 1.666 предмети. Судот од вкупниот 
број во работа решил 1.134 предмети, а останале нерешени 532 предмети.  

 
Споредбената и структурна анализа на содржината на вкупниот број предмети во 

работа во извештајната година во овој сегмент во однос на претходниот временски 
период, упатува на намален обем на работа, како последица на намален прилив на нови 
предмети, кој во целост не е совладан.  

 
Имено, обемот на работа во однос на претходната година кога изнесувал 2.024 

предмети, во извештајната година намален е за 358 предмети. 
 
Истовремено, приливот на нови предмети во извештајната година од 1.228 

предмети претставува намалување од 394 предмети во однос на претходната година. 
 
Во текот на извештајната година од вкупниот број предмети во работа во 

Граѓанскиот оддел судот решил 1.134 предмети, односно 452 предмети помалку во однос 
на минатата година. 
 
 Приливот на нови предмети на општо ниво е сосема совладан, како резултат на што 
се јавува и незначително намален заостаток на незавршените предмети, во споредба со 
претходната година. 
 
 Во однос на квалитетот на работа во Граѓанскиот оддел, од вкупниот број 
обжалени и решени предмети од страна на повисокиот суд – 334 предмети, процентот на 
потврдени предмети изнесува 76,04%, укинати 11,67%, преиначени 10,47%, отфрлени 
жалби  0,89%  и решени на друг начин 0,89%.  
 
 Показателите за квалитетот на работа на Граѓанскиот оддел низ призмата на 
обжалени и решени предмети од страна на повисокиот суд во жалбената постапка, 
споредбено со претходната година упатуваат на забележителна промена во структурата на 
одлуките преку зголемување на процентот на потврдените (од 59,42%  на 76,04%), како и 
значително намалување на процентот на укинатите одлуки (од 29,71 % на 11,67%). Исто 
така, зголемено е учеството на преиначените судски одлуки (од 8,69% на 10,47%). 
 

Споредбено со останатите подрачни основни судови, нивото на квалитет во 
работењето на Граѓанскиот оддел е на натпросечното ниво. 
 
 Во Кривичниот оддел од вкупниот број обжалени и решени предмети од страна на 
повисокиот суд 213 предмети, процентот на потврдени одлуки изнесува 54,93%, укинати 
24,41%, преиначени 17,84%, отфрлени нема и решени на друг начин 2,82 %. 
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 Во извештајната година не е забележана позначајна модификација на структурата 
на видот на одлуките донесени во жалбената постапка, на начин што се забележува 
намалување на потврдените одлуки (од 58,66% на 54,93%), зголемено ниво на учество на 
укинати судски одлуки (од 21,23% на 24,41%), а зголемено е учеството и на преиначените 
судски одлуки (од 12,29% на 17,84%). Предмети во коишто жалбата е отфрлена во 
тековната година нема. 
 

Квалитетот на работа е во границите на просечното ниво во споредбената анализа 
со останатите подрачни судови.  

 
 
ОСНОВЕН СУД ВЕЛЕС 
 

Во извештајната 2011 година, судот во работа имал вкупно 29.994 предмети, од кои 
14.814 предмети се пренесени како нерешени од претходната година и 15.182  предмети се 
новопримени, од вкупниот број во работа судот решил 25.653 предмети, а останале 
нерешени 4.341 предмет.  
 
 Во Кривичниот оддел на судот во извештајниот период во работа имал вкупно 
12.273 предмети, од кои 5.326 предмети биле пренесени како нерешени од претходната 
година, а 6.947 предмети биле новопримени, при што се решени 9.777 предмети, а 
останале нерешени 2.469 предмети, кои се пренесуваат за наредната година. 
 

Во Кривичниот оддел е евидентно целосно совладување на приливот предмети, 
како и намалување на бројот на незавршените предмети од 5.322 на почетокот на годината 
на 2.496 предмети на крајот на истата, првенствено како последица на намалениот прилив, 
кој минатата година изнесувал 9.492 предмети, додека во тековната година бројот на 
новопримени предмети изнесува 6.947. 
 

