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I. ВОВЕД 
 
 
 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје е граѓански суд со основна и проширена 
надлежност за подрачјето на општините Центар, Карпош, Ѓорче Петров, Сарај, 
Кисела Вода, Аеродром, Бутел, Гази Баба, Чаир, Шуто Оризари, Чучер 
Сандево, Сопиште, Студеничани, Зелениково, Петровец, Илинден и 
Арачиново. 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје во периодот од 1 јануари до 31 декември 
2015 година, својата функција ја извршуваше во рамките на надлежностите 
утврдени со Законот за судовите, според кој судот е надлежен: 

- за спорови во имотно - правните и други граѓанско - правни односи на 
физички и правни лица, доколку со закон не е предвидена надлежност на друг 
суд, 

- во трговски спорови во кои двете странки се правни лица или државни 
органи, како и спорови од авторски и други сродни права и права од 
индустриска сопственост, 

- во постапка за стечај и ликвидација, 
- во спорови за утврдување и обезбедување за присилно извршување и 

за спорови на домашни правни и странски лица кои произлегуваат од нивните 
меѓусебни стопански, односно трговски односи, 

- за спорови за утврдување и оспорување на татковство, мајчинство, 
утврдување на постоење на брак, за поништување на брак и развод на брак, 
за законска издршка, 

- за чување и воспитување на деца, 
- за смеќавање на владение, 
- за доживотна издршка, 
- за надоместок на штета, 
- во постапка за обезбедување и извршување, 
- за работни односи, 
- во спорови од наследно - правни односи, 
- во вонпарнични и оставински работи, 
- водење судски регистар за политички партии и цркви, верски заедници 

и религиозни групи и 
- за други работи утврдени со закон. 

 
Во 2015 година, со Одлука на Судскиот совет на Република Македонија 

Бр.02-697/1 од 29.04.2015 година, за Претседател на Основниот суд Скопје II - 
Скопје е избран Илир Сулејмани - судија на Основниот суд Скопје II - Скопје. 
 

Функциите на судиите Ханиф Зендели и Беќир Шаини се во мирување. 
Судијата Ханиф Зендели е избран за Претседател на Основен суд Тетово, а 
судијата Беќир Шаини од функцијата Претседател на Основниот суд Скопје II - 
Скопје е избран за член на Судскиот совет на Република Македонија. 
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Со Решение на Судскиот совет на Република Македонија Бр.02-1235/1 
од 13.07.2015 година, се констатира престанок на судиската функција на 
Загорка Поповска, судија на Основен суд Скопје II - Скопје, поради навршени 
64 години. 
 

Со Решение на Судскиот совет на Република Македонија Бр.02-
1884/2015 од 30.10.2015 година, се констатира престанок на судиската 
функција на Зорица Цунгаровска, судија на Основниот суд Скопје II - Скопје, 
поради навршени 64 години. 

 
Со Решение на Судскиот совет на Република Македонија Бр.03-2240/3 

од 24.12.2015 година, Благица Ѓошевска, судија на Основниот суд Крива 
Паланка, времено е упатена за вршење на судиската функција во Основниот 
суд Скопје II - Скопје, сметано од 20.01.2016 година. 

 
Со Решение на Судскиот совет на Република Македонија Бр.02-1211/1 

од 10.07.2015 година, Надица Марковска, судија на Основниот суд Кратово, 
времено е упатена за вршење на судиската функција во Основниот суд Скопје 
II - Скопје, сметано од 19.07.2015 година. 

 
Со Решение на Судскиот совет на Република Македонија Бр.02-1212/1 

од 10.07.2015 година, Марија Скалова, судија на Основниот суд Куманово, 
времено е упатена за вршење на судиската функција во Основниот суд Скопје 
II - Скопје, сметано од 16.08.2015 година. 

 
Судот располага со 25 судници, 103 канцеларии и 3 дактилобироа. 
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II. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТАТИСТИКА НА ПРЕДМЕТИ 
 
 
 

Реде
н 

број 

Вид на 
предмет 

Нереше
ни 

предмет
и на 

крајот 
на 2014 
година 

Новоприме
ни 

предмети 
во 2015 
година 

Предме
ти 

повторн
о во 

работа 

Погреш
но 

заведен
и 

Вкупно 
предме

ти во 
работа 
во 2015 
година 

Решени 
предме

ти во 
2015 

година 

Нереше
ни 

предмет
и на 

крајот 
на 2015 
година 

1 Стечај 597 394 6 0 997 751 246 

2 Заверки 113 9203 4 1 9319 9260 59 

3 Замолници 140 325 0 0 465 372 93 

4 Други 14 0 0 3 11 11 0 

5 Предмети од 
судска управа 38 4644 0 1 4681 4671 10 

6 
Доверливи 

предмети од 
судска управа 

0 12 0 0 12 12 0 

7 

Строго 
доверливи 

предмети од 
судска управа 

0 4 0 0 4 4 0 

8 Трговски 
спорови 929 626 170 0 1725 863 862 

9 Парнични - 
мала вредност 1885 2258 141 13 4271 2366 1905 

10 
Повторување на 

постапка во 
парнично 

53 0 0 0 53 46 7 

11 Работни спорови 517 1419 139 13 2062 1546 516 

12 Платни налози - 
предлог 9 1 0 1 9 6 3 

13 Платни налози 
по приговор 5362 6243 398 10 11993 7351 4642 

14 

Приговори 
против 

неправилности 
при извршување 

74 1178 0 0 1252 1225 27 

15 Вонпарнични 
предмети (ВПП) 1067 844 25 16 1920 1310 610 

16 Оставина 42 3 4 0 49 31 18 

17 Имотни спорови 1480 870 157 15 2492 1303 1189 

18 Семејни спорови 710 1298 11 0 2019 1393 626 

19 Стечаен совет 24 0 0 0 24 17 7 

20 Ликвидација 7 3 0 0 10 4 6 

21 Противизвршув
ање 10 27 5 0 42 24 18 

22 Оставина по 
приговор 30 78 5 0 113 93 20 

23 
Разни 

вонпарнични 
предмети 

108 8895 1 1 9003 8765 238 

24 Физичка делба 190 242 5 0 437 155 282 

25 
Регистрација на 

политички 
партии и др 

2 45 1 0 48 48 0 
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Реде
н 

број 

Вид на 
предмет 

Нереше
ни 

предмет
и на 

крајот 
на 2014 
година 

Новоприме
ни 

предмети 
во 2015 
година 

Предме
ти 

повторн
о во 

работа 

Погреш
но 

заведен
и 

Вкупно 
предме

ти во 
работа 
во 2015 
година 

Решени 
предме

ти во 
2015 

година 

Нереше
ни 

предмет
и на 

крајот 
на 2015 
година 

26 
Евиденција на 
претставки и 

поплаки 
5 236 0 1 240 235 5 

27 Облигациони 
спорови 1978 1824 282 16 4068 1982 2086 

28 Платен налог 
жалби 25 232 1 1 257 220 37 

29 Издавање 
дозволи 47 684 0 2 729 723 6 

30 Разни парнични 
предмети 247 102 3 6 346 267 79 

  ВКУПНО 15703 41690 1358 100 58651 45054 13597 

 
 
 Во периодот од 1 јануари 2015 година, заклучно со 31 декември 2015 
година, Судот во работа имаше 58.651 предмет. Од тие, 41.690 се 
новопримени во текот на 2015 година и 1.358 предмети повторно се во работа, 
при што, 100 предмети се погрешно заведени, а 15.703 беа пренесени како 
нерешени од претходните години. Од вкупниот број на предмети во работа во 
текот на годината беа завршени 45.054 предмети, а останаа нерешени 13.597 
предмети. 
 

