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З А П И С Н И К  
oд  390-та седница на Судскиот совет на 

Република Северна Македонија 
 
 
 

Седницата се одржа на ден: 27.12.2021, понеделник во 10:45 
часот во салата за седници.  

 
Присутни членови:  

 м-р Селим Адеми, заменик претседател 
 Киро Здравев, член 
 Ханиф Зендели, член  
 Зоран Теофиловски, член [on-line]  
 Гордана Спиреска, член [on-line] 
 Мери Радевска, член [on-line] 
 Лорета Горгиева, член  
 Сашко Георгиев, член 
 Мирсад Суроји, член 
 Беса Адеми, претседател на Врховен суд 
 м-р Тања Чачарова Илиевска, член 
 м-р Миљазим Мустафа, член 
 Весна Дамева, член 

 
Отсутни членови:  

 Павлина Црвенковска, претседател  
 Бојан Маричиќ, министер за правда 

 
Присутни од стручната служба: 

 Весна Толева, ВД генерален секратар 
 Вера Андрејчин, советник 
 Ален Раденковиќ, помлад соработник 

 
Седницата е отворена за јавноста и на неа присуствуваа:  

 Претставник од Коалиција сите за правично судење 
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Согласно чл. 8 ст. 2 од Законот за Судскиот совет седницата ја 

отвори и со неа раководеше заменик претседателот на Советот 

Селим Адеми. 

Откако го констатира присуството на членовите на Советот и 

нивното отсуство, со излагање на причините за членовите кои не се 

присутни на седницата го изложи предлог Дневниот ред за 390-та 

седница. 

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми отвори 

расправа по предлог Дневниот ред за 390-та седница. 

За збор се членот на Советот Лорета Горгиева. Истакна дека 

по разгледување на записникот констатирала разидувања во делот 

на нејзините изјави, па би сакала да се преслуша тонското 

снимање. Предложи да се тргне од дневниот ред Записник од 387-

та седница на Судскиот совет на РСМ од 16.11.2021 година со 

оглед дека за два дена Советот ќе одржи повторно седница каде 

таа ќе истакне комплетни забелешки.  

Oткако констатира дека повеќе никој не се јави за збор 

заменик претседателот на Советот Селим Адеми предлогот го 

стави на гласање.  

По гласањето констатира дека едногласно, со 12 гласа - „За“ и 

ниту еден глас „Против“ предлогот е усвоен и Записник од 387-та 

седница на Судскиот совет на РСМ од 16.11.2021 година е тргнат 

од Дневниот ред. 

Откако констатира дека повеќе никој не се јави за збор 

заменик претседателот на Советот Селим Адеми Дневниот ред за 

390-та седница со предложените измени и дополнувања го стави на 

гласање. 

По гласањето констатира дека едногласно, со 12 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е усвоен следниот: 
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ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Усвојување на:  

- Записник од 388-та седница на Судскиот совет на Република 

Северна Македонија од 29.11.2021 година; 

2. Донесување на одлуки за престанок на функцијата судија 

поротник на Апелациониот суд Штип и на Основниот суд 

Крива Паланка; 

3. Донесување на одлука за избор на судии поротници на 

Апелациониот суд Штип; 

4. Разгледување и оценување на извештаите на судовите за 

третото тромесечие за 2021 година; 

5. Разгледување и усвојување на Предлог Програма за работа 

на Судскиот совет на РСМ за 2022 година; 

6. Разгледување и усвојување на Предлог Интерен план за 

следење и оценување на работата на судовите, судиите и 

претседателите на судовите за 2022 година; 

7. Разгледување и усвојување на Предлог Годишен план за 

управување со движење на предметите во судовите во РСМ; 

8. Формирање на Комисии на известители по поднесени 

барања за поведување на постапка за утврдување на 

одговорност на судија/претседател на суд и 

9. Разно.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4/86 

 

Точка 1 

[Усвојување на: 

- Записник од 388-та седница на Судскиот совет на Република 

Северна Македонија од 29.11.2021 година] 

 

По повод 1-та точка од дневниот ред заменик претседателот 

на Советот Селим Адеми, отвори расправа по Записник од 388-та 

седница на Судскиот совет на РСМ од 29.11.2021 година. 

За збор се членот на Советот Тања Чачарова Илиевска. 

Побара да биде изземна од гласањето од причина што не 

присуствувала на споменатата седница. 

Oткако констатира дека повеќе никој не се јави за збор 

записникот од 388-та седница го стави на гласање. 

По гласањето констатира дека едногласно, со 11 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ записникот е усвоен без измени и 

дополнувања. 