Во извештајната 2011 година во Граѓанскиот оддел судот во работа имал вкупно 
17.721 предмети, од кои 9.488 предмети се пренесени како нерешени од претходната 
година и 8.235 предмети се новопримени, од вкупниот број во работа судот решил 15.876 
предмети, а останале нерешени 1.845 предмети.  

 
Споредбената и структурна анализа на содржината на вкупниот број предмети во 

работа во извештајната година во однос на претходниот временски период, упатува на 
намален обем на работа (21.576 предмети во претходната со 17.721 предмети во тековната 
година) како последица на намалениот прилив на нови предмети (10,499 предмети во 
претходната година и 8.235 предмети во извештајната година),  кој во целост е совладан.  
 

Во текот на извештајната година од вкупниот број предмети во работа во овој 
сегмент судот решил 15.876 предмети, односно 3.769 предмети повеќе во однос на 
минатата година. 

 
Во однос на квалитетот на работа во Граѓанскиот оддел, од вкупниот број 

обжалени и решени предмети од страна на повисокиот суд – 736 предмети, процентот на 
потврдени предмети изнесува 75,87%, укинати 16,59%, преиначени 5,36%, отфрлени 
жалби  1,39% и решени на друг начин 1,13 %.  

 
 Показателите за квалитетот на работа на Граѓанскиот оддел низ призмата на 
обжалени и решени предмети од страна на повисокиот суд во жалбената постапка, 
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споредбено со останатите подрачни основни судови, упатуваат на натпросечно ниво, и 
покрај намалениот  процент на потврдени одлуки, (76,31% во претходната година на 
75,87% во тековната година). 
 
 Во текот на извештајната година, се забележува зголемување на  учеството на 
укинатите одлуки со претходната година (од 15,77% во претходната година на 16,59% во 
тековната година), како и слично ниво на учеството на преиначените судски одлуки 
(5,95% во претходната година со 5,36% во тековната година) и слично ниво на учество на 
предметите во коишто жалбата е отфрлена 1,25% во претходната година со 1,39% во 
тековната година. 
 

Во Кривичниот оддел од вкупниот број обжалени и решени предмети од страна на 
повисокиот суд -691 предмети, процентот на потврдени одлуки изнесува 58,32%, укинати  
18,23%, преиначени 19,97%, отфрлени жалби 1,88% и решени на друг начин 1,16%. 

 
Во извештајната година е забележано зголемено учество на потврдени одлуки (од 

57,53%, на 58,32%), но и зголемено учество на укинатите одлуки ( од 16,19% претходната 
година на 18,23% во тековната година), додека  во споредба со претходната година 
намален е бројот на преиначените одлуки (од 22,44% на 19,97%). 

 
Минимално е намалено учеството на предметите во кои жалбата е отфрлена (од 

2,88% во претходната година на 1,88% во тековната година). 
 

 Во споредба со останатите подрачни судови, Кривичниот оддел е во границите на 
просечното ниво на квалитет во извршувањето на функцијата на правораздавање во 
споредба со подрачните основни судови. 
 
 
ОСНОВЕН СУД НЕГОТИНО 
 

Во извештајната 2011 година судот во работа имал вкупно 18.225 предмети, од кои 
11.840 предмети се пренесени како нерешени од претходната година и 6.385 предмети се 
новопримени, од вкупниот број во работа судот решил 14.450  предмети, а останале 
нерешени 3.775 предмети. 
 
 Во Кривичниот оддел судот во извештајниот период во работа имал вкупно 6.957 
предмети, од кои 3.506 предмети биле пренесени како нерешени од претходната година, а 
3.451 предмет бил новопримен, при што се решени 4.036 предмети, а останале нерешени 
2.921 предмет, кој се пренесува за наредната година. 
 
 Во Кривичниот оддел е забележано намалување на бројот на незавршените 
предмети и покрај зголемениот прилив на нови предмети од 3.048 во претходната година 
на 3.506 предмети во тековната година, а во услови на зголемен број на решените 
предмети од страна на судот од 2.279 предмети во претходната година на 4.036 предмети 
во тековната година. 
 