Анализата на вкупните податоци покажува дека Судот го совладал 
приливот во текот на 2015 година.  

 
 

Реден 
број 

Вид на 
предмет 

Нерешени 
предмети 
на крајот 
на 2014 
година 

Новопримени 
предмети во 
2015 година 

Погрешно 
заведени 

Вкупно 
предмети 
во работа 

во 2015 
година 

Решени 
предмети 

во 2015 
година 

Нерешени 
предмети 
на крајот 
на 2015 
година 

1 СУ - СУ-
07 32 4495 0 4527 4521 6 

2 
СУ-ДОВ 

и СУ-
СТРДОВ 

0 16 0 16 16 0 

3 СУ-ИЗЗ 6 149 1 154 150 4 

4 УПП 5 236 1 240 235 5 

  ВКУПНО 43 4896 2 4937 4922 15 

 
 

Квалитет на предметите на ниво на суд 

Решени предмети Потврдени Укинати Преиначени 

број број % број % број % 

45054 5275 11,71 931 2,07 393 0,87 
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Реден 
број 

Вид на предмет 

Вкупен број на 
одлуки од 

повисок суд во 
2015 година, со 

кои е потврдена 
одлука на овој 

суд 

Вкупен број на 
одлуки од 

повисок суд во 
2015 година, со 

кои е преиначена 
одлука на овој суд 

Вкупен број 
на одлуки од 
повисок суд 

во 2015 
година, со кои 

е укината 
одлука на овој 

суд 

Вкупен број на 
одлуки од 

повисок суд во 
2015 година, со 
кои е делумно 

укината 
одлука на овој 

суд 

1 Стечај 11 0 6 1 

2 Заверки 5 0 1 0 

3 Други 3 0 2 1 

4 Трговски спорови 338 27 78 16 

5 
Парнични - мала 

вредност 
453 53 98 8 

6 
Повторување на 

постапка во парнично 
34 0 5 0 

7 Работни спорови 843 28 91 11 

8 
Платни налози по 

приговор 
1881 75 310 20 

9 
Приговори против 
неправилности при 

извршување 
487 55 1 0 

10 
Вонпарнични 

предмети (ВПП) 
69 0 22 0 

11 Имотни спорови 552 53 128 18 

12 Семејни спорови 68 4 8 2 

13 Противизвршување 2 0 2 0 

14 Оставина по приговор 1 0 1 0 

15 
Разни вонпарнични 

предмети 
1 0 0 0 

16 
Регистрација на 

политички партии и 
др 

1 0 1 0 

17 Облигациони спорови 510 98 91 8 

18 Платен налог жалби 2 0 0 0 

19 
Разни парнични 

предмети 
14 0 1 0 

 
ВКУПНО 5275 393 846 85 
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Реден 
број 

Вид на предмет 

Одлуки од 
повисок суд во 
2015 година, со 

кои е потврдена 
одлука на овој 
суд споредено 
со вкупниот 

број на решени 
предмети од тој 
вид, изразено 
во проценти 

Одлуки од 
повисок суд во 
2015 година, со 

кои е преиначена 
одлука на овој 

суд споредено со 
вкупниот број на 

решени 
предмети од тој 

вид, изразено во 
проценти 

Одлуки од 
повисок суд во 
2015 година, со 
кои е укината 
одлука на овој 
суд споредено 

со вкупниот 
број на решени 
предмети од тој 
вид, изразено 
во проценти 

Одлуки од 
повисок суд во 
2015 година, со 
кои е делумно 

укината одлука 
на овој суд 

споредено со 
вкупниот број 

на решени 
предмети од тој 
вид, изразено 
во проценти 

1 Стечај 1,46 / 0,80 0,13 

2 Заверки 0,05 / 0,01 / 

3 Други 27,27 / 18,18 9,10 

4 Трговски спорови 39,17 3,13 9,03 1,85 

5 
Парнични - мала 

вредност 
19,15 2,24 4,14 0,34 

6 
Повторување на 

постапка во 
парнично 

73,91 / 10,87 / 

7 Работни спорови 54,53 1,81 5,89 0,71 

8 
Платни налози по 

приговор 
25,59 1,02 4,22 0,27 

9 
Приговори против 
неправилности при 

извршување 
39,76 4,49 0,08 / 

10 
Вонпарнични 

предмети (ВПП) 
5,27 / 1,68 / 

11 Имотни спорови 42,36 4,07 9,82 1,38 

12 Семејни спорови 4,88 0,29 0,57 0,14 

13 Противизвршување 
8,33 

 
/ 8,33 / 

14 
Оставина по 

приговор 
1,08 / 1,08 

 

/ 

15 
Разни вонпарнични 

предмети 
0,01 / / / 

16 
Регистрација на 

политички партии и 
др 

2,08 / 2,08 
 

/ 

17 
Облигациони 

спорови 
25,73 4,94 4,59 0,40 
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Реден 
број 

Вид на предмет 

Одлуки од 
повисок суд во 
2015 година, со 

кои е потврдена 
одлука на овој 
суд споредено 
со вкупниот 

број на решени 
предмети од тој 
вид, изразено 
во проценти 

Одлуки од 
повисок суд во 
2015 година, со 

кои е преиначена 
одлука на овој 

суд споредено со 
вкупниот број на 

решени 
предмети од тој 

вид, изразено во 
проценти 

Одлуки од 
повисок суд во 
2015 година, со 
кои е укината 
одлука на овој 
суд споредено 

со вкупниот 
број на решени 
предмети од тој 
вид, изразено 
во проценти 

Одлуки од 
повисок суд во 
2015 година, со 
кои е делумно 

укината одлука 
на овој суд 

споредено со 
вкупниот број 

на решени 
предмети од тој 
вид, изразено 
во проценти 

18 Платен налог жалби 0,91 / / 
 

/ 

19 
Разни парнични 

предмети 
5,24 / 0,37 / 

 
ВКУПНО 11,71 0,87 1,88 0,19 

 

Во периодот од 1 јануари 2015 година, заклучно со 31 декември 2015 
година, во Судот биле примени вкупно 6.871 одлука од повисок суд. Од 
вкупниот број: 

- со 5.275 одлуки или со 76,77% од одлуките на повисокиот суд биле 
потврдени одлуки на овој Суд, односно 11,71% од вкупниот број решени 
предмети; 

- со 393 одлуки или со 5,72% од одлуките на повисокиот суд биле 
преиначени одлуки на овој Суд, односно 0,87% од вкупниот број решени 
предмети; 

- со 846 одлуки или со 12,31% од одлуките на повисокиот суд биле 
укинати одлуки на овој Суд, односно 1,88% од вкупниот број решени предмети; 

- со 85 одлуки или со 1,24% од одлуките на повисокиот суд биле делумно 
укинати одлуки на овој Суд, односно 0,19% од вкупниот број решени предмети; 

 
Инаку, остатокот од примените одлуки, односно со 3,84% од одлуките на 

повисокиот суд се примени со одлука отфрлена и друго, односно 0,59% од 
вкупниот број решени предмети. 