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми констатира 

дека е исцрпена 1-та точка од Дневниот ред и дека ќе се премине 

на постапување и одлучување по 2-та точка од Дневниот ред. 

 

Точка 2 

[Донесување на одлуки за престанок на функцијата судија 

поротник на Апелациониот суд Штип и на Основниот суд 

Крива Паланка] 

 

По повод 2-та точка од дневниот ред заменик претседателот 

на Советот Селим Адеми збор му даде на членот на Советот 

Лорета Горгиева во својство на координатор на Апелациониот суд 

Штип. 

Членот на Советот Лорета Горгиева информираше дека 

согласно чл. 36 ст. 1 ал. 4 од Законот за Судскиот совет на 

Република Северна Македонија, Советот е надлежен да избира и 

разрешува судии- поротници.  

Советот согласно чл. 53 став 1 од Законот за Судскиот совет 

на Република Северна Македонија, избира и разрешува судии- 

поротници по предлог на претседателот на надлежниот основен и 

апелационен суд. 



 

5/86 

 

Согласно чл. 49 од Законот за судови, судија-поротник се 

избира за време од четири години и може повторно да биде избран. 

Согласно чл. 26 ст.2 од Деловникот за работа на Судскиот 

совет на Република Северна Македонија, членот на Советот кој со 

Годишниот распоред за работа на Советот е одговорен за 

соодветниот суд, врши проверка на законитоста на предлогот од чл. 

53 од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија. 

Претседателот на Апелационен суд Штип со допис Су.бр. 

1086/21-3 од 13.12.2021 година, заведен во Советот под број 02-

1958/1 од 13.12.2021 година, достави предлог за разрешување на 

судиите-поротници од причина што им истекол мандатот за кој се 

избрани:  

 
БР. 

ПО 

СУД 

ИМЕ 
ТАТКОВО 

ИМЕ 
ПРЕЗИМЕ 

ДАТУМ  НА 

ИЗБОР 

ДАТУМ НА 

ИСТЕК НА 

МАНДАТ 

1 Драгана Вид Кнежевиќ 24.11.2017 24.11.2021 

2 Марија  Мите Штерјова 24.11.2017 24.11.2021 

3 Зорица  Никола Шуманска 24.11.2017 24.11.2021 

4 Шенај Демурша Османов 24.11.2017 24.11.2021 

5 Иван  Никола Николов 24.11.2017 24.11.2021 

6 Бобан Димче  Ристов 24.11.2017 24.11.2021 

 

Координаторот за Апелационен суд Штип Лорета Горгиева, гo  

разгледа предлогот за разрешување на судии-поротници поради 

истечен мандат, доставен од претседателот на Апелациониот суд 

Штип, изврши увид во регистерот на судии поротници.  

Врз основа на предлогот за разрешување од претседателот на 

Апелациониот суд Штип и извршениот увид во регистерот на судии 

поротници се констатираше дека на судиите-поротници наведени во 

предлогот, мандатот им  истекува на 24.11.2021 година со што се 

исполнети условите од чл. 49 од Законот за судовите, судиите-

поротници да бидат разрешени од функцијата судија-поротник. 

Од таа причина му предложи на Советот да ги разреши  од 

функцијата судија-поротник во Апелациониот суд Штип:   
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- Драгана Кнежевиќ 

- Марија Штерјова 

- Зорица Шуманска 

- Шенај Османов 

- Иван Николов и 

- Бобан Ристов 

 

 Во продолжение, заменик претседателот на Советот Селим 

Адеми отвори расправа по предлогот на членот на Советот Лорета 

Горгиева. 

 Откако констатира дека никој не се јави за збор предлогот го 

стави на гласање. 

По гласањето констатира дека едногласно, со 12 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесена следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

 

Се констатира престанок на функцијата судија поротник на 

Апелационен суд Штип за: 

 

1. Драгана Кнежевиќ од Штип; 

2. Марија Штерјова од Штип; 

3. Зорица Шуманска од Штип; 

4. Шенај Османов од Штип; 

5. Иван Николов од Штип; 

6. Бобан Ристов од Штип. 

 

Оваа одлука влегува во сила од 27.12.2021 година. 

 

 Следно, по повод 2-та точка од дневниот ред заменик 

претседателот на Советот Селим Адеми збор му даде на членот на 

Советот Сашко Георгиев во својство на координатор на Основниот 

суд Крива Паланка. 

 Членот на Советот Сашко Георгиев информираше дека 

согласно чл. 36 ст. 1 ал. 4 од Законот за Судскиот совет на 

Република Северна Македонија, Советот е надлежен да избира и 

разрешува судии-поротници.  