Во извештајната 2011 година во Граѓанскиот оддел судот во работа имал вкупно 
10.415 предмети, од кои 8.334 предмети се пренесени како нерешени од претходната 
година и 2.081 предмет е новопримен, при што од вкупниот број во работа судот решил 
9.561 предмет, а останале нерешени 854 предмети.  
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Споредбената и структурна анализа на содржината на вкупниот број предмети во 
работа во извештајната година во однос на претходниот временски период, упатува на 
намален обем на работа (13.023 предмети во претходната со 10.415 предмети во тековната 
година), како последица на намалениот прилив на нови предмети (2.193 предмети во 
претходната година и 2.081 предмет во извештајната година),  кој во целост е совладан.  
 

Во текот на извештајната година од вкупниот број предмети во овој сегмент во 
работа судот решил 9.561 предмет, односно 4.872 предмети повеќе во однос на минатата 
година. 
 
 Во однос на квалитетот на работа во Граѓанскиот оддел, од вкупниот број 
обжалени и решени предмети од страна на повисокиот суд – 204 предмети, процентот на 
потврдени предмети изнесува 61,27%, укинати 25,98%, преиначени 10,29%, отфрлени 
жалби  0,98% и решени на друг начин 1,47%. 
 
 Показателите за квалитетот на работа на Граѓанскиот оддел низ призмата на 
обжалени и решени предмети од страна на повисокиот суд во жалбената постапка, 
споредбено со останатите подрачни основни судови, упатуваат на  потпросечно ниво, со 
значителен пад на процентот на потврдени одлуки (од 76,45% во претходната година на 
61,27% во тековната година), како и значително зголемување на укинатите одлуки (од 
17,74% минатата година на 25,98% за тековната година). Забележано е зголемено учество 
на бројот на преиначените одлуки 4,83% минатата година со 10,29 % во тековната година.  
 
 Во Кривичниот оддел од вкупниот број обжалени и решени предмети од страна на 
повисокиот суд - 126 предмети, процентот на потврдени одлуки изнесува 42,86%, укинати  
13,49%, преиначени 41,27%, отфрлени жалби 1,59% и решени на друг начин 0,79%. 
 
 Во извештајната година во Кривичниот оддел забележано е значително намалување 
на процентот на потврдените одлуки (од 59,38% во претходната наспроти 42,86% во 
извештајната година). Исто така, забележано е слично на бројот на укинатите одлуки 
(13,28% во претходната година со 13,49% во извештајната година), а исто така и 
значително зголемување на брајот на преиначените одлуки (од 25,78% во претходната 
година на 41,27% во извештајната година). 
 

Имајќи ги предвид покажаните резултати, во споредба со останатите подрачни 
судови, Кривичниот оддел на Основниот суд Неготино е на потпросечното ниво на 
квалитет во извршувањето на функцијата на правораздавање во тековната година. 
 
 
ОСНОВЕН СУД КАВАДАРЦИ 

 
Во извештајната 2011 година, судот во работа имал вкупно 13.982 предмети, од кои 

2.897 предмети се пренесени како нерешени од претходната година и 11.085 предмети се 
новопримени, при што од вкупниот број во работа судот решил 11.529 предмети, а 
останале нерешени 2.453 предмети. 
 
 Кривичниот оддел на судот во извештајниот период во работа имал вкупно 6.853 
предмети, од кои 1.647 предмети биле пренесени како нерешени од претходната година, а 
5.206 предмети биле новопримени, при што се решени 5.435 предмети, а останале 
нерешени 1.418 предмети, кои се пренесуваат за наредната година. 
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 Во Кривичниот оддел на судот е забележано намалување на незавршени предмети 
од 1.647 на почетокот на извештајниот период на 1.418 предмети на крајот на истиот, во 
услови на незначително зголемен прилив на предмети (5.031 предмети во претходната 
година во однос на 5.206 предмети во тековната година). 
 