  
Со 11 одлуки или 1,46% од вкупно решените предмети од видот стечај, 

биле потврдени одлуки на овој Суд по предмети од овој вид; со 6 одлуки или 
0,80% од вкупно решените предмети од овој вид биле укинати одлуки на овој 
Суд по предмети од овој вид, и со 1 одлука или 0,13% од вкупно решените 
предмети од овој вид била делумно укината одлука на овој Суд по предмет од 
овој вид. 

 
Со 5 одлуки или 0,05% од вкупно решените предмети од видот заверки, 

биле потврдени одлуки на овој Суд по предмети од овој вид, а со 1 одлука или 
0,01% од вкупно решените предмети од овој вид била укината одлука на овој 
Суд по предмет од овој вид. 
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Со 3 одлуки или 27,27% од вкупно решените предмети од видот други, 
биле потврдени одлуки на овој Суд по предмети од овој вид; со 2 одлуки или 
18,18% од вкупно решените предмети биле укинати одлуки на овој Суд по 
предмети од овој вид, и со 1 одлука или 9,10% од вкупно решените предмети 
била делумно укината одлука на овој Суд по предмет од овој вид. 

 
Со 338 одлуки или 39,17% од вкупно решените предмети од видот 

трговски спорови, биле потврдени одлуки на овој Суд по предмети од овој вид; 
со 27 одлуки или 3,13% од вкупно решените предмети од овој вид биле 
преиначени одлуки на овој Суд по предмети од овој вид; со 78 одлуки или 
9,03% од вкупно решените предмети од овој вид биле укинати одлуки на овој 
Суд по предмети од овој вид, и со 16 одлуки или 1,85% од вкупно решените 
предмети од овој вид биле делумно укинати одлуки на овој Суд по предмети од 
овој вид. 

 
Со 453 одлуки или 19,15% од вкупно решените предмети од видот 

парнични - мала вредност, биле потврдени одлуки на овој Суд по предмети од 
овој вид; со 53 одлуки или 2,24% од вкупно решените предмети од овој вид 
биле преиначени одлуки на овој Суд по предмети од овој вид; со 98 одлуки или 
4,14% од вкупно решените предмети од овој вид биле укинати одлуки на овој 
Суд по предмети од овој вид, и со 8 одлуки или 0,34% од вкупно решените 
предмети од овој вид биле делумно укинати одлуки на овој Суд по предмети од 
овој вид. 

 
Со 34 одлуки или 73,91% од вкупно решените предмети од видот 

повторување на постапка во парнично, биле потврдени одлуки на овој Суд по 
предмети од овој вид, а со 5 одлуки или 10,87% од вкупно решените предмети 
од овој вид биле укинати одлуки на овој Суд по предмети од овој вид. 

 
Со 843 одлуки или 54,53% од вкупно решените предмети од видот 

работни спорови, биле потврдени одлуки на овој Суд по предмети од овој вид; 
со 28 одлуки или 1,81% од вкупно решените предмети од овој вид биле 
преиначени одлуки на овој Суд по предмети од овој вид; со 91 одлука или 
5,89% од вкупно решените предмети од овој вид биле укинати одлуки на овој 
Суд по предмети од овој вид, и со 11 одлуки или 0,71% од вкупно решените 
предмети од овој вид биле делумно укинати одлуки на овој Суд по предмети од 
овој вид. 

 
Со 1881 одлука или 25,59% од вкупно решените предмети од видот 

платни налози по приговор, биле потврдени одлуки на овој Суд по предмети од 
овој вид; со 75 одлуки или 1,02% од вкупно решените предмети од овој вид 
биле преиначени одлуки на овој Суд по предмети од овој вид; со 310 одлуки 
или 4,22% од вкупно решените предмети од овој вид биле укинати одлуки на 
овој Суд по предмети од овој вид, и со 20 одлуки или 0,27% од вкупно 
решените предмети од овој вид биле делумно укинати одлуки на овој Суд по 
предмети од овој вид. 

 
Со 69 одлуки или 5,27% од вкупно решените предмети од видот 

вонпарнични предмети (ВПП), биле потврдени одлуки на овој Суд по предмети 
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од овој вид, а со 22 одлуки или 1,68% од вкупно решените предмети од овој 
вид биле укинати одлуки на овој Суд по предмети од овој вид. 

 
Со 552 одлуки или 42,36% од вкупно решените предмети од видот 

имотни спорови, биле потврдени одлуки на овој Суд по предмети од овој вид; 
со 53 одлуки или 4,07% од вкупно решените предмети од овој вид биле 
преиначени одлуки на овој Суд по предмети од овој вид; со 128 одлуки или 
9,82% од вкупно решените предмети од овој вид биле укинати одлуки на овој 
Суд по предмети од овој вид, и со 18 одлуки или 1,38% од вкупно решените 
предмети од овој вид биле делумно укинати одлуки на овој Суд по предмети од 
овој вид. 

 
Со 68 одлуки или 4,88% од вкупно решените предмети од видот семејни 

спорови, биле потврдени одлуки на овој Суд по предмети од овој вид; со 4 
одлуки или 0,29% од вкупно решените предмети од овој вид биле преиначени 
одлуки на овој Суд по предмети од овој вид; со 8 одлуки или 0,57% од вкупно 
решените предмети од овој вид биле укинати одлуки на овој Суд по предмети 
од овој вид, и со 2 одлуки или 0,14% од вкупно решените предмети од овој вид 
биле делумно укинати одлуки на овој Суд по предмети од овој вид. 

 
Со 2 одлуки или 8,33% од вкупно решените предмети од видот 

противизвршување, биле потврдени одлуки на овој Суд по предмети од овој 
вид, и со 2 одлуки или 8,33% од вкупно решените предмети од овој вид биле 
укинати одлуки на овој Суд по предмети од овој вид. 

 
Со 1 одлука или 1,08% од вкупно решените предмети од видот оставина 

по приговор, била потврдена одлука на овој Суд по предмет од овој вид, и со 1 
одлука или 1,08% од вкупно решените предмети од овој вид била укината 
одлука на овој Суд по предмети од овој вид. 

 
 Со 1 одлука или 0,01% од вкупно решените предмети од видот разни 
вонпарнични предмети, била потврдена одлука на овој Суд по предмет од овој 
вид. 
 

Со 1 одлука или 2,08% од вкупно решените предмети од видот 
регистрација на политички партии и др., била потврдена одлука на овој Суд по 
предмет од овој вид, и со 1 одлука или 2,08% од вкупно решените предмети од 
овој вид била укината одлука на овој Суд по предмет од овој вид. 

 
Со 510 одлуки или 25,73% од вкупно решените предмети од видот 

облигациони спорови, биле потврдени одлуки на овој Суд по предмети од овој 
вид; со 98 одлуки или 4,94% од вкупно решените предмети од овој вид биле 
преиначени одлуки на овој Суд по предмети од овој вид; со 91 одлука или 
4,59% од вкупно решените предмети од овој вид биле укинати одлуки на овој 
Суд по предмети од овој вид, и со 8 одлуки или 0,40% од вкупно решените 
предмети од овој вид биле делумно укинати одлуки на овој Суд по предмети од 
овој вид. 