 

7/86 

 

Советот согласно чл. 53 ст. 1 од Законот за Судскиот совет на 

Република Северна Македонија, избира и разрешува судии-

поротници по предлог на претседателот на надлежниот основен и 

апелационен суд. 

Согласно чл. 26 ст. 2 од Деловникот за работа на Судскиот 

совет на Република Северна Македонија, членот на Советот кој со 

Годишниот распоред за работа на Советот е одговорен за 

соодветниот суд, врши проверка на законитоста на предлогот од чл. 

53 од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија. 

Согласно чл. 80 ст. 1 алинеја 5 од Законот за судови, на 

судија-поротник му престанува функцијата со навршување 60 

години старост. 

Претседателот на Основниот суд Крива Паланка со допис  Су. 

бр. 59/21-1/1 од 03.12.2021 година, заведен во Судскиот совет под 

број 02-1944/1 од 10.12.2021 година, достави предлог до  Советот,  

судијата поротник Дане Петровски да биде разрешен од 

функцијата,бидејќи на ден 26.12.2021 година навршува 60 години 

старост. 

Координаторот за Основен суд Крива Паланка Сашко 

Георгиев, по разгледување на предлогот за разрешување и 

извршениот увид во Регистерот на судии поротници, констатира 

дека судијата поротник во Основниот суд Крива Паланка Дане 

Петровски на 26.12.2021 година  навршува 60 години старост, па 

согласно чл. 80 ст. 1 т. 5 од Законот за судовите му престанува 

функцијата судија-поротник. Од таа причина предложи на Советот 

да го разреши Дане Петровски од функција судија-поротник во 

Основен суд Крива Паланка.  

 Во продолжение, заменик претседателот на Советот Селим 

Адеми отвори расправа по предлогот на членот на Советот Сашко 

Георгиев. 

 

 Откако констатира дека никој не се јави за збор предлогот го 

стави на гласање. 
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По гласањето констатира дека едногласно, со 12 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесена следната: 

 

 

О  Д  Л  У  К  А 

 

Се констатира престанок на функцијата судија поротник на 

Основeн суд Крива Паланка за: 

 

1. Дане Петровски од Крива Паланка. 

 

Оваа одлука влегува во сила од 27.12.2021 година. 

 

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми констатира 

дека е исцрпена 2-та точка од Дневниот ред и дека ќе се премине 

на постапување и одлучување по 3-та точка од Дневниот ред. 

 

 

 

Точка 3 

[Донесување на одлука за избор на судии поротници на 

Апелациониот суд Штип] 

 

По повод 3-та точка од дневниот ред заменик претседателот 

на Советот Селим Адеми збор му даде на членот на Советот 

Лорета Горгиева во својство на координатор на Апелациониот суд 

Штип. 

 

Членот на Советот Лорета Горгиева информираше дека 

согласно чл. 36 ст. 1 ал. 4 од Законот за Судскиот совет на 

Република Северна Македонија, Советот е надлежен да избира и 

разрешува судии- поротници.  

 

Советот согласно чл. 53 ст. 1 од Законот за Судскиот совет на 

Република Северна Македонија, избира и разрешува судии-

поротници по предлог на претседателот на надлежниот основен и 

апелационен суд. 
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Согласно чл. 7  ст. 2 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за судови (Сл. весник на РМ бр. 83/2018) 

за судија поротник може да биде избран полнолетен државјанин на 

Република Македонија со завршено најмалку средно образование, 

кој активно го владее македонскиот јазик, ужива углед за вршење на 

оваа функција и кој не е постар од 60 години. 

 

Судскиот совет на Република Македонија со Одлука за бројот 

на судии поротници во основните и апелационите судови бр. 02-

2159/1 од 10.12.2015 година го определи бројот на судии поротници 

за секој суд пооделно. 

 

Согласно чл. 26 ст. 2 од Деловникот за работа на Судскиот 

совет на Република Северна Македонија, членот на Советот кој со 

Годишниот распоред за работа на Советот е одговорен за 

соодветниот суд, врши проверка на законитоста на предлогот од чл. 

53 од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија. 

 

Апелациониот суд Штип на ден 16.11.2021 година  објавил  

јавен оглас за  избор на  40 судии-поротници. Со допис Су.бр. 

1086/21-2 од 06.12.2021 година доставена е предлог листа на 

кандидати за судии поротници, кои ги исполнуваат законски 

предвидените услови.  