Во Граѓанскиот оддел на судот во извештајната 2011 година во работа имало 
вкупно 6.726 предмети, од кои 1.249 предмети се пренесени како нерешени од 
претходната година и 5.477 предмети се новопримени, при што од вкупниот број во 
работа судот решил 5.691 предмети, а останале нерешени 1.035 предмети.  

 
Споредбената и структурна анализа на содржината на вкупниот број предмети во 

работа во извештајната година во однос на претходниот временски период, упатува на 
забележително намален обем на работа (11.354 предмети во претходната со 6.726 
предмети во тековната година), како и значително намален  прилив на нови предмети 
(10.495 предмети во претходната година и 5.477 предмети во извештајната година),  кој во 
целост е совладан.  
 

Во текот на извештајната година од вкупниот број предмети во овој сегмент во 
работа судот решил 5.691 предмет, односно 4.414 предмети малку во однос на минатата 
година. 
 

Во однос на квалитетот на работа во Граѓанскиот оддел, од вкупниот број 
обжалени и решени предмети од страна на повисокиот суд - 362 предмети, процентот на 
потврдени предмети изнесува 71,68%, укинати 17,42%, преиначени 9,90%, отфрлени 
жалби  0,39% и решени на друг начин 0,59%.  

 
 Показателите за квалитетот на работа на Граѓанскиот оддел низ призмата на 
обжалени и решени предмети од страна на повисокиот суд во жалбената постапка, 
споредбено со останатите подрачни основни судови, упатуваат на просечно ниво, со 
релативно висок процент на потврдени одлуки со тенденција на нивно зголемување (од 
69,41% во претходната на 71,68% во тековната година), но и намалување на учеството на 
укинатите одлуки (од 19,69% во претходната година на 17,42% во тековната година), при 
слично ниво на учество на преиначените одлуки  (9,94% во претходната година со 9,90% 
во тековната година). 
 

Во Кривичниот оддел од вкупниот број обжалени и решени предмети од страна на 
повисокиот суд - 334 предмети, процентот на потврдени одлуки изнесува 71,56%, укинати  
17,07%, преиначени  7,78%, отфрлени жалби 2,10% и решени на друг начин 1,50%. 

 
Во извештајната година е забележано натпросечно ниво на квалитетот на работа во 

Кривичниот оддел во споредбената анализа со останатите подрачни судови, со релативно 
високо учество и тенденција за зголемување на бројката на потврдени одлуки (од 67,65%  
во претходната година на 71,56% во тековната година), со намалување на учеството на 
укинатите предмети од 18,06% на 17,07%, како и намалено учество на преиначените 
предмети од 11,59% минатата година на 7,78% во тековната година. 
 
 
ОСНОВЕН СУД ГЕВГЕЛИЈА 
 

Во извештајната 2011 година судот во работа имал вкупно 12.625 предмети, од кои 
1.575 предмети се пренесени како нерешени од претходната година и 11.050 предмети се 
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новопримени, од вкупниот број во работа судот решил 11.541 предмет, а останале 
нерешени 1.084 предмети. 
 
 Во Кривичниот оддел на судот во извештајниот период во работа имал вкупно 
7.276 предмети, од кои 891 предмет бил пренесен како нерешен од претходната година, а 
6.385 предмети биле новопримени, при што се решени 6.668 предмети, а останале 
нерешени 608 предмети, кои се пренесуваат за наредната година. 
 
 Во Кривичниот оддел на судот, евидентна е позитивна тенденција на намалување 
на бројот на незавршени предмети од 891 на почетокот на извештајната година  на  608 
предмети на крајот на истата. 
 
 Во функционирањето на Кривичниот оддел на судот е карактеристично 
намалување на приливот на нови предмети од 7.457 предмети во претходната година на 
6.385 предмети во тековната година, што е проследено со намалување на бројот на 
завршените предмети од 7.932 предмети во претходната година на 6.668 предмети во 
тековната година, но сепак со целосно совладан прилив и намалување на заостатокот од 
891 во претходната на 608 во тековната година. 
 

