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                                         З  А  П  И  С  Н  И  К 

oд  275-та седница на Судскиот совет на Република 

Македонија  одржана во салата на Судскиот совет на 

Република Македонија  на ден 12.04.2018 година, 

(четврток) со почеток во 10,00 часот  

 
 

На седницата присуствуваа: Зоран Караџовски, претседател на 

Советот, Шемседин Јусуфи - заменик претседател,  Јелица Крстевска, 

Влатко Самарџиски, Мери Дика-Георгиевска, Мирјанка Гоцевска-

Стефановска, Беќир Шаини и Александра Зафировска - членови на 

Советот избрани од редот на судиите и Владе Богданоски, Беким Реџепи, 

Виолета Богојеска, Селим Адеми и Лидија Каначковиќ - членови на 

Советот избрани од Собранието на Република Македонија. 

 

Отсутни се: Министерот за правда, Билен Саљији и Претседателот 

на Врховниот суд на РМ, Јово Вангеловски -  членови по функција, уредно 

поканети. 

Записникот го водеше Анита Андоноска –генерален секретар на 

Судскиот совет на РМ. На седницата присуствуваа Весна Толева - државен 

советник и Наташа Јаневска - оператор на систем за гласање. 

 

Претседателот на Советот најнапред констатира дека има потребен 

кворум за работа, по што го изложи предложениот дневен ред.  

Упати извинување до членовите на Советот поради грешка во 

предложениот дневен ред, односно дека предложената 2-ра точка од 

дневниот ред треба да биде продолжение од 273-та седница и да се симнe 

од дневниот ред, а 3-та и 4-та точка да се поместат за една нанапред како 

точки 2-ра и 3-та. Воедно констатира дека по завршување на седницата ќе 

се продолжи со 273-та седница  на која ќе се разгледа сега симнатата точка 

- Разгледување на прибавените податоци од Министерство за правда и 

Едусофт ДОО Скопје - Друштво за информатички инжинеринг во врска со 

Извештајот од извршениот увид во функционалноста на информатичкиот 

систем и надзор над примената на одредбите од Судскиот деловник во 

судовите доставен од страна на Министерството за правда.   

Постави прашање дали има други предлози за измена и дополнување 

на дневниот ред. Откако констатира дека нема други предлози, го стави на 

гласање дневниот ред со предложената измена. По гласањето констатира 

дека со 13 - „За“, е усвоен следниот 
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                                  Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

1.  Разгледување и оценување на годишните извештаи за работата 

на судовите во РМ за 2017 година; 

2.  Донесување на Одлука за времено упатување на судија во 

Основен суд Делчево и 

3.  Разно. 

Точка 1 

По излагање  на 1-та точка од дневниот ред - Разгледување и 

оценување на годишните извештаи за работата на судовите во РМ за 2017 

година, Претседателот на Советот му даде збор на известителот. 

 

Членот на Советот- Јелица Крстевска најнапред истакна дека 

Судскиот совет согласно законските надлежности ги разгледува и оценува 

извештаите за работата на судовите во РМ и ги изложи следните податоци 

за истите: 

Врховниот суд на Република Македонија месец јануари 2017 

година го започнал со нерешени 1.959 предмети, примил во работа нови 

5.009 предмети, и имал вкупно во работа 6.968 предмети. Од овој фонд на 

предмети решени се 5.242, а останале на крајот на 2017 година нерешени 

1.726 предмети.Според наведените податоци Врховниот суд на Република 

Македонија  го совладал приливот на предмети и го намалил заостатокот 

за 233 предмети. Во 2017 година Врховниот суд на Република Македонија  

се оценува како АЖУРЕН. Во 2016 година Врховниот суд на Реоублика 

Македонија НЕ БИЛ АЖУРЕН. 

Вишиот управен суд месец јануари 2017 година го започнал со 

нерешени 990 предмети, примил во работа нови 5.452 предмети, и имал 

вкупно во работа 6.442 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 

5.692, а останале на крајот на 2017 година нерешени 750 предмети.Според 

наведените податоци Вишиот управен  суд го совладал приливот на 

предмети и го намалил заостатокот за 240 предмети. Во 2017 година 

Вишиот управен суд се оценува како АЖУРЕН. Во 2016 година Вишиот 

управен суд бил оценет како АЖУРЕН. 

Управниот суд месец јануари 2017 година го започнал со нерешени 

9.156 предмети, примил во работа нови 11.306 предмети, и имал вкупно во 

работа 20.462 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 12.858, а 

останале на крајот на 2017 година нерешени 7.604 предмети.Според 

наведените податоци Управниот суд го совладал приливот на предмети и 

го намалил заостатокот за 1.552 предмети.Во 2017 година Управниот суд 

се оценува како АЖУРЕН.Во 2016 година Управниот суд бил оценет  како 

АЖУРЕН. 
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Апелациониот суд Битола месец јануари 2017 година го започнал 

со нерешени 432 предмети, примил во работа нови 7.608 предмети, имал 

вкупно во работа 8.040 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 

7.255, а останале на крајот на 2017 година нерешени 785 предмети.Според 

наведените податоци Апелациониот суд Битола не го совладал приливот 

на предмети и го зголемил заостатокот за 353 предмети. Во 2017 година 

Апелациониот суд Битола се оценува како НЕАЖУРЕН.Во 2016 година 

Апелациониот суд Битола бил оценет  како АЖУРЕН. 

Судовите од aпелационо подрачје Битола месец јануари 2017 

година го започнале со нерешени 14.402 предмети,примиле нови 71.710 

предмети и имале вкупно во работа 86.112 предмети, решиле 74.364 

предмети, а останале нерешени 11.748 предмети.  Според наведените 

податоците основните судови на подрачјето на Апелациониот суд  Битола 

успеале да го совладат приливот на предмети и да го намалат заостатокот 

за 2.654 предмети на ниво на апелационото подрачје.Сите судови од ова 

апелационо подрачје во 2017 година се оценуваат како АЖУРНИ во 

решавање на предметите.Сите судови од ова апелационо подрачје во 2016 

година биле оценети како АЖУРНИ во решавање на предметите. 