 
 Со 2 одлуки или 0,91% од вкупно решените предмети од видот платен 
налог жалби, биле потврдени одлуки на овој Суд по предмети од овој вид. 
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Со 14 одлуки или 5,24% од вкупно решените предмети од видот разни 

парнични предмети, биле потврдени одлуки на овој Суд по предмети од овој 
вид, и со 1 одлука или 0,37% од вкупно решените предмети од овој вид била 
укината одлука на овој Суд по предмет од овој вид. 

 
 

Реден 
број Вид на предмет 

Нерешени 
стари 

предмети 
на крајот на 
2014 година 

Новопримени 
стари 

предмети во 
2015 година 

Вкупно во 
работа 
стари 

нерешени 
предмети 

во 2015 
година 

Решени 
стари 

предмети 
во 2015 
година 

Нерешени 
стари 

предмети 
на крајот на 
2015 година 

1 Стечај 59 30 89 26 63 

2 Заверки 19 27 46 35 11 

3 Замолници 5 72 77 67 10 

4 Други 4 3 7 7 0 

5 Трговски спорови 361 233 594 312 282 

6 Парнични - мала 
вредност 168 176 344 203 141 

7 
Повторување на 

постапка во 
парнично 

21 16 37 31 6 

8 Работни спорови 30 71 101 71 30 

9 Платни налози - 
предлог 9 0 9 6 3 

10 Платни налози по 
приговор 370 686 1056 669 387 

11 
Приговори против 
неправилности при 

извршување 
1 5 6 5 1 

12 Вонпарнични 
предмети (ВПП) 141 167 308 169 139 

13 Оставина 25 10 35 23 12 

14 Имотни спорови 566 284 850 496 354 

15 Семејни спорови 19 21 40 17 23 

16 Стечаен совет 9 12 21 15 6 

17 Ликвидација 5 0 5 1 4 

18 Противизвршување 0 2 2 1 1 

19 Оставина по 
приговор 14 3 17 10 7 

20 Физичка делба 10 5 15 7 8 

21 Облигациони 
спорови 205 489 694 348 346 
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Реден 
број Вид на предмет 

Нерешени 
стари 

предмети 
на крајот на 
2014 година 

Новопримени 
стари 

предмети во 
2015 година 

Вкупно во 
работа 
стари 

нерешени 
предмети 

во 2015 
година 

Решени 
стари 

предмети 
во 2015 
година 

Нерешени 
стари 

предмети 
на крајот на 
2015 година 

22 Издавање дозволи 2 0 2 2 0 

23 Разни парнични 
предмети 49 147 196 151 45 

  ВКУПНО 2092 2459 4551 2672 1879 

 
 
Во 2015 година, Судот во работа имаше 4.551 предмет кои имаат статус 

на стари предмети. Од тие, 2.459 се сметаат за примени во 2015 година, а 
2.092 беа пренесени како нерешени стари предмети од претходната година. Од 
вкупниот број на предмети во работа кои имаат статус на стари предмети во 
текот на 2015 година беа завршени 2.672 предмети, а останаа нерешени 1.879 
предмети. 

 
Анализата на вкупните податоци покажува дека на крајот на 2015 

година, Судот го намалил бројот на нерешени стари предмети во 
споредба со нерешените стари предмети на крајот на 2014 година, за 213 
предмети. 
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III. ИЗВЕШТАЈ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 
 
 
 

Вкупниот број на предвидени работни места за судските службеници, 
лицата кои вршат технички и помошни работи и судската полиција во 
Основниот суд Скопје II - Скопје, според категории, нивоа и звања, стручни 
квалификации, работно искуство, посебни работни компетенции согласно со 
Законот за судска служба, како и опис на работните задачи, во Основниот суд 
Скопје II - Скопје се утврдени со Правилникот за систематизација на работните 
места во Основниот суд Скопје II - Скопје 02.Су.бр.59/15 од 26.06.2015 година и 
Правилникот за изменување на Правилникот за систематизација на работните 
места во Основниот суд Скопје II - Скопје 02.Су.бр.88/15 од 01.12.2015 година. 
 

Со овој акт се предвидени вкупно 479 работни места во Судот. Од 
вкупниот број, 1 работно место е предвидено во Категорија А - судски 
администратор, 8 работни места се предвидени во Категорија Б - раководни 
судски службеници, 136 работни места се предвидени во Категорија В - стручни 
судски службеници, 287 работни места се предвидени во Категорија Г - 
помошно-стручни судски службеници, 12 работни места за Судската полиција и 
35 работни места во групата вработени во судот кои вршат технички и 
помошни работи. 
 

Утврдениот распоред на работните места и бројот на извршители е 
извршен врз основа на бројот на предметите во судот и потребата сите служби 
во судот да функционираат стручно и ажурно. 
 

Од друга страна, заклучно со месец декември 2015 година, Основниот 
суд Скопје II - Скопје располагал со вкупно 314 вработени. Од вкупниот број, 25 
биле вработени на определено време. 

 
Во рамки на категоријата судски администратор било пополнето 

предвиденото работно место. Во рамки на категоријата раководни судски 
службеници, од предвидените 8 работни места, биле пополнети 5 работни 
места во звањата раководител на оддел и раководител на одделение. Во 
рамки на категоријата стручни судски службеници од предвидените 136 
работни места, биле пополнети се 63 работни места во звањата советник, виш 
судски соработник, судски соработник, соработник, помлад судски соработник и 
помлад соработник. Во рамки на категоријата помошно-стручни судски 
службеници од предвидените 287 работни места, биле пополнети 196 работни 
места во звањата самостоен судски референт, самостоен референт, виш 
судски референт, судски референт и помлад судски референт. Во Судот се 
вработени 9 судски полицајци. Вработени се 15 лица кои во судот вршат 
технички и помошни работи. 
 

Во текот на 2015 година, се реализирани вкупно триесет и шест (36) 
вработувања на неопределено време на извршители на работните места: 
судски соработник - два (2) извршители, помлад судски соработник - десет (10) 
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извршители, виш судски референт - пет (5) извршители, судски референт - 
десет (10) извршители и помлад судски референт - девет (9) извршители. 
 

Воедно, реализирани се дваесет и пет (25) вработувања на определено 
време. 
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IV. ИЗВЕШТАЈ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ 
 
 

1. Податоци за работата на Канцеларијата за односи со јавност 
(контакти) – Во текот на 2015 година во Канцеларијата за односи со јавност се 
јавија 423 странки кои упатија и поставија прашања на оваа Канцеларија. Исто 
така, во текот на 2015 година во Канцеларијата за односи со јавност се јавија и 
2 хендикепирани лица. Со истите е постапено согласно проектот на 
Министерството за труд и социјална политика „Достапна администрација за 
лица со хендикеп, од страна на одговорното и овластено лице за оваа намена.  
 

На странките кои што се обратија во оваа канцеларија им е одговорено 
на поставените прашања.  
 

2.Податоци за прашања поставени на е-маил од странки 
 

Во текот на 2015 година, 28 странки поставиле прашања на е – маилот 
на Советник – Портаролот на Судот. По сите прашања е постапено и 
одговорено. 
 