Во Граѓанскиот оддел на судот во извештајната 2011 година во работа имало 
вкупно 4.301 предмет, од кои 684 предмети се пренесени како нерешени од претходната 
година и 3.617 предмети се новопримени, при што од вкупниот број во работа судот 
решил 3.825 предмети, а останале нерешени 476 предмети.  

 
Споредбената и структурна анализа на содржината на вкупниот број предмети во 

работа во извештајната година во однос на претходниот временски период, упатува на 
намален обем на работа (4.871 предмети во претходната со 4.301 предмет во тековната 
година), како и намален прилив на нови предмети (3.915 предмети во претходната година 
и 3.617 предмети во извештајната година),  кој во целост е совладан.  
 

Во текот на извештајната година од вкупниот број предмети во овој сегмент во 
работа судот решил 3.825 предмети, односно 325 предмети помалку во однос на минатата 
година. 
 
 Приливот на нови предмети е совладан на општо ниво, а заостатокот е  намален 
што упатува на позитивна тенденција во функционирањето на судот. 
 

Во однос на квалитетот на работа во Граѓанскиот оддел, од вкупниот број 
обжалени и решени предмети од страна на повисокиот суд – 614 предмети, процентот на 
потврдени предмети изнесува 77,85%, укинати 14,00%, преиначени 6,51%, отфрлени 
жалби 0,81% и решени на друг начин 0,97%.  

 
 Показателите за квалитетот на работа на Граѓанскиот оддел низ призмата на 
обжалени и решени предмети од страна на повисокиот суд во жалбената постапка, 
споредбено со останатите подрачни основни судови, упатуваат на просечно ниво. Во 
споредба со претходната година забележителен е релативно висок процент на потврдени 
одлуки со тенденција на нивно зголемување (од 63,42% во претходната година на 77,85% 
во тековната година) и значително намалено учеството на укинатите одлуки  (од 27,56% 
на 14,00% во тековната година). Учеството на предметите во коишто првостепената 
одлука е преиначена е намалено од 7,92% во претходната година на 6,51% во тековната 
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година, додека слично е нивото на  учество на предметите во коишто жалбата е отфрлена 
од 0,18% претходната година со 0,81% во тековната година. 

 
Во Кривичниот оддел од вкупниот број обжалени и решени предмети од страна на 

повисокиот суд- 352 предмети, процентот на потврдени одлуки изнесува 65,06%, укинати  
16,48%, преиначени 13,07%, отфрлени жалби 2,56% и решени на друг начин 2,84%. 

 
Во извештајната година е забележана промена на структурата на уделите на 

потврдените, укинатите и преиначените одлуки на Кривичниот оддел на судот, на начин 
што се забележува намалување на бројот на потврдените предмети (од 67,24% во 
претходната година на 65,06% во тековната година), но и намален број на укинатите 
одлуки (од 17,05% на 16,48%), додека бројот на преиначените одлуки забележува 
незначително намалување од 14,37% на 13,07%. 

 
Во споредба со останатите подрачни основни судови, евидентно е движење на 

нивото на квалитет во границите на натпросекот, со оглед на бројот на потврдени и 
укинати одлуки. 
 
 

ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 
 
 Апелациониот суд Скопје во извештајната 2011 година во целост ја остварил 
функцијата на ажурно и стручно правораздавање во рамките на својата надлежност како 
второстепен суд кој одлучува по жалба против одлуки донесени од страна на основните 
судови од неговото подрачје, како и по други прашања од својата надлежност, согласно со 
одредбите на Законот за судовите. 
 
 Реализацијата на Програмата за работа на Судот и остварувањето на ефикасноста и 
ефективноста во работата, претставува последица на засилениот ангажман од 
целокупниот персонален состав на Судот, кој во услови на доведување под сомнение на 
интегритетот на судството, како неповолна општествена појава, со совесно и стручно 
извршување на поставените работни задачи се обиде да овозможи извршување на 
функцијата на Судот без компромитирање на неговата независност, самостојност и 
професионалност. 
 