Основниот суд Битола месец јануари 2017 година го започнал со 

нерешени 3.778 предмети, примил во работа нови 21.443 предмети, имал 

вкупно во работа 25.221 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 

22.048, а останале нерешени 3.173 предмети.Според наведените податоци 

Основниот суд Битола го совладал приливот на предмети и го намалил 

заостатокот за 605 предмети.Во 2017 година Основниот суд Битола се 

оценува како АЖУРЕН.Во 2016 година Основниот суд Битола бил оценет 

како АЖУРЕН. 

Основниот суд Крушево месец јануари 2017 година го започнал со 

нерешени 190 предмети, примил во работа нови 1.392 предмети, имал 

вкупно во работа 1.582 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 

1.419, а останале нерешени 163 предмети.Според наведените податоци 

Основниот суд Крушево го совладал приливот на предмети и го намалил 

заостатокот за 27 предмети.Во 2017 година Основниот суд Крушево се 

оценува како АЖУРЕН.Во 2016 година Основниот суд Крушево бил 

оценет како АЖУРЕН. 

Основниот суд Охрид месец јануари 2017 година го започнал со 

нерешени 4.058 предмети, примил во работа нови 14.881 предмети,имал 

вкупно во работа 18.939 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 

15.697, а останале нерешени 3.242 предмети. Според наведените податоци 

Основниот суд Охрид го совладал приливот на предмети и го намалил 

заостатокот за 816 предмети.Во 2017 година Основниот суд Охрид се 

оценува како АЖУРЕН.Во 2016 година Основниот суд Охрид бил оценет 

како АЖУРЕН. 

Основниот суд Прилеп месец јануари 2017 година го започнал со 

нерешени 3.260 предмети, примил во работа нови 16.283 предмети, имал 

вкупно во работа 19.543 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 
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16.732, а останале нерешени 2.811 предмети.Според наведените податоци 

Основниот суд Прилеп го совладал приливот на предмети и го намалил 

заостатокот за 449 предмети.Во 2017 година Основниот суд Прилеп се 

оценува како АЖУРЕН.Во 2016 година Основниот суд Прилеп бил оценет 

како АЖУРЕН. 

Основниот суд Ресен месец јануари 2017 година го започнал со 

нерешени 572 предмети, примил во работа нови 3.099 предмети,имал 

вкупно во работа 3.671 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 

3.186, а останале нерешени 485 предмети.Според наведените податоци 

Основниот суд Ресен го совладал приливот на предмети и го намалил 

заостатокот за 87 предмети.Во 2017 година Основниот суд Ресен се 

оценува како АЖУРЕН.Во 2016 година Основниот суд Ресен бил оценет 

како АЖУРЕН. 

Основниот суд Струга месец јануари 2017 година го започнал со 

нерешени 2.544 предмети, примил во работа нови 14.612 предмети, имал 

вкупно во работа 17.156 предмети.Од овој фонд на предмети решени се 

15.282, а останале нерешени 1.874 предмети.Според наведените податоци 

Основниот суд Струга го совладал приливот на предмети и го намалил 

заостатокот за 670 предмети.Во 2017 година Основниот суд Струга се 

оценува како АЖУРЕН. Во 2016 година Основниот суд Струга бил оценет 

како АЖУРЕН. 

 

Апелациониот суд Гостивар месец јануари 2017 година го започнал 

со нерешени 221 предмети, примил во работа нови 5.785 предмети, имал 

вкупно во работа 6.006 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 

5.417, а останале нерешени 589 предмети.Според наведените податоци 

Апелациониот суд Гостивар не го совладал приливот на предмети и го 

зголемил заостатокот за 368 предмети. Во 2017 година Апелациониот суд 

Гостивар се оценува како НЕАЖУРЕН. Во 2016 година Апелациониот суд 

Гостивар бил оценет како АЖУРЕН. 

Судовите од апелационо  подрачје Гостивар во месец јануари 

2017 година го започнале со нерешени 14.519 предмети,примиле нови 

82.751 предмети и имале вкупно во работа 97.270 предмети, решиле 85.934 

предмети, а останале нерешени 11.336 предмети.  Според наведените 

податоците основните судови на подрачјето на Апелациониот суд  

Гостивар успеале да го совладат приливот на предмети и да го намалат 

заостатокот за 3.183 предмети на ниво на апелационото подрачје.Сите 

судови од ова апелационо подрачје во 2017 година се оценуваат како 

АЖУРНИ во решавање на предметите.Од судовите од ова апелационо 

подрачје во 2016 година два суда биле оценети како НЕАЖУРНИ во 

решавање на предметите и тоа Основниот суд Кичево и Основниот суд 

Тетово. 

Основниот суд Гостивар месец јануари 2017 година го започнал со 

нерешени 6.288 предмети, примил во работа нови 38.965 предмети, имал 

вкупно во работа 45.253 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 
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39.639, а останале нерешени 5.614 предмети.Според наведените податоци 

Основниот суд Гостивар го совладал приливот на предмети и го намалил 

заостатокот за 674 предмети.Во 2017 година Основниот суд Гостивар се 

оценува како АЖУРЕН.Во 2016 година Основниот суд Гостивар бил 

оценет како АЖУРЕН. 

Основниот суд Дебар месец јануари 2017 година го започнал со 

нерешени 262 предмети, примил во работа нови 7.460 предмети, имал 

вкупно во работа 7.722 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 

7.467, а останале нерешени 255 предмети.Според наведените податоци 

Основниот суд Дебар го совладал приливот на предмети и го намалил 

заостатокот за 7 предмети. Во 2017 година Основниот суд Дебар се 

оценува како АЖУРЕН. Во 2016 година Основниот суд Дебар бил оценет 

како АЖУРЕН. 