3.Број на примени и одговорени прашања по Законот за слободен 
пристап до информации од јавен карактер, начин на постапување и 
одговарање - Во периодот од 01.01.2015 година до 31.12.2015 година до 
Основниот суд Скопје 2 Скопје се поднесени вкупно 33 (триесет и три) барања 
за слободен пристап до информации од јавен карактер, од кои: 22 (дваесет и 
две) писмени барања, 6 (шест) барања поднесени по електронски пат и 5 (пет) 
барања поднесени по усмен пат. Од вкупниот број на поднесени барања во 
периодот од 01.01.2015 година до 31.12.2015 година по сите 33 (триесет и три) 
барања е постапено и позитивно е одговорено, а на барателите им е дадена 
побараната информација од јавен карактер. 
 

Поконкретно, 1 (едно) од овие барања е препратено согласно чл. 18 од 
ЗСПИЈК до Имателот на информации кој според содржината на барањата е 
Имател на информацијата, за што Барателот е известен во законски 
предвидениот рок. Исто така, во 1 (едно) од барањата, Основниот суд Скопје 2 
Скопје согласно член 17 ст.1 од ЗСПИЈК, побарал од Барателот на 
информацијата да го дополни барањето. По однос на ова барање Судот доби 
повратница – доказ дека Барателот го примил известувањето за потребата од 
дополнување на барањето, меѓутоа, со оглед дека Барателот не постапи по 
известувањето во законски предвидениот рок од приемот на истото, Судот да 
донесе Заклучок со кој констатира дека барањето е повлечено. 
 

За разлика од претходните годишни извештаи евидентно е намалување 
на поднесените барања за слободен пристап до информации од јавен 
карактер. За разлика од 2014 година, евидентна е појавата на барања за 
слободен пристап до информаци од јавен карактер, поднесени по усмен пат.  
 

Имено, барањата се поднесени од страна на физички и правни лица, 
како и од здруженија на граѓани и невладини организации или преку нивни 
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ополномоштени лица и адвокати. Фактот дека Судот не одбил ниту едно 
барање за слободен пристап до информации од јавен карактер, ниту пак, 
против неговите одлуки биле вложени жалби до Комисијата за слободен 
пристап до информации од јавен карактер зборува дека се постигнати 
позитивни резултати и дека од страна на овој Суд како Имател на информации 
од јавен карактер доследно се применува и спроведува ЗСПИЈК, преку 
воспоставување на вистинска релација на неговото транспарентно и отворено 
работење кон Граѓаните, односно Барателите на информации од јавен 
карактер.  
 

3.Број на објавени одлуки на веб страната на Судот, фактори кои 
влијаат на објавите на интернет – На веб страната на судот во текот на 2015 
година објавени се вкупно 1241 одлуки.  
 

4.Објавени соопштенија за јавноста, прес конференции, јавни 
настани, отворени денови организирани од судот  
 

1.На ден 31.03.2015 година, Советник – Портпаролот Сања Томиќ во 
судница 6 во Судот одржа прес конференција со новинари од повеќе медиуми. 
На прес конференцијата беше претставен Годишниот извештај на Судот и 
беше даден општ преглед на резултатите од неговото работење: 
 

Основниот суд Скопје 2 Скопје ја заврши 2014 година со најдобри 
резултати од сите Судови во државата  
 

Судот ја започнува 2014 – та година со 36.479 нормирани предмети, 
пренесени од претходната година. Истата година во Судот примени се 42.028 
нови предмети, што значи дека во текот на годината во работа имало вкупно 
78.507 предмети. Паралелно со новопримените 34.366 предмети во текот 2013 
- тата година, евидентно е зголемувањето на бројот на новопримени предмети 
во 2014 – тата година.  
 

Од вкупната бројка, 78.507 предмети во работа, решени се 62.804 
предмети, што компаративно со 2013 година кога биле решени 38.159 
предмети, скоро двојно е зголемен бројот на решени предмети.  
 

Од вкупно решените 62.804 предмети во 2014 – та година, обжалени се 
само 8.107 одлуки, што пак претставува 12,91% од вкупно донесените одлуки, a 
кое нешто посебно зборува за квалитетот на истите.  
 

По однос нивниот квалитет, од обжалените 8.107 одлуки, потврдени се 
74,46%, преиначени се 0,62%, а укинати се само 1,34% од обжалените одлуки.  
 

Имајќи во вид дека Основниот суд Скопје 2 Скопје ја започна 2014 година 
со 10.580 стари нерешени предмети – во кои спаѓаат предметите заведени до 
2012 година, со завршувањето на тековната 2014 година, останаа нерешени 
само 2086 предмети.  
 

Во контекст на кажаното се констатираше дека Судот во извештајната 
година ги почитувал законските рокови за решавање на предметите во 98,25%. 
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Со состојба од 62.804 решени предмети во текот на минатата година и само 
2086 стари нерешени предмети и тоа со 2 – ца судии помалку од минатата 
година односно со 72 до 74 судии, беше донесен заклучок дека Судот, како 
резултат на заедничките напори што беа вложени во изминатиот период и како 
резултат на максималната ажурност, ефикасност и ефективност на судиите во 
овој Суд и на судската служба, секако, предводени и раководени од 
Претседателот на Судот во организациона смисла, работел ажурно, го 
совладал приливот на новопримени предмети, значително го намалил 
заостатокот на стари нерешени предмети и ја заврши 2014 – та година со 
најдобри резултати во државата. 
 

Споредбено со 2013 година, која Судот ја заврши 36.479 нерешени 
предмети, 2014 – та ја заврши со 15.703 нерешени предмети, што значи дека 
заостатокот го намалил за 20.776 предмети.  
 

Покрај тоа, времетраењето на постапката во текот на извештајната 
година изнесува 91,26 дена или просечно по 3 месеци, а која значително е 
намалена во однос на 2013 година кога постапката траела 348,93 дена или 
една година и 29 дена. Сето ова зборува дека овој суд во 2014 година бил 
ажурен суд.  
 

2.На ден 03.04.2015 година, Советник – Портпаролот – Сања Томиќ во 
просториите на Судот, поконкретно во библиотеката на Судот даде изјава за 
Телеграф, Канал 5 и Алфа ТВ, а во врска со бројот на предметите и постапката 
за клеветите и навредите, платните налози по приговор и мобингот.  
 

3.На ден 03.07.2015 година, на барање на образовната програма на 
Македонска телевизија 1, Советник – Портпаролот Сања Томиќ и судскиот 
соработник Крстана Костадиноска беа гости во специјализирана емисија 
„Светот на тишината“ која ги допира и разработува темите од витално значење 
за глувите и наглувите лица односно во текот на специјализираната емисија 
беше претставен Основниот суд Скопје 2 Скопје пред гледачите со оштетен 
слух и говор, по однос на остварвуањето на комуникацијата со оваа категорија 
граѓани, а во насока на остварување на нивните конкретни права и обврски 
пред Судот како институција.  
 