 Во текот на извештајната година евидентна е непотполнетоста на судскиот состав, 
со оглед на постоењето испразнети судиски места, којашто има свој одраз врз резултатите 
во функционирањето на Судот, меѓутоа истата е во значителен степен надмината со 
засилен ангажман на присутните носители на судиската функција. Од друга страна за 
обележување е континуираното пополнување на предвидените судиски места,  така што 
претстои избор на уште еден судија со што целосно ќе се пополни бројката утврдена со со 
актот за систематизација. 
 
 Апелациониот суд Скопје својата дејност ја извршува во сопствена зграда, меѓутоа 
во извештајната 2011 година, како и подолг период наназад, не задоволуваат просторните 
услови за непречено функционирање на судот, а со оглед да во истата зграда 
функционираат и други институции кои исто така ги извршуваат работите од својата 
надлежност во истиот објект и заземаат поголем дел од просторот. Моментално судот, 
како е погоре изнесено, својата функција ја извршува со непотполн состав, особено во 
поглед на стручните судски службеници, така што со целосно пополнување на бројот 



                                                          Годишен извештај за работата на Апелационен суд Скопје за 2011 година 
 

46 
 

согласно систематизацијата, судот ќе се соочи со просторен проблем – недоволен број 
канцеларии за сите вработени во судот. 
 
 Целокупниот персонален состав на Судот беше активно вклучен во процесот на 
континуираната едукација која би требала да овозможи повисок степен на стручно 
извршување на работните задачи од страна на носителите на судиските функции и 
останатиот стручен кадар во Судот, но и административниот персонал во Судот, во 
рамките на процесот на  реформа на јавната администрација во Р. Македонија со 
интенција за интензивирање на едукативниот процес во периодот што следува. 
 
 Во текот на извештајната година карактеристична беше и непотполнетоста на 
судскиот стручен кадар, кој сепак и покрај неповолната состојба, даде значителен 
придонес во ажурното постапување на судот и завршувањето на таков број на предмети 
којшто значително ја надминува ориентационата норма. 
 
 Забележителен е придонесот на Судот во развивањето на правниот систем во Р. 
Македонија и неговото хармонизирање со стандардите на Европската унија, како еден од 
основните услови за успешност на апликацијата за прием на земјата во европското 
семејство на народите. 
 

Судот активно учествуваше во подготовката на новите законски прописи кои се 
подготвуваат од страна на Министерството за правда во рамките на Програмата за работа 
на Владата на РМ за 2011 година. 
 
 Акцентот, во текот на извештајната година, беше ставен на процесот на 
продолжување на информатичката технологија во судството, особено преку 
Автоматизираниот информатички систем за управување со судските предмети (АКМИС) 
со кој се овозможува електронско водење на уписниците и електронска евиденција на 
податоци и изготвување на акти во предметите, што овозможува повисок степен на 
ажурност и квалитет во работењето на судот, како при техничката изработка на судските 
одлуки, така и при евиденцијата на движењето на предметите, со очекуван зголемен обем 
на користење на информатичката технологија, особено во однос на следењето на 
легислативата и судската практика во наредниот период, со оправдано верување дека 
информатичката технологија ќе заживее со својот целосен потенцијал, за што и понатаму 
неопходно е потребно развивање на разновидни софтверски решенија и обука на 
целосниот судски персонал за  нивно користење. 
 
 Во однос на работата на подрачните основни судови, во текот на извештајната 
година, на општо ниво може да се констатира намалување на заостатокот во работењето 
во однос на претходната година, со успешно совладување на приливот на новопримените 
предмети на општо ниво во текот на годината, но и надминување на состојбата со стари 
незавршени предмети, како позитивна тенденција во нивното работење.  
 
 Позитивното движење во состојбата на подрачните основни судови во периодот 
што следува е тесно врзано со надминување на постојните објективни и субјективни 
причини коишто ја условиле истата,  од кои само дел се во зависност од персоналниот 
состав во судството, врз кои истите можат да влијаат. 
 