Основниот суд Кичево месец јануари 2017 година го започнал со 

нерешени 1.416 предмети, примил во работа нови 15.657 предмети,имал 

вкупно во работа 17.073 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 

15.903, а останале нерешени 1.170 предмети.Според наведените податоци 

Основниот суд Кичево го совладал приливот на предмети и го намалил 

заостатокот за 246 предмети.Во 2017 година Основниот суд Кичево се 

оценува како АЖУРЕН.Во 2016 година Основниот суд Кичево бил оценет 

како НЕАЖУРЕН. 

Основниот суд Тетово месец јануари 2017 година го започнал со 

нерешени 6.553 предмети, примил во работа нови 20.669 предмети, имал 

вкупно во работа 27.222 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 

22.925, а останале нерешени 4.297 предмети.Според наведените податоци 

Основниот суд Тетово го совладал приливот на предмети и го намалил 

заостатокот за 2.256 предмети.Во 2017 година Основниот суд Тетово се 

оценува како АЖУРЕН.Во 2016 година Основниот суд Тетово бил оценет 

како НЕАЖУРЕН. 

 

Апелациониот суд Скопје месец јануари 2017 година го започнал 

со нерешени 6.846 предмети, примил во работа нови 18.778 предмети, 

имал вкупно во работа 25.624 предмети. Од овој фонд на предмети решени 

се 17.826, а останале нерешени 7.798 предмети.Според наведените 

податоци Апелациониот суд Скопје не го совладал приливот на предмети 

и го зголемил заостатокот за 952 предмети.Во 2017 година Апелациониот 

суд Скопје се оценува како НЕАЖУРЕН.Во 2016 година Апелациониот 

суд Скопје бил оценет како АЖУРЕН. 

Судовите од апелационо подрачје Скопје во месец јануари 2017 

година го започнале со нерешени 64.511 предмети,примиле нови 199.864 

предмети и имале вкупно во работа 264.375 предмети, решиле 216.501 

предмети, а останале нерешени 47.874 предмети.  Според наведените 

податоци основните судови на подрачјето на Апелациониот суд  Скопје 

успеале да го совладат приливот на предмети и да го намалат заостатокот 

за 16.637 предмети на ниво на апелационото подрачје, освен Основниот 
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суд Гевгелија кој не го совладал приливот за 436 предмети. Судовите од 

ова апелационо подрачје во 2017 година се оценуваат како АЖУРНИ во 

решавање на предметите освен Основниот суд Гевгелија. Судовите од ова 

апелационо подрачје во 2016 година биле оценети како НЕАЖУРНИ во 

решавање на предметите три суда и тоа ОС Куманово, ОС Неготино и ОС 

Скопје 2 Скопје. 

Основниот суд Велес месец јануари 2017 година го започнал со 

нерешени 2.249 предмети, примил во работа нови 14.892 предмети, имал 

вкупно во работа 17.141 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 

15.026, а останале нерешени 2.115 предмети. Според наведените податоци 

Основниот суд Велес го совладал приливот на предмети и го намалил 

заостатокот за 134 предмети. Во 2017 година Основниот суд Велес се 

оценува како АЖУРЕН. Во 2016 година Основниот суд Велес бил оценет 

како АЖУРЕН. 

Основниот суд Гевгелија месец јануари 2017 година го започнал со 

нерешени 460 предмети, примил во работа нови 8.306 предмети, имал 

вкупно во работа 8.776 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 

7.870, а останале нерешени 896 предмети.Според наведените податоци 

Основниот суд Гевгелија не го совладал приливот на предмети и го 

зголемил заостатокот за 436 предмети. Во 2017 година Основниот суд 

Гевгелија се оценува како НЕАЖУРЕН. Во 2016 година Основниот суд 

Гевгелија бил оценет како АЖУРЕН. 

Основниот суд Кавадарци месец јануари 2017 година го започнал 

со нерешени 1.191 предмети, примил во работа нови 8.690 предмети, имал 

вкупно во работа 9.881 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 

8.765, а останале нерешени 1.116 предмети.Според наведените податоци 

Основниот суд Кавадарци го совладал приливот на предмети и го намалил 

заостатокот за 75 предмети.Во 2017 година Основниот суд Кавадарци се 

оценува како АЖУРЕН.Во 2016 година Основниот суд Кавадарци бил 

оценет како АЖУРЕН. 

Основниот суд Кратово месец јануари 2017 година го започнал со 

нерешени 158 предмети, примил во работа нови 1.762 предмети, имал 

вкупно во работа 1.920 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 

1.763, а останале нерешени 157 предмети.Според наведените податоци 

Основниот суд Кратово го совладал приливот на предмети и го намалил 

заостатокот за -1 предмети.Во 2017 година Основниот суд Кратово се 

оценува како АЖУРЕН.Во 2016 година Основниот суд Кратово бил оценет 

како АЖУРЕН. 

Основниот суд Крива Паланка месец јануари 2017 година го 

започнал со нерешени 668 предмети, примил во работа нови 4.617 

предмети, имал вкупно во работа 5.285 предмети. Од овој фонд на 

предмети решени се 4.626, а останале нерешени 659 предмети.Според 

наведените податоци Основниот суд Крива Паланка го совладал приливот 

на предмети и го намалил заостатокот за 9 предмети.Во 2017 година 
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Основниот суд Крива Паланка се оценува како АЖУРЕН.Во 2016 година 

Основниот суд Крива Паланка бил оценет како АЖУРЕН. 

Основниот суд Куманово месец јануари 2017 година го започнал со 

нерешени 6.006 предмети, примил во работа нови 33.145 предмети, имал 

вкупно во работа 39.151 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 

34.356, а останале нерешени 4.795 предмети.Според наведените податоци 

Основниот суд Куманово го совладал приливот на предмети и го намалил 

заостатокот за 1.211 предмети.Во 2017 година Основниот суд Куманово се 

оценува како АЖУРЕН.Во 2016 година Основниот суд Куманово бил 

оценет како НЕАЖУРЕН. 