4.На веб страната на судот во текот на 2015 година се објавени 4 
(четири) соопштенија до јавноста. Првото соопштение се однесува на посетата 
на Судот од страна на делегацијата на Министерството за правда од Црна 
Гора и на остварената средба на Претседателот на Судот Илир Сулејмани и на 
судиите Елизабета Настов, Ирена Ангелова Костадинова, Благица Ѓошевска и 
портпаролот на судот Сања Томиќ со делегацијата на Минситерството за 
правда. Второто соопштение се однесува на остварената средба на 
Претседателот на Основниот суд Скопје 2 Скопје – Илир Сулејмани, во рамките 
на ИПА Проектот „Понатамошна поддршка за независно, одговорно, стручно и 
ефикасно судство и промоција на условната казна и алатернативните мерки“, 
со претставниците на Мисијата на ИПА Проектот, г-ѓа Нина Бетето – судија и 
потпретседател на Врховниот суд на Република Словенија, член на бирото 
ССЈЕ при Совет на Европа и г-дин Ѓуро Сеса – судија на Врховниот суд на 
Република Хрватска, претседател на Здружението на судии на Република 
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Хрватска, потрпретседател на ССЈЕ при Советот на Европа, потпретседател 
на Меѓународното здружение на судии. Со третото соопштение се известуваат 
граѓаните на Република Македонија дека поради одржување на акцијата Ден на 
дрвото 02.12.2015 година (среда), кој е биде неработен ден за сите граѓани на 
Република Македонија, сите судења во Основниот суд Скопје 2 Скопје, 
насрочени за овој ден ќе бидат одложени за онаа сабота која ќе биде 
определена за работен ден. Со четртото соопштение јавноста беше известена 
дека Основен суд Скопје 2 Скопје на ден 12 декември (сабота), ќе ги одржи 
сите судења што беа закажани за 02 декември 2015 година, а кој беше 
неработен ден поради одржувањето на акцијата „Денот на дрвото-засади ја 
својата иднина“. 
 

На веб страната на Судот секој месец, согласно Судскиот Деловник се 
објавуваат соопштенија со насрочени судења за тековниот месец.  
 

ЗАБЕЛЕШКА: Бројноста на соопштенијата е рефлексија на 
нефункционалноста на веб страната на Судот во период од неколку месеци.  
 

5. Отворени денови организирани од судот: 
 
1. Работилница на тема: Слобода на изразување и право на приватен 
живот член 10 и член 8 од ЕКЧП, одржана на ден 27.01.2015 и 28.01.2015 
година, во просториите на Академија на судии и јавни обвинители.  
2. Промоција на Анализата за функционирање на законот за слободен 
пристап до информации од јавен карактер во рамки на проектот „Прашувај“, 
одржана на ден 17.02.2015 година, во хотелот ТЦЦ Грант Плаза Скопје.  
3. Обука на тема: Измени на ЗПП, одржана на ден 05.03.2015 година, во 
просториите на Академија на судии и јавни обвинители.  
4. Организирање и спроведување на посета на Судот на ученици од втора 
година од СЕПУГС Васил Антевски – Дрен Скопје, која посета беше остварена 
во период од 02.03.2015 година, заклучно со 05.03.2015 година.  
5. Советување на тема: Права и обврски на портпаролските служби и 
начинот на комуникација со медиумите, одржано на ден 04.03.2015 година, во 
сала на Аплациоен суд Скопје.  
6. Присуство на промоција на новинарски прирачник за клевета и навреда 
одржана, одржана на ден 24.03.2015 година, во конгресен центар Импексел.  
7. Присуство на прес – конференција за промовирање на Проектот на 
УСАИД за правна заштита на жените, кој се спроведува во соработка со 
Отворена Порта – Ла Страда и Коалицијата „Сексуални и здравствени права на 
маргинализирани заедници“ со финансиска поддршка од Агенцијата за 
меѓународен развој на САД – УСАИД, одржана на ден 31.03.2015 година, во 
хотел Холидеј Ин.  
8. Организирање и спроведување на посета на Судот на 90 ученици од 
СЕПУГС Васил Антевски – Дрен Скопје, која посета беше остварена на 01, 02 и 
03 Април.  
9. Организирање и спроведување на посета на Судот на 50 ученици од 
Основно училиште Браќа Миладиновци, а која посета беше остварена на ден 
08.03.2015 година.  
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10. Иницијална обука за пилот курсот за учење на далечина на тема семејно 
право и човекови права – Совет на Европа, одржана на ден 15.04.2015 година, 
во просториите на Академија на судии и јавни обвинители.  
11. Во месеците Март и и Април, посета и присуство на рочишта на студенти 
запишани во вториот циклус правни студии на насока граѓанско материјално и 
граѓанско процесно право при Универзитетот Св.Кирил и Методиј во Скопје.  
12. Организирање и спроведување на посета на Судот на ученици од СУГС 
Арсени Јовков.  
13. Реализација на Меморандум за соработка помеѓу Основен суд Скопје 2 
Скопје и СЕПУГС Васил Антевски – Дрен, Скопје, во траење од период од 
15.06.2015 година до 15.07.2015 година.  
14. Тридневна обука на тема: Односи со јавност и медиуми, одржана на ден 
10,11 и 14.09.2015 година, организирана од страна на УСАИД, Академија на 
судии и јавни обвнители и Судски Совет на Република Македонија, во хотел 
Холидеј Ин.  
15. Конференција – Пристап до правда во Македонија; Проект – 
Унапредување и промовирање на правото за бесплатна правна помош, 
одржана на ден 15.09.2015 година, во хотел Холидеј Ин.  
16. Советување на тема: Заштита од дискриминација поради основ 
сексуална ориентација, одржана на ден 21.09.2015 година, во просториите на 
Академија за судии и јавни обвинители.  
17. Организирање и спроведување на посета на Судот на 100 ученици од 
Основното училиште Рајко Жинзифов, а која посета беше остварена на ден 
13.11.2015 година.  
18. Во текот на месец Ноември остварена пракса на студенти од Правен 
факултет Јустинијан Први – насока граѓанско процесно право.  
19. Работилница TAIEX на тема: Бесплатна правна помош, одржана на ден 
23 и 24.11.2015 година, во хотел Александар Палас во Скопје.  
20. Јавна дебата „Македонија во дигиталната ера – меѓу правата и 
одговорностите при комуницирање на интернет“, одржана на ден 01.12.2015 
година во МКЦ – Сити Хол.  
21. Организирање и спроведување на посета на Судот на на ученици од 
трета година од Гимназија Раде Јовчевски Корчагин, а која посета беше 
остварена на ден 14.12.2015 година.  
22. Организирање и спроведување на посета и присуство на рочиште на 
студенти од Универзитет за туризам и менаџмент – Факултет за менџмент на 
човечки ресурси, а која посета беше остварена на ден 15 и 16.12.2015 година.  
23. Дебата „Судовите: чувари на јавниот интерес или на поединечни 
интереси“, одржана на ден 18.12.2015 година, во хотел Холидеј Ин.  
 