 Следствено на тоа неопходно е потребно усогласување на работата во подрачните 
основни судови согласно со правилата на Судскиот деловник  како акт со кој се уредува 
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внатрешната организација и начинот на работењето на судовите, со особена одговорност 
на претседателот на судот, кој е должен да ја обезбеди неговата примена.   
 
 Во таа корелација, претседателите на судовите особено внимание треба да посветат 
на уредното документирање и следење на предметите во судските уписници, 
надминување на проблемот со предметите од постар датум преку подготовка и 
реализација на посебна програма за методологијата на решавање на ваквиот вид предмети, 
испитување на причините поради кои во определен рок не е закажан главен претрес, 
односно главна расправа или е пречекорен рокот за изрекување, објавување или писмена 
изработка на судската одлука, средување на списите приложени кон предметот и нивна 
навремена достава до непосредно повисокиот суд во случај на поднесен правен лек, како и 
правилно ставање на предметите во архива, чување и издавање на предметите, што досега 
беше регулирано со одредбите на Судскиот деловник, а во наредниот период поконкретно 
и со Законот за управување со движењето на предметите во судовите (Службен весник на 
РМ бр.171 од 30.12.2010 година), чија примена отпочна во извештајна 2011 година. За таа 
цел во Апелациониот суд Скопје формирано е Работно тело за управување со движењето 
на предметите во судот, кое во тековната година ги презеде сите активности предвидени 
со одредбите на Законот за управување со движењето на предметите во судовите. 
 
 Во текот на извештајната година, во значителен дел е реализирана стратегијата за 
реформи во судството, која претставува акт во кој е определена содржината и временската 
динамика на севкупните промени што треба да бидат извршени во судството со цел 
постигнување задоволително ниво на негово ефикасно функционирање. 
 

Следствено на тоа неопходно е потребно и доследно почитување на временската 
агенда утврдена за финализирање на имплементацијата на стратегијата за реформи во 
судството и нејзино интензивирање. 

 
Варијабилноста во оптовареноста на одделни основни судови наметнува потреба 

од преоценка на бројот на носителите на судиската функција во истите, бидејќи 
постојната димензионираност објективно оневозможува суштествена промена кон 
подобра состојба на ефикасност во правораздавањето. 
 

Во тој контекст, во  процесот на имплементација на стратегијата за реформи во 
судството, по воспоставувањето на новата организациска поставеност во судовите, 
неопходно е потребна преоценка на квантитативно димензионирање на судиските места 
согласно со потребите на секој суд одделно, како инструмент за подобрување на 
состојбата со ефикасноста во процесот на правораздавање. 
 

Неопходно е потребен засилен ангажман од страна на целокупниот персонален 
состав на судовите, повисок степен на стручност и ефикасност во извршувањето на 
работните задачи и подобра организациска поставеност во самите судови, како 
субјективни причини и потребата од подобрување на просторните и материјалните услови 
за работа во судството, реформа во легислативата, особено во однос на процесните закони 
и преиспитување на параметрите за бројот на судиските места во дел од подрачните 
основни судови како објективни причини.  
 
 Неопходно е потребно овозможување континуирана стручна едукација на 
судискиот и останатиот персонален состав во подрачните основни судови преку 
обезбедување соодветна стручна литература, нивна вклученост во советувањата и други 
методи на стручно усовршување, интензивирање на меѓусебната соработка и соработката 
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со други органи и организации од правосудството, како и целосно воведување и 
прилагодување на информатичката технологија во судското работење. 
 
 Преку функционирањето на Академијата за обука на судии и јавни обвинители на 
Република Македонија се реализира интензивирање на едукативниот процес и 
подигнување на неговиот квалитет на повисоко ниво, при што  едукацијата треба да 
опфати и одделни специфични сегменти во функционирањето на судството, како што се 
менаџментот, односите со медиумите, информатичката технологија, странските јазици и 
слично. 
 