Основниот суд Неготино месец јануари 2017 година го започнал со 

нерешени 1.554 предмети, примил во работа нови 4.392 предмети, имал 

вкупно во работа 5.946 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 

4.575, а останале нерешени 1.371 предмети. Според наведените податоци 

Основниот суд Неготино го совладал приливот на предмети и го намалил 

заостатокот за 183 предмети.Во 2017 година Основниот суд Неготино се 

оценува како АЖУРЕН.Во 2016 година Основниот суд Неготино бил 

оценет како НЕАЖУРЕН. 

Основниот суд Скопје 1 Скопје месец јануари 2017 година го 

започнал со нерешени 37.259 предмети, примил во работа нови 78.935 

предмети, имал вкупно во работа 116.194 предмети. Од овој фонд на 

предмети решени се 92.474, а останале нерешени 23.720 предмети.Според 

наведените податоци Основниот суд Скопје 1 Скопје го совладал приливот 

на предмети и го намалил заостатокот за 13.539 предмети.Во 2017 година 

Основниот суд Скопје 1 Скопје се оценува како АЖУРЕН.Во 2016 година 

Основниот суд Скопје 1 Скопје бил оценет како АЖУРЕН. 

Основниот суд Скопје 2 Скопје месец јануари 2017 година го 

започнал со нерешени 14.966 предмети, примил во работа нови 45.125 

предмети,  имал вкупно во работа 60.091 предмети. Од овој фонд на 

предмети решени се 47.046, а останале нерешени 13.045 предмети.Според 

наведените податоци Основниот суд Скопје 2 Скопје го совладал приливот 

на предмети и го намалил заостатокот за 1.921 предмети.Во 2017 година 

Основниот суд Скопје 2 Скопје се оценува како АЖУРЕН. Во 2016 година 

Основниот суд Скопје 2 Скопје бил оценет како НЕАЖУРЕН. 

 

Апелациониот суд Штип месец јануари 2017 година го започнал со 

нерешени 300 предмети, примил во работа нови 5.253 предмети, имал 

вкупно во работа 5.553 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 

5.094, а останале нерешени 459 предмети.Според наведените податоци 

Апелациониот суд Штип не го совладал приливот на предмети и го 

зголемил заостатокот за 159 предмети. Во 2017 година Апелациониот суд 

Штип се оценува како НЕАЖУРЕН. Во 2016 година Апелациониот суд 

Штип бил оценет како АЖУРЕН. 

Судовите од апелационо подрачје Штип месец јануари 2017 

година го започнале со нерешени 9.869 предмети, примиле нови 68.984 
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предмети и имале вкупно во работа 78.853 предмети, решиле 70.147 

предмети, а останале нерешени 8.706 предмети. Според наведените 

податоци основните судови на подрачјето на Апелациониот суд  Скопје 

успеале да го совладат приливот на предмети и да го намалат заостатокот 

за 1.163 предмети на ниво на апелационото подрачје, освен Основниот суд 

Берово кој не го совладал приливот за 24 предмети и Основниот суд 

Кочани кој не го совладал приливот за 12 предмети. Судовите од ова 

апелационо подрачје во 2017 година се оценуваат како АЖУРНИ во 

решавање на предметите, освен Основниот суд Берово и Основниот суд 

Кочани. Судовите од ова апелационо подрачје во 2016 година биле 

оценети како НЕАЖУРНИ во решавање на предметите и тоа Основниот 

суд Берово,Основниот суд Виница,Основниот суд Делчево и Основниот 

суд Кочани. 

Основниот суд Берово месец јануари 2017 година го започнал со 

нерешени 597 предмети, примил во работа нови 3.263 предмети, имал 

вкупно во работа 3.860 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 

3.239, а останале нерешени 621 предмети.Според наведените податоци 

Основниот суд Берово не го совладал приливот на предмети и го зголемил 

заостатокот за 24 предмети. Во 2017 година Основниот суд Берово се 

оценува како НЕАЖУРЕН. Во 2016 година Основниот суд Берово бил 

оценет како НЕАЖУРЕН. 

Основниот суд Виница месец јануари 2017 година го започнал со 

нерешени 391 предмети, примил во работа нови 3.475 предмети,имал 

вкупно во работа 3.866 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 

3.475 , а останале нерешени 391 предмети.Според наведените податоци 

Основниот суд Виница го совладал приливот на предмети. и нема промена 

на заостатокот од почетокот на годината.Во 2017 година Основниот суд 

Виница се оценува како АЖУРЕН.Во 2016 година Основниот суд Виница 

бил оценет како НЕАЖУРЕН. 

Основниот суд Делчево месец јануари 2017 година го започнал со 

нерешени 962 предмети, примил во работа нови 4.692 предмети, имал 

вкупно во работа 5.654 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 

5.043, а останале нерешени 611 предмети.Според наведените податоци 

Основниот суд Делчево го совладал приливот на предмети и го намалил 

заостатокот за 351 предмети.Во 2017 година Основниот суд Делчево се 

оценува како АЖУРЕН.Во 2016 година Основниот суд Делчево бил оценет 

како НЕАЖУРЕН. 

Основниот суд Кочани месец јануари 2017 година го започнал со 

нерешени 1.430 предмети, примил во работа нови 10.778 предмети,имал 

вкупно во работа 12.208 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 

10.766, а останале нерешени 1.442 предмети.Според наведените податоци 

Основниот суд Кочани не го совладал приливот на предмети и го зголемил 

заостатокот за 12 предмети.Во 2017 година Основниот суд Кочани се 

оценува како НЕАЖУРЕН.Во 2016 година Основниот суд Кочани бил 

оценет како НЕАЖУРЕН. 
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Основниот суд Радовиш месец јануари 2017 година го започнал со 

нерешени 482 предмети, примил во работа нови 7.223 предмети, имал 

вкупно во работа 7.705 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 

7.336, а останале нерешени 369 предмети.Според наведените податоци 

Основниот суд Радовиш го совладал приливот на предмети и го намалил 

заостатокот за 113 предмети.Во 2017 година Основниот суд Радовиш се 

оценува како АЖУРЕН.Во 2016 година Основниот суд Радовиш бил 

оценет како АЖУРЕН. 