 

Координаторот за Апелационен суд Штип Лорета Горгиева, по 

разгледување на предлог листата на кандидати, констатира дека 

пријавените кандидати ги исполнуваат условите за судија поротник 

согласно чл. 7  ст. 2 од Законот за изменување и дополнување на 

Законот за судови (Сл. весник на РМ бр. 83/2018) и ја состави 

следната предлог листа на кандидати за судии поротници: 
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ПРЕДЛОГ-ЛИСТА НА КАНДИДАТИ 

за судии –поротници во Апелационен суд Штип 

 

 ИМЕ 
ТАТКОВ

О ИМЕ 
ПРЕЗИМЕ 

ДЕН,М

ЕСЕЦ,Г

ОДИНА 

НА 

РАЃАЊ

Е 

НАЦИОН

АЛНОСТ 

АДРЕСА 

НА 

ЖИВЕЕЊЕ 

КОНТ

АКТ 

ТЕЛЕ

ФОН 

ВИД НА 

ЗАВРШЕН

О 

ОБРАЗОВ

АНИЕ 

 

1 
Драгана Вид Кнежевиќ 

19.06.1

991 
Срби 

Ул.Тошо 

Арсов 

бр.55/3Б 

Штип 

070 

285-

266 

Високо 

образовани

е 

 

2 
Ценка Ристо Ефтимова 

09.02.1

982 

Македон

ци 

Ул.2-ри 

Август 

бр.2А Штип 

078 

413-

742 

Високо 

образовани

е 

 

3 
Кристина Емил Недкова 

11.07.1

999 

Македон

ци 

Ул.Рудо 

бр.12 Штип 

072 

566-

360 

Високо 

образовани

е 

 

4 
Шенај Демруша Османов 

12.11.1

975 
Роми 

Ул.Битолск

а бр.3 Штип 

070 

264-

219 

Високо 

образовани

е 

 

5 
Иван Никола Николов 

19.09.1

993 

Македон

ци 

Ул.Првомај

ска бр.22 

078 

835-

701 

Високо 

образовани

е 

 

6 
Кристијан Ацо Јованов 

17.10.1

996 

Македон

ци 

Ул.кемал 

Билалов 

бр.33 

с.Теранци 

078 

933-

523 

Високо 

образовани

е 

 

7 
Вероника Игор 

Младенов

ска 

20.03.2

000 

Македон

ци 

Ул.Коле 

Крупишки 

бр.56 Штип 

072 

225-

796 

Средно 

образовани

е 

 

8 
Рената Влатко Данева 

16.01.2

000 

Македон

ци 

Ул.Цар 

Самоил 

бр.73 Штип 

078 

289-

649 

Средно 

образовани

е 

 

9 
Надица Митка Митева 

20.01.1

995 

Македон

ци 

Ул.11-ти 

Март бр.9 

Штип 

078 

264-

662 

Високо 

образовани

е 

 

10 
Силвија Моме Костовска 

30.07.1

994 

Македон

ци 

Ул.григор 

Прличев 

бр.12 Штип 

078 

342-

122 

Високо 

образовани

е 
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 Во продолжение, заменик претседателот на Советот Селим 

Адеми отвори расправа по предлогот на членот на Советот Лорета 

Горгиева. 

 Откако констатира дека никој не се јави за збор предлогот го 

стави на гласање. 

По гласањето констатира дека едногласно, со 12 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесена следната: 

 

ОДЛУКА 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД 

ШТИП 

 

За судии поротници на Апелационен суд Штип се избрани: 

 

1. Драгана Кнежевиќ од Штип; 

2. Ценка Ефтимова од Штип; 

3. Кристина Недкова од Штип; 

4. Шенај Османов од Штип; 

5. Иван Николов од Штип; 

6. Кристијан Јованов од с.Теранци; 

7. Вероника Младеновска од Штип; 

8. Рената Данева од Штип; 

9. Надица Митева од Штип; 

10.Силвија Костовска од Штип. 

 

Оваа одлука влегува во сила од 28.12.2021 година. 

 

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми констатира 

дека е исцрпена 3-та точка од Дневниот ред и дека ќе се премине 

на постапување и одлучување по 4-та точка од Дневниот ред. 
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Точка 4 

[Разгледување и оценување на извештаите на судовите за 

третото тромесечие за 2021 година] 

 

По повод 4-та точка од дневниот ред заменик претседателот 

на Советот Селим Адеми збор му даде на членот на Советот Киро 

Здравев во својство на координатор за презентирање на седница на 

Советот на тримесечните и годишните извештаи за работа на 

Врховниот суд на Република Северна Македонија, Апелациониот 

суд Скопје и основните судови основани на неговото подрачје и 

Апелациониот суд Гостивар и основните судови основани на 

неговото подрачје. 