5. Извештај за меѓународна соработка на судот  
 

1. Основниот суд Скопје 2 Скопје, беше посетен од страна на делегација 
на Министерството за правда на Црна Гора. Посетата е остварена во рамките 
на Заедничкиот комитет помеѓу Владата на Република Македонија и Владата 
на Црна Гора во процесот на пристапување во Европската Унија, одржан на 09 
– 10.03.2015 година. Претседателот на Основниот суд Скопје 2 Скопје Илир 
Сулејмани, Судиите Елизабета Настов, Ирена Ангелова Костадинова, Благица 
Ѓошевска и портпаролот на Судот Сања Томиќ, остварија средба со 
делегацијата на Министерството за правда: г-ѓа Анка Вучинич – Инспектор, 
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овластено лице за надзор, г-ѓа Јадранка Вукчевич - Инспектор, овластено лице 
за надзор и г-дин Ибрахим Исмаилович – Судија на Основниот суд Подгорица. 
На средбата, освен за процесирањето на оставинските предмети, траењето на 
постапките, начинот на одлучување и постапување на Судот во оваа материја, 
се разговараше и за начинот на институционалната поставеност и надлежност 
на Секторот за надзор на работата на извршителите, медијаторите и 
нотаријатот при Министерството за правда на Република Македонија, начинот 
на спроведување на надзорот над работата на нотарите и извршителите и 
нивните Комори, како и за овластувањето на нотарите за спроведување на 
оставинските постапки како доверена работа од страна на Судот. Посетата 
беше од исклучително значење за Основниот суд Скопје 2 Скопје, по однос на 
можноста за размена на искуствата во делот на институтите – нотаријат, 
извршување и медијација.  
 

2. На ден 12.11.2015 година, Претседателот на Основниот суд Скопје 2 
Скопје – Илир Сулејмани, во рамките на ИПА Проектот „Понатамошна 
поддршка за независно, одговорно, стручно и ефикасно судство и промоција на 
условната казна и алатернативните мерки“, оствари средба со претставниците 
на Мисијата на ИПА Проектот, г-ѓа Нина Бетето – судија и потпретседател на 
Врховниот суд на Република Словенија, член на бирото ССЈЕ при Совет на 
Европа и г-дин Ѓуро Сеса – судија на Врховниот суд на Република Хрватска, 
претседател на Здружението на судии на Република Хрватска, 
потрпретседател на ССЈЕ при Советот на Европа, потпретседател на 
Меѓународното здружение на судии. На средбата се разговараше за Кодексот 
на судиска етика и се разменија мислења и информации за независноста, 
непристрасноста, интегритетот, пристојноста, еднаквоста, стручноста и 
совесноста како етички принципи што ги обврзуваат судиите во Република 
Македонија, Република Словенија и Република Хрватска. На крајот, беше 
искажано обострано задоволство од одржаната средба во Основниот суд 
Скопје 2 Скопје.  
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V. ИЗВЕШТАЈ ЗА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА 
 
 
 

Во судот се употребуваат АКМИС и СРС ФЕМИДА софтверски 
апликации како основни апликации за работа на судот со судските предмети. 
Исто така за заштита на компјутерските системи, како и за индивидуални 
потребни интервенции на компјутери и сервисирање се употребуваат 
дополнителни помошни апликации кои се бесплатни односно не е потребна 
лиценца за истите. Потребно е да се напомене дека за АКМИС апликацијата 
постои тековно одржување односно надградба и стручна помош од страна на 
одговорната фирма за АКМИС, додека за СРС ФЕМИДА системот односно 
софтверот за водење на тонски записи на рочиштата, непостои одржување во 
смисла за надградба на системот како и за замена на технички неисправните 
компоненти. Потребно е од итен карактер да се обезбеди одржување на СРС 
ФЕМИДА системот особено со стапувањето на сила на Законот каде е 
предвидено задолжително водење на тонски записи на рочиштата. Овој суд 
континуирано секојдневно врши вакви тонски записи на рочиштата и тоа во 28 
судници, меѓутоа веќе дел од опремата е амортизирана и технички неисправна 
со што се отежнува функционирањето на истата па од особена важност е да се 
превземат мерки за замена на неисправните компоненти, како би можело 
непречено да се одвиваат рочиштата со тонски запис во сите судници на овој 
суд. 

 
Во делот за антивирусот Касперски не се употребува од оправдани 

причини поради нефункционалност односно некомпатибилност со 
компјутерската технологија која ја поседува судот. Имено поради недоволно 
потребна минимална конфигурација на компјутерите истиот неможе да 
функционира правилно односно доведува до големо успорување и блокирање 
на работата со компјутерите.  

 
Во делот на backup судот истиот го прави на ДВД дискови, поради 

технички причини. Имено поради големината на базите не е возможно да се 
прави backup-от по предвидената процедура, бидејќи за креирање на истиот за 
еден ден потребни се неколку дена што доведува до неможност на пратење на 
дадената процедура за backup. Потребно е да се нагласи дека е неопходно да 
се набави data storage со поголем капацитет, како би можело да се извршува 
како предвидениот backup од АКМИС, така и на тонските записи, особено со 
оглед да базата на АКМИС е неколкукратно поголема и тековно се повеќе се 
зголемува, и исто така тонските записи се зачувуваат покрај на ЦД медиум и 
локално на работната станица. 

 
Потребно е да се нагласи дека овој суд се соочува со недостаток на ИТ 

опрема, особено со компјутери и монитори. Па поради тоа треба да се 
обезбедат средства за набавка на ИТ опрема како би можело непречено да се 
одвива работата во судот.  

 
За сите недостатоци и потребни надградби на АКМИС системот како и  

во врска со електронската достава, судот го известува Работното тело за 
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унапредување и стандардизација на постапките при Врховен суд. Исто така во 
делот на електронската достава при проблеми со најавувања на субјектите и 
евентуални технички проблеми овој суд освен да прифати или одбие 
регистрација и притоа да го провери истото не е во можност за други 
интервенции.  

 
Веб страната на судот континуирано се ажурира. На истата секојдневно 

се објавуваат Одлуки донесени од страна на овој суд како и останати 
Соопштенија во врска со работата на судот и календар на закажани рочишта. 
Во очекување е имплементирање  на нов Веб портал за судовите кој ќе има 
повеќе функционалности и поголема прегледност. 

 
Обезбедена е интернет конекција на сите работни станици на кои 

работат судиите, како и на одредени работни станици кои ги користи судската 
администрација. 
 

Во поголем дел за информатичката технолигија судот не е надлежен, 
односно сите централни апликации и политики за употреба на истите, се во 
надлежност или ги креира Врховниот суд на РМ, Министерството за правда на 
РМ и Судскиот Совет на РМ. 

 
Од оваа година овој суд е опремен со два сервера и останата ИТ 

технологија (кои се користат исклучиво за интероперабилност) и приклучен во 
два проекти за Интероперабилност, кој вклучува меѓусебна комуникација на 
неколку државни институции и тоа со однапред дефинирани кориснички 
сервиси. 
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VIII. ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊА НА БУЏЕТОТ НА СУДОТ И 

ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА 
 

 
 
1. Направени трошоци на Судот 2015 година во споредба со одобрениот 

буџет за 2015 година. 
 