Основниот суд Свети Николе месец јануари 2017 година го 

започнал со нерешени 404 предмети, примил во работа нови 3.995 

предмети, имал вкупно во работа 4.399 предмети. Од овој фонд на 

предмети решени се 4.013, а останале нерешени 386 предмети.Според 

наведените податоци Основниот суд Свети Николе го совладал приливот 

на предмети и го намалил заостатокот за 18 предмети.Во 2017 година 

Основниот суд Свети Николе се оценува како АЖУРЕН.Во 2016 година 

Основниот суд Свети Николе бил оценет како АЖУРЕН. 

Основниот суд Струмица месец јануари 2017 година го започнал со 

нерешени 2.870 предмети, примил во работа нови 19.443 предмети, имал 

вкупно во работа 22.313 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 

20.139, а останале нерешени 2.174 предмети.Според наведените податоци 

Основниот суд Струмица го совладал приливот на предмети и го намалил 

заостатокот за 696 предмети. Во 2017 година Основниот суд Струмица се 

оценува како АЖУРЕН. Во 2016 година Основниот суд Струмица бил 

оценет како АЖУРЕН. 

Основниот суд Штип месец јануари 2017 година го започнал со 

нерешени 2.733 предмети, примил во работа нови 16.115 предмети, имал 

вкупно во работа 18.848 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 

16.136, а останале нерешени 2.712 предмети.Според наведените податоци 

Основниот суд Штип го совладал приливот на предмети и го намалил 

заостатокот за 21 предмети.Во 2017 година Основниот суд Штип се 

оценува како АЖУРЕН.Во 2016 година Основниот суд Штип бил оценет 

како АЖУРЕН. 

 

На ниво на Република Македонија судовите месец јануари 2017 

година го започнале со нерешени 123.205 предмети, примиле во работа 

нови 482.500 предмети,  имале вкупно во работа 605.705 предмети.Од овој 

фонд на предмети решени се 506.330 а останале нерешени 99.375 

предмети. Според наведените податоци на ниво РМ, судовите успеале да 

го совладат приливот на предмети и да го намалат заостатокот за 23.830 

предмети. Од статистичките извештаи за работата на судовите може да се 

заклучи дека од 34 судови, за ажурни се сметаат 27 судови, додека како 

неажурни се 7 судови и тоа четирите апелациони судови и 3 основни 

судови. Во 2016 година на ниво РМ, судовите успеале да го совладат 

приливот на предмети и да го намалат заостатокот за 8.669 предмети. Од 

статистичките извештаи за работата на судовите во 2016 може да се 
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заклучи дека од 34 судови ажурни биле 24 судови, додека како неажурни 

се 10 судови и тоа Врховниот суд на Република Македонија  и 9 основни 

судови. 

             Предмети постари од 3 години во судовите во Република 

Македонија заклучно со месец Декември 2017 година има 3865 предмети, 

додека пак заклучно со месец Јануари имало 10019 предмети што значи 

дека заостатокот е намален за 6154 предмети или 61,42 %. Од 01.01.2017 

година, како стари нерешени предмети постари од 3 години се вклучуваат 

и предметите заведени во судовите во 2014 година, поради што бројот на 

предметите во однос на крајот на 2016 година е зголемен. 

Предмети постари од 7 години на крајот од месец Јануари 2017 

година во судовите во РМ имало 342, додека пак заклучно со месец 

Декември 2017 година има 229 што значи дека намален е заостатокот за 

113 предмети или 33,04 %.  

Состојбата на старите нерешени предмети постари од 10 години 

се следи за секој предмет пооделно и може да се види состојбата 

подетално, па така крајот на 2016 година завршил со 56 предмети, во 

периодот јануари-декември 2017 статус на предмети постари од десет 

години добиле 109 предмети, вкупно во работа биле 165 предмети, решени 

во овој период се 74 предмети и на крајот на декември 2017 останале 

нерешени 91 предмети. Процентот на решени предмети во однос на 

вкупниот број на предмети во работа е 44,85 %. 

Предмети постари од 3 години во судовите во Република 

Македонија заклучно со месец декември 2016 година има 5.065 предмети, 

додека пак заклучно со месец јануари имало 11.586 предмети, што значи 

дека заостатокот е намален за 6.521 предмет или 56,28 %. Од 01.01.2016 

година како стари нерешени предмети постари од 3 години се вклучуваат и 

предметите заведени во судовите во 2013 година, поради што бројот на 

предметите во однос на крајот на 2015 година е зголемен. 

Предмети постари од 7 години на крајот од месец јануари 2016 

година во судовите во РМ имало 388, додека пак заклучно со месец 

декември 2016 година има 219, што значи намален е заостатокот за 169 

предмети или 43,56 %.  

Состојбата на старите нерешени предмети постари од 10 години 

се следи за секој предмет пооделно и може да се види состојбата 

подетално. Па така крајот на 2015 година завршил со 62 предмети, во 

периодот јануари-декември 2016 година статус на предмети постари од 
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десет години добиле 42 предмети, вкупно во работа биле 104 предмети, 

решени во овој период се 48 предмети и на крајот на декември 2016 

останале нерешени 56 предмети.Процентот на решени предмети во однос 

на вкупниот број на предмети во работа е 46,15 %. 

Претседателот на Советот отвори расправа по излагањето за 

извештаите. Воедно постави прашање  на што се должи големата разлика 

за неажурноста на  Основниот суд Гевгелија во 2017 година, односно 

приливот не е совладан за 436 предмети, за разлика од 2016 година кога 

бил ажурен суд. Воедно посочи дека се очекуваат измени во Законот за 

судската служба бидејќи согласно сега важечкиот закон нема можност за 

вработување на судски службеници на неодредено време. 