Членот на Советот Киро Здравев презентираше дека согласно 

чл. 36 ст. 1 ал. 14 од Законот за Судскиот совет на РСМ, Судскиот 

совет ги разгледува и оценува тримесечените извештаи за работа 

на судовите.  

До Судскиот совет на РСМ од страна на судовите во РСМ 

доставени се извештаи за нивната работа за вториот квартал на 

2021 година за месеците Јули, Август и Септември 2021  година. 

Извештаите на Врховниот суд, Апелациониот суд Скопје и 

судовите на неговото подрачје и Апелациониот суд Гостивар и 

судовите на неговото подрачје се проследени до  Комисијата за 

следење на нивната работа. 

Комисијата ги спореди податоците од извештаите за работа на 

судовите со табеларните прегледи од АКМИС системот и 

констатира совпаѓање на податоците. 

Според податоците во овој квартален период состојбата е 

следна:  

Врховен суд. Број на судии по систематизација 28. Број на 

пополнети судиски места 20 (1 судија е во мирување и 1 под 

суспензија, така во овој квартал постапувале 18 судии). 

Пополнетост со судски службеници со 50,35 %. Вкупен број на 

одржани расправи со тонско снимање  нема. Вкупен број на 

предмети во кои е извршена електронска достава 84.  
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Врховниот суд месец Јули 2021 година го започнал со 

нерешени 1057 предмети, примил во работа нови 947 предмети, и 

имал вкупно во работа 2004 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 940, а останале нерешени 1064 предмети. Погрешно 

заведени нема.  

Според наведените податоци Врховниот суд на Република 

Македонија не го совладал приливот на предмети и го зголемил 

заостатокот за 7 предмети. Во третиот квартал на 2021 година 

Врховниот суд на Република Македонија  се оценува како неажурен. 

Апелационен суд Гостивар. Број на судии по систематизација 

16. Број на пополнети судиски места 13 (2 судии се во мирување 

така да во овој квартал постапувале 11 судии). Пополнетост со 

судски службеници со 25,78 %. Вкупен број на одржани расправи со 

тонско снимање 3. Вкупен број на предмети во кои е извршена 

електронска достава 5.  

Апелациониот суд Гостивар месец Јули 2021 година го 

започнал со нерешени 584 предмети, примил во работа нови 1147 

предмети, и имал вкупно во работа 1731 предмети. Од овој фонд на 

предмети решени се 873, а останале нерешени 858 предмети.  

Според наведените податоци Апелациониот суд Гостивар не 

го совладал приливот на предмети, и го зголемил  заостатокот за 

274 предмети. Во третиот квартал на 2021 година Апелациониот 

суд Гостивар се оценува како неажурен. 

Основен суд Гостивар. Број на судии по систематизација 24. 

Број на пополнети судиски места 19. Пополнетост со судски 

службеници со 43,96 %. Вкупен број на одржани расправи со тонско 

снимање 159. Вкупен број на предмети во кои е извршена 

електронска достава 192. 

Основниот суд Гостивар месец Јули 2021 година го започнал 

со нерешени 7479 предмети, примил во работа нови 8204 

предмети, и имал вкупно во работа 15683 предмети. Од овој фонд 

на предмети решени се 7791, а останале нерешени 7892 предмети. 

Погрешно заведени се 8 предмети. 

Според наведените податоци Основниот суд Гостивар  не го 

совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 413 

предмети. Во третиот квартал на 2021 година Основниот суд 

Гостивар се оценува како неажурен. 
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Основен суд Дебар. Број на судии по систематизација 5. Број 

на пополнети судиски места 4 (1 судија е во мирување,така во овој 

квартал постапувале 3 судии). Пополнетост со судски службеници 

со 41,86 %. Вкупен број на одржани расправи со тонско снимање 4. 

Вкупен број на предмети во кои е извршена електронска достава 41. 

Основниот суд Дебар месец Јули 2021 година го започнал со 

нерешени 560 предмети, примил во работа нови 3550 предмети, и 

имал вкупно во работа 4110 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 3393, а останале нерешени 717 предмети.  

Според наведените податоци Основниот суд Дебар  не го 

совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 157 

предмети. Во третиот квартал на 2021 година Основниот суд Дебар 

се оценува како неажурен. 

Основен суд Кичево. Број на судии по систематизација 13. 

Број на пополнети судиски места 7. Пополнетост со судски 

службеници со 37,12 %. Вкупен број на одржани расправи со тонско 

снимање 0. Вкупен број на предмети во кои е извршена електронска 

достава 1008. 