 Во периодот што следува треба посебно внимание да се посвети на изворите и 
содржината на меѓународното право, особено правото на Европската унија, кое 
интензивно се инкорпорира во домашното право, во процесот на приближување на Р. 
Македонија кон евроатланските интеграции преку отпочнување преговори за пристап на 
земјата кон членство во Европската унија. 
 
 Димензионирањето на бројот на стручниот и административниот персонал на 
судот, извршено со акт за систематизација во секој суд одделно, упатува на потребата од 
засилени напори за обезбедување оптимална административна поддршка во 
функционирањето на судовите. 
 
 Делумната потполнетост на работните места негативно се одразува врз 
квалитативното и квантитативното извршување на функциите на судството, што особено 
беше изразено во текот на извештајната година како и отсуство на прием на лица на нови 
работни места како од редот на стручни судски соработници, така и лица кои треба да ги 
следат новите методи во судското функционирање (информатичари). 
 
 Во текот на извештајната година беше присутен крајно рестриктивен однос кон 
персоналното екипирање во судството што неповолно се одрази врз ефикасноста на 
неговото функционирање. 
 
 Неопходно е потребно во следната 2012 година да се направи промена во 
позитивен правец во овој сегмент, независно од околноста дека не е реално оптималното 
пополнување на сите работни места. 
 
 За таа цел, потребна е соодветна оценка за видот на стручниот и 
административниот персонал кој е нужен за функционирање на секој суд одделно и 
правилна селекција на кандидатите врз основа на принципите на совесност и стручност, 
како услов за остварување на посакуваниот ефект.  
 
 Состојбата на судската администрација во периодот кој следува треба да биде 
ценета во рамките на процесот на реформа на јавната администрација, кој е во тек во Р. 
Македонија, како што неминовно е потребна и нејзина модернизација преку 
оптимализација на нејзиниот обем, согласно со актите за систематизација на работните 
места, воведување современи методи на работа, вклучувајќи информатичка технологија 
како услов за поголема брзина и сигурност во извршувањето на судските дејствија, 
вреднување на нивниот труд на повисок степен и јакнење на професионалноста во 
постапувањето.  
 
 Акцентот на модернизацијата во функционирањето на судството треба да биде 
ставен врз инкорпорирањето на информатичката технологија, првенствено преку 
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обновување и комплетирање на потребниот хардвер, но и обезбедување разновиден 
софтвер кој ќе овозможи целосно искористување на перформансите на хардверот, како и 
воспоставување на интернет поврзаност, преку кој ќе се овозможи олеснување на 
пристапот до бази на релевантни податоци потребни во процесот на правораздавањето и 
континуираната едукација на судискиот и стручниот кадар. 
 
 Неприфатливо е судството да биде маргинализирано во процесост на обезбедување 
на конекција во услови кога истото е сторено во најголемиот дел од јавниот сектор. 
 
 Градењето единствен, меѓусебно поврзан информациски систем треба да 
претставува поттик за создавање изворна богата база на податоци за судски одлуки, 
правни ставови и мислења, кои лесно ќе бидат достапни до судискиот и стручниот кадар 
во судството, но и надвор од него. 
 
 Во доменот на информатичката технологија во судството неопходно е потребно 
обезбедување доволен стручен кадар со висок степен на знаење од областа на 
информатичката технологија кој ќе се грижи за техничка поддршка на имплементацијата 
на информатичката технологија, развивање на соодветен софтвер и обука на судискиот 
кадар.  
 
 Апелациониот суд Скопје во наредниот период ќе се залага за ажурно и квалитетно 
правораздавање, за воедначување на судската практика како во своето работење, така и во 
работењето на подрачните основни судови, преку јакнење на формите на меѓусебна 
соработка, со што би се остварило доследно почитување на принципот на владеење на 
правото и заштита на човековите слободи и права, јакнење на правната сигурност на 
граѓаните и изградба на судството како носител на заштитната функција на демократското 
општество. 
 
 
 
Скопје, февруари 2012 година       Претседател на Судот 

            Љупка Арсениевска 
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