 

Членот на Советот-Влатко Самарџиски појасни дека нема точен 

податок во тој поглед, но како можна причина за неажурноста на судовите 

може да биде динамиката на прием на предмeти која е нерамномерна.  Во 

таа насока смета дека треба да се провери дали во Основниот суд Гевгелија 

во месец декември 2017 година се примени голем број на предмети и дали 

судот ја исполнил предвидената норма. Генерално изрази задоволство за 

работата на основните судови во РМ и посочи на подобрите резултати во 

работењето во споредба со 2016 година. Напомена дека Основниот суд 

Скопје 2 Скопје бил ажурен во 2017 година, но истиот во тој период 

работел со  плус седум судии (од кои еден е починат, а шест биле времено 

упатени во судот) и дека сега моментално судот работи со 66 судии. 

 

Членот на Советот-Селим Адеми потсети дека причините за 

неажурност на судовите биле разгледувани и претходно и дека истите не 

биле по вина на судиите, туку поради недостаток на судии. Во тој контекст 

смета дека треба да се направи детална анализа за потребниот број на 

судии во судовите без субјективизам или да се објави оглас за избор на 

судии согласно реалните потреби на судовите. 

 

Претседателот на Советот потсети дека од страна на претходниот 

претседател на Апелациониот суд Скопје било поднесено барање за 

потребниот број судии во судот, па се очекува и од сегашниот ВД 

претседател на судот да достави барање, односно да се ажурира истото и 

да се утврди колку судиски места се потребни и да се објави оглас за избор 

на судии. Посочи дека претходно постигнале согласност  да се пристапи 

кон анализа на систематизацијата за број на судии во судовите. Нагласи 

дека најоптоварен суд е Апелациониот суд Скопје. 

 

Членот на Советот-Мери Дика-Георгиевска во неформален 

разговор со претседателот на Основниот суд Гевгелија била известена дека 

најголем број на предемти биле оставинските предмети од нотарите. 

Презеде обврска  да побара и писмено известување за тие предмети. 
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Претседателот на Советот укажа на обврската на секој претседтаел 

на суд да ја следи работата по тие оставински предмети. 

 

Членот на Советот-Владе Богданоски смета дека изложениот 

извештај ги содржи потребните податоци за работата на судовите, но во 

истиот не се содржани причините за неажурноста на судовите. Предлага 

од претседателите на судовите да се побара информација за причините за 

неажурноста. 

 

Членот на Советот-Александра Зафировска потенцира дека 

најголем број од судовите за 2017 година се ажурни. Потсети дека 

претходната година направиле анализа и утврдиле дека причина за 

неажурност на некои судови биле предметите за легализација на трактори 

кои биле примени во месец октомври и ноември и судиите немале 

можност за решавање на истите. Наведе дека судовите имаат над 100% 

решени предмети, освен Апелациониот суд Скопје. Инаку, голем број на 

судови немаат доволен број на предмети согласно бројот на судиите. Како 

пример го посочи Основниот суд Скопје 1 Скопје, кој согласно 

систематизацијата има предвидено 70 судии, а истиот работи со 54 судии, 

претходно имало 8 времено упатени судии, кои повеќе не се времено 

упатени и судот е ажурен. Смета дека треба да се утврди реалната потреба 

на бројот на судии во судовите и каде ќе се утврди дека состојбата е 

алармантна да се објави оглас за избор на судии. 

 

Претседателот на Советот констатира дека за таа цел ќе се 

формира комисија која ќе изврши  темелна анализа за потребниот број на 

судии во судовите. Во тој контекст посочи дека со Законот за изменување 

и дополнување на Законот за Судскиот совет на РМ е предвидено и 

формирање на Центар за информациско-комуникациска технологија,  

аналитика и статистика. 

 

Членот на Советот-Беќир Шаини укажа дека годишните извештаи 

за работата на судовите не се само за ефикасноста и ажурноста на 

судовите, туку и за квалитетот на одлуките, работата на канцелариите за 

односи со јавноста, поништување на  архивата и старите предемти и 

слично. 

 

Членот на Советот-Мирјанка Гоцевска-Стефановска смета дека 

погоре изложениот извештај ги содржи сите потребни податоци за 

работата на судовите. Притоа укажа дека претседателите на судовите 

доставуваат до Советот детални извештаи за актуелните состојби, не само 

за прилив и одлив на предмети, туку и за укинати и преиначени предмети, 

времетраење на постапката по предметите, зголемување на квалитетот на 

одлуките на судиите и слично. Го посочи Основниот суд Радовиш кој 
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доставил известување за застарената информатичка технологија, која го 

забавува работењето на судот. Во тој контекст го посочи и Основниот суд 

Струмица. Наведе дека е дискутирано и за неажурноста на одредени 

судови и дека со времено упатување на судии во друг суд би се довело во 

прашање и работењето на тој суд од кој би се упатил судија. Смета дека 

итно треба да се интервенира во одредени судови, особено во Основниот 

суд Делчево. 

 

Претседателот на Советот констатира дека за наредна седница е 

потребно да се стави како точка на дневен ред- Известување до Судскиот 

совет во врска со состојбата во судовите за информатичката технологија и 

компјутери. 

 

Членот на Советот-Беким Реџепи укажа дека не се работи за 

годишен извештај на Судскиот совет, туку за разгледување и оценување на 

годишните извештаи за работата на судовите во РМ. Смета дека треба да 

се изготви еден извештај кој ќе ги содржи сите потребни податоци и дека 

треба Советот да се обрати до јавноста заради информирање  за 

проблемите со кои се соочуваат судовите во поглед на трендот на 

предмети, број на судии и слично. 

 

Членот на Советот-Влатко Самарџиски посочи дека извештаите се 

дадени во материјалите за работа и им се достапни на сите членови, па 

предлага да се гласа за усвојување на истите. 

 

Членот на Советот-Александра Зафировска наведе дека 

извештаите од страна на судовите се доставени до Судскиот совет на РМ и 

до Општата седница на Врховниот суд на РМ и Општата седница се 

задржува на ефикасноста и ажурноста на судовите, така што нема разлика 

на оценка на извештаите. 