Основниот суд Кичево месец Јули 2021 година го започнал со 

нерешени 2078 предмети, примил во работа нови 5528 предмети, и 

имал вкупно во работа 7606 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 4542, а останале нерешени 3064 предмети.Погрешно 

заведени 1 предмет. 

Според наведените податоци Основниот суд Кичево  не го 

совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 986 

предмети. Во третиот квартал на 2021 година Основниот суд Кичево 

се оценува како неажурен. 

Основен суд Тетово. Број на судии по систематизација 26. 

Број на пополнети судиски места 23 (судија е во мирување така во 

овој квартал постапувале 22 судии). Пополнетост со судски 

службеници со 80,49 %. Вкупен број на одржани расправи со тонско 

снимање 2. Вкупен број на предмети во кои е извршена електронска 

достава 110. 
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Основниот суд Тетово месец Јули 2021 година го започнал со 

нерешени 6032 предмети, примил во работа нови 14467 предмети, 

и имал вкупно во работа 20499 предмети. Од овој фонд на 

предмети решени се 12690, а останале нерешени 7809 предмети. 

Погрешно заведени предмети 1. 

Според наведените податоци Основниот суд Тетово не го 

совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 1777 

предмети. Во третиот квартал на 2021 година Основниот суд Тетово 

се оценува како неажурен. 

Апелационен суд Скопје. Број на судии по систематизација 52. 

Број на пополнети судиски места 40. Пополнетост со судски 

службеници со 55,41 %. Вкупен број на одржани расправи со тонско 

снимање 12. Вкупен број на предмети во кои е извршена 

електронска достава 165. 

Апелациониот суд Скопје месец Јули 2021 година го започнал 

со нерешени 6359 предмети, примил во работа нови 3523 

предмети, и имал вкупно во работа 9882 предмети. Од овој фонд на 

предмети решени се 3006, а останале нерешени 6876 

предмети.Погрешно заведен се 2 предмети.Во извештајот доставен 

од судот прикажани се 2 предмета помалку во остаток од претходен 

период и 2 предмети повеќе во примени нови предмети. 

Според наведените податоци Апелациониот суд Скопје не го 

совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 517 

предмети. Во третиот квартал на 2021 година Апелациониот суд 

Скопје се оценува како неажурен. 

Основен суд Велес. Број на судии по систематизација 18. Број 

на пополнети судиски места 16( двајца судии се во мирување така 

во овој квартал постапувале 14 судии). Пополнетост со судски 

службеници со  47,37 %. Вкупен број на одржани расправи со тонско 

снимање 91. Вкупен број на предмети во кои е извршена 

електронска достава 917. 

Основниот суд Велес месец јули 2021 година го започнал со 

нерешени 2479 предмети, примил во работа нови 5950 предмети, и 

имал вкупно во работа 8429 предмети. од овој фонд на предмети 

решени се 4663 а останале нерешени 3766 предмети. Во овој 

квартал 1 предмети  е погрешно заведен. 
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Според наведените податоци Основниот суд Велес  не го 

совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 1287 

предмети. Во третиот квартал на 2021 година Основниот суд Велес 

се оценува како неажурен. 

Основен суд Гевгелија. Број на судии по систематизација 13. 

Број на пополнети судиски места 9. Пополнетост со судски 

службеници со  33,91 %. Вкупен број на одржани расправи со тонско 

снимање 0. Вкупен број на предмети во кои е извршена електронска 

достава 115. 

Основниот суд Гевгелија месец јули 2021 година го започнал 

со нерешени 1016 предмети, примил во работа нови 2758 

предмети, и имал вкупно во работа 3744 предмети. Од овој фонд на 

предмети решени се 2419, а останале нерешени 1355 предмети. 

Според наведените податоци Основниот суд Гевгелија не го 

совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 339 

предмети. Во третиот квартал на 2021 година основниот суд 

гевгелија се оценува како неажурен. 

Основен суд Кавадарци. Број на судии по систематизација 10. 

Број на пополнети судиски места 7 (во овој квартал во судот е 

делегиран 1 судија,така да постапувале 8 судии). Пополнетост со 

судски службеници со  42,31 %. Вкупен број на одржани расправи со 

тонско снимање 0. Вкупен број на предмети во кои е извршена 

електронска достава 1958. 

Основниот суд Кавадарци месец Јули 2021 година го започнал 

со нерешени 1690 предмети, примил во работа нови 3318 

предмети, и имал вкупно во работа 5008 предмети. Од овој фонд на 

предмети решени се 3311 а останале нерешени 1697 предмети. Во 

овој квартал 4 предмети  се погрешно заведени. 