Одобрен буџет 
за 2015 

Одобрено во 
2015 од буџет 

Одобрено 
во 2015 од 
прих. с-ка 

Реализирано 
во 2015 

Остаток на 
неподмирени 
обврски во 
2015година 

Ставка-401-
Плати 

123.853.821.00  123,774,001,00 / 

Ставка-402-
придонеси 

45.808.569.00  45,738,917,00 / 

Ставка-420-
Патни трошоци 

1500   / 

Ставка-421-
Комунални 
услуги 

13,695,000,00  13,346,663,00 9,810,097,00 

Ставка-423-
Материјали 

2.582.451.00 450,000,00 2,581,830,00 207,059,00 

Ставка-424-
Одржување 

570.000.00 230,000,00 796,561,00 109,508,00 

Ставка-425-
Договорни 
услиги 

3.440.353.00 450,000,00 3,493,780,00 484,988 

Ставка-426-
други 
оперативни 
расходи 

120.000.00 100,000,00 155,225,00 36,931,00 

Ставка-465-
извршни 
решенија 

23,238,00  23,238,00  

Ставка 464-
други трансвери 

990,087,00  990,087,00  

Ставка 480-
купување на 
опрема 

185,886,00  185,886,00  

Ставка 481-
градежни 
објекти-
реконструкција 

  1250000  

вкупно 191,270,905,00 1,230,000,00 191,086,188,00 10,648,583,00 
 

Видно  од податоците наведени во табелата  со одобрениот буџет за 
2015 гoдона Судот не беше во можност да ги подмири целокупните настанати 
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обврски. Поради тоа остануваат неподмирени обврски во вкупен износ 
од10.648.583.00  денари. 
 

Исто така, податоците покажуваат дека најголемите долгови се на ставка 
Комунални услуги, и тоа спрема Македонски пошти износ од 9,000,850,00 
денари, како и сметките за останатите комуналии за месец декември и судии 
поротници за месец декември кои секогаш се исплатуваат од наредниот буџет, 
па поради тоа остануваат како нереализирана обврска во 2015 година. 
 

Поради ова Судот во својата предлог буџетска пресметка за 2016 година 
побара повеке средства на ставка 421-Комунални услуги за да ги подмири и 
префрлените обврски од 2015 година меѓутоа со Буџетот за 2016 година Судот 
доби само 14.600.000,00  денари 
 

2. Споредба на остварена цена на чинење на судски премет во споредба 
со планирано. 
 

Во врска со оваа точка, Пилот проектот-Цена на чинење на Судски 
предмет го врши посебно избрана фирма Басмект Дооел во Основен Суд 
Велес, која треба да изработи економска студија и анализа за утврдување на 
цена на чинење на еден судски предмет. 
 

Овој Суд ги достави сите барани податоци до фирмата изведувач на 
проектот-Цена на чинење на судски премет, но до сега немаме повратна 
информација во која фаса е тој проект, односно податоците за цена на чинење 
би требало да се побараат од оние Судови што беа пилот судови при 
собирање и анализирање на податоци за утврдување на цена на чинење на 
еден Судски предмет. 
 

Основен Суд Скопје II - Скопје не е пилот Суд на овој проект и неможе да 
даде подетални податоци. 
 

3. Финансиска анализа за направени трошоци, задолженост на Судот, 
реализација на план за отплата на долгови. 
 

Основен Суд Скопје II - Скопје во 2015 година како и во претходните 
години пријавува најголеми долгови  на ставка Комунални услуги. Тоа е ставка 
која не зависи многу од деловната политика на Судот и од менаџирањето на 
Судскиот менаџмент, бидејќи тоа се пред се сметки за потрошена пошта, 
централно греење, автобуски карти за курири, патни трошоци за судии кои 
живеат надвор од Скопје, гориво, струја, вода, ѓубретарина и др. Комунални 
сметки кои зависат од големината на буџетскиот корисник од квадратурата и на 
нивната висина не можеме да делуваме. 

 
Тука посебно напоменуваме дека ги превземаме сите неопходни мерки 

за намалување на трошоците спрема Македонски пошти, така што правиме 
напори што поголем дел од писмените пратки да се доставуваат преку 
судските доставувачи. Но поради недостиг на судски доставувачи не можеме 
во целост да го решиме проблемот со трошоците за достава на судските 
писмена.Напоменуваме дека поштата е многу поекономична и поуредно 
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доставена доколку се одвива преку судски доставувачи, и за ова прашање сме 
спремни да дискутираме во рамките на Судски буџетски совет. 
 

На останатите ставки, како што се Материјали, Одржување и Услуги, 
Судот води политика на штедење согласно насоките од Судски буџетски совет, 
па така превзема обврски исклучиво колку што има одобрено средства за тие 
намени. Напоменуваме дека не правиме обврски што не можеме да ги 
покриеме со одобрените средста, исклучиво набавуваме и склучуваме тендери 
согласно обезбедените средства со Буџетот за тековната година. 
 

Но тоа не значи дека Судот нема поголеми потреби од Материјал, 
Одржување и Услуги. Напротив потребите се многу поголеми од одобрените 
средства. Поради тоа голем број зафати од областа на Одржување на зграда 
како што се: молерисување на судската зграда, одржување на опремата за 
парно греење, одржување на санитарните чворови, одржување на компјутерска 
орема не се превземаат поради недостиг на средства. Тоа негативно се 
одразува на постоечката опрема. Имено поради ненавремени поправки и 
редовно одржување самата опрема побрзо се амортизира и се расипува, што 
значи дека на подолг рок непревземените активности за одржување негативно 
се одразуваат и на опремата а исто така и на уредното и ажурно одвивање на 
работата на судот. 
 

Исто така голем проблем во реализацијата на потребните инвестиции на 
Судот е обезбедувањето на средста за Инвестициони активности. Тоа е 
посебна Инвестициона програма, која не влегува во редовниот буџет објаснет 
погоре. Станува збор за поголеми инвестициони активности кои не се опфаѓаат 
со ставката Одржување на Судска зграда туку исклучиво се покриваат со 
посебно наменети средста од Инвестициона програма која ја носи Судскиот 
Совет на РМ. 
 

Во овој контекст посебно напоменуваме дека од 1999 (или вкупно 15 
години) од кога е пуштена Судската зграда во употреба не се превземени 
поголеми инвестициони активности како што се: 
 

• Реновирање на водоводна и електрична инсталација 
• Санација и реновирање на санитарни чворови( тоалети) 
• Менување на подовите во судските ходници, кои сеуште се од винфлекс, 

кој на повеке места е оштетен и целосно дотрајан 
• Менување на подовите во канцелариите. Синтелонот во тие канцеларии 

не е сменет цели 15 години и е целосно дотрајан. 
• Нова телефонска централа или надградба на постоечката, како би 

одговарала на зголемениот број вработени во судот кој од 190 вработени 
кога е пуштена зградата во употреба е зголемен на 360 во моментов. 

• Опремување на судската архива со полици и плакари. Ова е посебно 
видлив и голем проблем, бидејќи сегашната ситуација е таква да 
предметите се чуваат по судските ходници. 

• Поставување на врати со картици, со цел да се регулира протокот на 
странки во Судот, односно странките да циркулираат само во делот на 
шалтерите и судниците а не и во делот на службените канцеларии на 
судиите и останатата администрација. 
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• Санација на цевките за централно греење и ладење 
• Превземање на активности(поместување на шалтери во судска 

писарница) поради најхитна потреба од обезбедување на дополнителен 
простор за работа на вработените. Имено од 1999 година кога е пуштена 
зградата со 250 вработени во изминативе 16 години  тој број е зголемен 
на 367. Па поради тоа се наметнува проблем од просторно сместување 
на тие вработени. 

 
Погоренаведените инвестициони активности се од најитен карактер, и 

тоа посебно го потенцираме како проблем при обезбедувањето на потребни 
средства за нивна реализација во 2016 година. 
 
 
 
 Претседател  

на Основниот суд Скопје II - Скопје, 
Илир Сулејмани, с.р. 
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тел. +389 2 3120-171, 
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