 

Претседателот на Советот откако констатира дека никој повеќе не 

се јави за збор, го стави извештајот на гласање. По гласањето констатира 

дека со 13-„За“,  е донесена следната  

 

                                       О  Д  Л  У  К  А  

 

Судскиот совет на Република Македонија ги разгледа 

годишните извештаи за работата на судовите во Република 

Македонија за 2017 година 

 

Точка 2 

Во врска со 2-та точка од дневниот ред - Донесување на Одлука за 

времено упатување на судија во Основен суд Делчево, Претседателот 

на Советот му даде збор на известителот. 
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Членот на Советот- Виолета Богојеска наведе дека до Судскиот 

совет на РМ на 05.04.2018 година е доставено барање од претседтаелот на 

Основниот суд Делчево дека на 19.04.2018 година на судијата Сузана 

Спасова и истекува периодот за кој е времено упатена од Основниот суд 

Кочани во Основниот суд Делчево и дека за нормално функционирање на 

судот се потребни двајца судии. Од Основниот суд Кочани моментално 

има двајца судии времено упатени во Основниот суд Делчево и 

претседателот на судот побарал судијата Сузана Спасова повторно да биде 

времено упатена. Од судијата Сузана Спасова била барана согласност и 

истата се согласила да биде времено упатена за период од уште 3 месеци. 

Исто така било побарано известување и од Основниот суд Кочани, особено 

што станува збор за неажурен суд во 2017 година и од страна на 

претседателот било доставено известување за согласност за времено 

упатување на судијата за период од 3 месеци. Предлага судијата Сузана 

Спасова да биде времено упатена од Основниот суд Кочани во Основниот 

суд  Делчево за период од уште 3 месеци од денот на истекот на периодот 

за кој е времено упатена. Посочи на алармантната состојба во Основниот 

суд Делчево, а особено што и на другиот судија кој е времено упатен во 

Основниот суд Делчево наскоро ќе му истече периодот за кој е времено 

упатен. 

 

Претседателот на Советот отвори расправа. 

 

Членот на Советот- Селим Адеми го поддржува предлогот за 

времено упатување на судијата за период од уште 3 месеци, но како 

координатор на Основниот суд Кочани во претходната година укажа дека 

судот е неажурен поради тоа што од истиот времено се упатуваат судии во 

друг суд. 

 

Членот на Советот- Беким Реџепи како координатор за Основниот 

суд Кочани појасни дека е побарано известување од Основниот суд 

Кочани и обавен е разговор со претседателот на судот и истиот бил 

согласен за времено упатување на судијата Сузана Спасова за период од  

уште 3 месеци. Посочи на сериозен проблем по однос на недостаток на 

судии во основните судови во Берово, Делчево, Виница, Крушево и Свети 

Николе.  

 

Претседателот на Советот смета дека треба да се размисли за  

посочениот проблем и да се изнајде соодветно решение. Откако 

констатира дека никој повеќе не се јави за збор, го стави на гласање 

предлогот за донесување на решение.  По гласањето констатира дека со 13 

- „За“, е донесено следното 
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                                                Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

СУЗАНА СПАСОВА, судија на Основниот суд Кочани ВРЕМЕНО СЕ 

УПАТУВА ЗА ВРШЕЊЕ НА СУДИСКАТА ФУНКЦИЈА во Основниот суд 

Делчево, сметано од 20.04.2018 година, заклучно со 20.07.2018 година.  

За временото упатување да се извести претседателот на Основниот 

суд Кочани и претседателот на Основниот суд Делчево. 

 

Точка Разно 

Претседателот на Советот  по однос на поднесено барање за 

времено упатување на судија, му даде збор на известителот. 

 

 Членот на Советот- Мери Дика Георгиевска  истакна дека од 

страна на Емина Калач-судија на Основниот суд Велес е доставено барање 

за повторно времено упатување во  Основниот суд Скопје 1 Скопје, или 

евентуално доколку не е возможно во тој суд, тогаш во Основниот суд 

Куманово. 

 

 Претседателот на Советот наведе дека во врска со претходно 

доставено известување од Управниот суд, доставена е и ургенција по 

однос на несоодветна просторна опременост на Управниот суд, со молба за 

поитно решавање на проблемот. Појасни дека за користење на 

просториите во дел од објектот за потребите на Управниот суд се плаќа 

закупнина, а просторот е несоодветен, мал и условите за работа се 

несоодветни, односно зиме е ладно, а летниот период е многу топло. 

Посочи дека има ветување за сместување во други простории, евентуално 

во старата зграда на Основниот суд Скопје 1 Скопје.  

 

Членот на Советот- Лидија Каначковиќ како координатор за 

Управниот суд е запозната со несоодветните услови во кои работи судот и 

смета дека Судскииот совет треба да вложи напори за сместување на судот 

во соодветен објект заради непречено работење на судот. 
 

Претседателот на Советот посочи дека формално правно, 

сместувањето на судовите не е во надлежност на Судскиот совет, туку на 

Министерството за правда и Владата на РМ. 

 

Претседателот на Советот наведе дека од страна на Виолета 

Тасевска, судија на Основниот суд Куманово до Судскиот совет е 

доставено барање за донесување одлука за престанок на судиската 

функција поради наполнети 62 години старост, односно исполнување на 

услови за старосна пензија. Смета дека нема пречки за донесување на 

решение и предлага истото да се донесе. Отвори расправа по предлогот, па 

со оглед да никој не се јави за збор, констатира дека е донесено следното  
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                               Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  

 

Се утврдува престанок на судиската функција на Виолета Тасевска, 

судија  на Основен суд Куманово поради исполнување на услови за 

старосна пензија.   

Решението влегува во сила од 12.04.2018  година. 

 

 

Претседателот на Советот наведе дека согласно евиденцијата во 

регистарот за судии со која располага Судскиот совет, за судијата на 

Основниот суд Куманово - Биљана Спиридоновска се исполнети условите 

за констатирање престанок на судиската функција, поради навршени 64 

години и предлага да се донесе решение. Отвори расправа по предлогот, па 

со оглед да никој не се јави за збор, констатира дека е донесено следното 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

 

Се констатира престанок на судиската функција на Биљана 

Спиридоновска, судија на Основниот суд  Куманово, поради навршени 64 

години. 