Според наведените податоци Основниот суд Кавадарци   не го 

совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 7 

предмети. Во третиот квартал на 2021 година Основниот суд 

Кавадарци се оценува како неажурен. 
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Основен суд Кратово. Број на судии по систематизација 3. Број 

на пополнети судиски места 2 (во третиот квартал постапувале 3 

судии и има претседател од друг суд). Пополнетост со судски 

службеници со  29,27 %. Вкупен број на одржани расправи со тонско 

снимање 2. Вкупен број на предмети во кои е извршена електронска 

достава 0. 

Основниот суд Кратово месец Јули 2021 година го започнал со 

нерешени 346 предмети, примил во работа нови 852 предмети, и 

имал вкупно во работа 1198 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 819, а останале нерешени 379 предмети. 

Според наведените податоци Основниот суд Кратово не го 

совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 33 

предмети. Во третиот квартал на 2021 година Основниот суд 

Кратово се оценува како неажурен. 

Основен суд Крива Паланка. Број на судии по систематизација 

6. Број на пополнети судиски места 6. Пополнетост со судски 

службеници со  42,55 %. Вкупен број на одржани расправи со тонско 

снимање 0. Вкупен број на предмети во кои е извршена електронска 

достава 15. 

Основниот суд Крива Паланка месец Јули 2021 година го 

започнал со нерешени 1300 предмети, примил во работа нови 1765 

предмети, и имал вкупно во работа 3065 предмети. Од овој фонд на 

предмети решени се 1614, а останале нерешени 1451 предмети. Во 

овој квартал нема погрешно заведен предмет. 

Според наведените податоци Основниот суд Крива Паланка 

не го совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 

151 предмети. Во третиот квартал на 2021 година Основниот суд 

Крива Паланка се оценува како неажурен. 

Основен суд Куманово. Број на судии по систематизација 34. 

Број на пополнети судиски места 23 (2 судии се во 

мирување,додека 1 судија е делегиран во ОС Куманово така да во 

овој квартал судиската функција ја обавувале 22 судии). 

Пополнетост со судски службеници со  45,63 %. Вкупен број на 

одржани расправи со тонско снимање  26. Вкупен број на предмети 

во кои е извршена електронска достава 38. 
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Основниот суд Куманово месец Јули 2021 година го започнал 

со нерешени 4201 предмети, примил во работа нови 8601 

предмети, и имал вкупно во работа 12802 предмети. Од овој фонд 

на предмети решени се 7619 а останале нерешени 5183 предмети. 

Во овој квартал 2 предмети се погрешно заведени. 

Според наведените податоци Основниот суд Куманово не  го 

совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 982 

предмети. Во третиот квартал на 2021 година Основниот суд 

Куманово се оценува како неажурен. 

Основен суд Неготино. Број на судии по систематизација 5. 

Број на пополнети судиски места 4( Во овој квартал во судот е 

делегиран 1 судија така во овој квартал постапувале 5 судии). 

Пополнетост со судски службеници со  36,54 %. Вкупен број на 

одржани расправи со тонско снимање  17. Вкупен број на предмети 

во кои е извршена електронска достава 53. 

Основниот суд Неготино месец Јули 2021 година го започнал 

со нерешени 1434 предмети, примил во работа нови 1674 

предмети, и имал вкупно во работа 3108 предмети. Од овој фонд на 

предмети решени се 1616, а останале нерешени 1492 предмети. Во 

овој квартал 4 предмети се погрешно заведени. 

Според наведените податоци Основниот суд Неготино  не го 

совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 58 

предмети. 

Во третиот квартал на 2021 година Основниот суд Неготино се 

оценува како неажурен. 

Основен кривичен суд Скопје. Број на судии по 

систематизација 70. Број на пополнети судиски места 54 (4 судии се 

во мирување, 1 судија е суспендиран а во Септември е разрешен 

така да судиската финкција во овој квартал ја обавувале 50 судии). 

Пополнетост со судски службеници со  45,49 %. Вкупен број на 

одржани расправи со тонско снимање  0. Вкупен број на предмети 

во кои е извршена електронска достава 109. 

Основен кривичен суд Скопје месец Јули 2021 година го 

започнал со нерешени 17717 предмети, примил во работа нови 

26266 предмети, и имал вкупно во работа 43983 предмети. Од овој 

фонд на предмети решени се 28092, а останале нерешени 15891 

предмети. Во овој квартал 1 предмет е погрешно заведен. 



 

19/86 

 

Според наведените податоци Основен кривичен суд Скопје го 

совладал приливот на предмети и го намалил заостатокот за 1826 

предмети. Во третиот квартал на 2021 година Основен кривичен суд 

Скопје се оценува како ажурен. 