 Решението влегува во сила од 12.04.2018 година.  

 

Претседателот на Советот во врска со поднесена жалба од 

Судскиот совет на РМ до Комисијата за жалби при Советот за етика во 

медиумите на Македонија појасни дека е донесена одлука од Комисијата 

со која жалбата е отфрлена како неоснована. Го изложи образложението на 

одлуката, каде стои следното: „На седницата на 26 март 2018 година, 

Комисијата за жалби ги разгледа наводите на жалителот и изврши увид во 

спорната содржина. Таа, најпрво заклучи дека не може и нема право да ги 

утврдува фактите наведени во неа. Нејзината надлежност е единствено да 

ги утврдува етичките и професионалните стандарди во новинарскиот 

производ. Членовите на Комисијата најнапред заклучија дека емисијата 

произегува од јавниот интерес и според тоа јавните институции и јавните 

функционери претставуваат легитимна новинарска цел. Водителот 

обработува актуелна тема поврзана со истрагата за функционирањето на 

АКМИС системот во дел од судовите која побуди интерес во јавноста и за 

која медиумите опширно и подолго време известуваа. Комисијата заклучи 

дека во новинарскиот производ иако има основи на тенденциозност и 

пристрастност, сепак нема доволно елементи кои можат да се 

карактеризираат како говор на омраза, навреда и клевета. Новинарот во 

емисијата не споменува имиња и поединци, туку се осврнува на работата 

на институцијата, а со изборот на гостите на дебатата, опфаќа различни 

страни и гледишта. 
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Оттука, членовите на Комисијата се согласија дека и јавните 

институции треба да подлежат на јавен надзор и не смеат да бидат 

изземени од тема за кои јавноста има право да биде информирана. 

Во согласност на Декларацијата за слободата на политичката дебата во 

медиумите политичарите, јавните функционери и јавните институции 

прифатиле да бидат поставени под јавна критика за нивниот домен на 

работа. Новинарската слобода вклучува и искажување на гледишта до 

степен на претерување, дури и провокација, се со цел да поттикне јавна 

дебата на конкретна тема. 

Границата помеѓу слободата на говорот и навредата, клетвата и 

сензационализмот е тенка, но кога кога станува збор за јавен интерес, 

тогаш слободата на говорот е неприкоснована, особено ако содржи оценка 

и став за политиките што ги води институцијата или носителот на јавна 

функција и е контекстуелизиран во временски период и рамка. 

Комисијата за жалби најде дека во оспорениот медиумски производ 

нема прекршување на професионалните и етичките стандарди и дека во 

дебатната емисија се испочитувани начелата содржани во Кодексот на 

новинарите. Авторот на емисијата го испочитувал и основното новинарско 

правило да обезбеди “втора страна” со тоа што поканил и претставник на 

Судскиот совет, кој сепак според медиумот не се одзвал на поканата. 

Комисијата потсетува дека новинарот мора да биде свесен за 

последиците од неговите зборови. Во исто време новинарот е одговорен и 

за искажаното од страна на соговорниците бидејќи преку него тие ставови 

добиваат јавност. Затоа тој е должен да ги парафризира или да се огради од 

навредлив јазик“. Отвори расправа по излагањето. 

 

Членот на Советот- Беким Реџепи  посебно се осврна и го 

потенцира делот од образложението на одлуката каде стои: „Комисијата 

заклучи дека во новинарскиот производ иако има основи на 

тенденциозност и пристрастност, сепак нема доволно елементи кои можат 

да се карактеризирааткако говор на омраза, навреда и клевета“. 

 

Членот на Советот- Влатко Самарџиски смета дека постои 

контрадикторност во одлуката и во тој контекст го посочи пасусот каде 

стои „Комисијата потсетува дека новинарот мора да биде свесен за 

последиците од неговите зборови. Во исто време новинарот е одговорен и 

за искажаното од страна на соговорниците бидејќи преку него тие ставови 

добиваат јавност. Затоа тој е должен да ги парафризира или да се огради од 

навредлив јазик“. 

Претседателот на Советот констатира дека никој повеќе не се јави 

за збор и предлага да се формира Комисија за селекција на кандидати во 

врска со објавениот јавен повик за  пријавување на судии од судовите во 

РМ на привремена работа во период од една година во Европскиот суд за 

човекови права во Стразбур, по што отвори расправа. 
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Членот на Советот- Влатко Самарџиски се пријави за член на 

Комисијата, при што посочи дека најдобро го познава англискиот јазик. 

 

Членовите на Советот- Мери Дика-Георгиевска, Мирјанка 

гоцевска-Сефановска и Беким Реџепи, исто така  се пријавија за членови 

на Комисијата. 

 

Претседателот на Советот за претседател на Комисијата го 

предложи Шемседин Јусуфи, заменик претседател на Судскиот совет, а за 

членови ги предложи Мирјанка Гоцевска-Сефановска, Мери Дика-

Георгиевска,  Влатко Самарџиски и Беким Реџепи. Откако констатира дека 

нема други предлози, го стави предлогот на гласање. По гласањето 

констатира дека со 13- „За“, е донесена следната  

 

                                         О  Д  Л  У  К  А 
 

          СЕ ФОРМИРА Kомисија  за селекција на кандидати по поднесни 

пријави на објавен Јавен повик на веб страницата на Судскиот совет на 

Република Македонија за пријавување на судии од судовите во Република 

Македонија на привремена работа во период од една година во Европскиот 

суд за човекови права во Стразбур, во следниот состав: 

 

- Шемседин Јусуфи - претседател на Комисијата; 

- Мирјанка Гоцевска Стефановска  – член на Комисијата;  

- Мери Дика –Георгиевска – член на Комисијата; 

- Влатко Сaмарџиски – член на Комисијата и 

- Беким Реџепи – член на Комисијата. 

 

Претседателот на Советот констатира дека дневниот ред е исцрпен 

во целост и дека седницата е завршена во 12,00 часот. 
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