Основен граѓански суд Скопје. Број на судии по 

систематизација 77. Број на пополнети судиски места 65 (1 судија е 

делегиран во друг суд така во овој квартал постапувале 64 судии). 

Пополнетост со судски службеници со  45,55 %. Вкупен број на 

одржани расправи со тонско снимање  25. Вкупен број на предмети 

во кои е извршена електронска достава 322. 

Основен граѓански суд Скопје месец Јули 2021 година го 

започнал со нерешени 15199 предмети, примил во работа нови 

7816 предмети, и имал вкупно во работа 23015 предмети. Од овој 

фонд на предмети решени се 7793, а останале нерешени 15222 

предмети. Во овој квартал 11 предмети се погрешно заведени. 

Според наведените податоци Основен граѓански суд Скопје не 

го совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 23 

предмети. Во третиот квартал на 2021 година Основен граѓански 

суд Скопје се оценува како неажурен. 

 

Следно, по повод 4-та точка од дневниот ред заменик 

претседателот на Советот Селим Адеми збор му даде на членот на 

Советот Миљазим Мустафа во својство на координатор за 

презентирање на седница на Советот на тримесечните и годишните 

извештаи за работа на Вишиот управен суд, Управниот суд, 

Апелациониот Битола и основните судови основани на неговото 

подрачје како и Апелациониот суд Штип и основните судови 

основани на неговото подрачје. 

Членот на Советот Миљазим Мустафа презентираше дека 

согласно чл. 36 ст. 1 ал. 14 од Законот за Судскиот совет на РСМ, 

Судскиот совет ги разгледува и оценува тримесечените извештаи 

за работа на судовите.  

До Судскиот совет на РСМ од страна на судовите во РМ 

доставени се извештаи за нивната работа за третиот квартал 2021 

година за месеците Јули, Август и Септември  2021 година.  
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Извештаите на Вишиот управен суд, Управен суд, 

Апелациониот суд Битола и судовите на неговото подрачје и 

Апелациониот суд Штип и судовите на неговото подрачје се 

проследени до Комисијата за следење на нивната работа. 

Комисијата ги спореди податоците од извештаите за работа на 

судовите со табеларните прегледи од АКМИС системот и 

констатира совпаѓање на податоците. 

Според податоците во овој квартален период состојбата е 

следна:  

Виш управен суд. Број на судии по систематизација 13. Број на 

пополнети судиски места 13. Пополнетост со судски службеници со 

30,19 %. Вкупен број на одржани расправи со тонско снимање 0. 

Вкупен број на предмети во кои е извршена електронска достава 0. 

Вишиот управен суд месец Јули 2021 година го започнал со 

нерешени 1100 предмети, примил во работа нови 916 предмети, и 

имал вкупно во работа 2016 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 935 а останале нерешени 1081 предмети. Погрешно 

заведени предмети во овој квартал се 3 предмети. 

Според наведените податоци Вишиот управен  суд   го совладал 

приливот на предмети и го намалил заостатокот за 19 предмети. Во 

третиот квартал на 2021 година Вишиот управен суд се оценува 

како ажурен. 

Управен суд. Број на судии по систематизација 33. Број на 

пополнети судиски места 31 (на еден судија му мирува работното 

место, така што во вториот квартал постапувале 30 судии). 

Пополнетост со судски службеници со 44,38 %. Вкупен број на 

одржани расправи со тонско снимање 0. Вкупен број на предмети во 

кои е извршена електронска достава 133. 

Управниот суд месец Јули 2021 година го започнал со 

нерешени 5580 предмети, примил во работа нови 1986 предмети, и 

имал вкупно во работа 7566 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 1645 а останале нерешени 5921 предмети. Во овој 

квартал погрешно заведени се 13 предмети. 

Според наведените податоци Управниот суд го не совладал 

приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 341 предмети. 

Во третиот квартал на 2021 година Управниот суд се оценува како  

неажурен. 
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Апелационен суд Битола. Број на судии по систематизација 

25. Број на пополнети судиски места 18 (1 судија во мирување така 

во овој квартал постапувале 17 судии). Пополнетост со судски 

службеници со 44,44 %. Вкупен број на одржани расправи со тонско 

снимање 0. Вкупен број на предмети во кои е извршена електронска 

достава 9. 

Апелациониот суд Битола месец Јули 2021 година го започнал 

со нерешени 676 предмети, примил во работа нови 1300 предмети, 

и имал вкупно во работа 1976 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 1108 а останале нерешени 868 предмети.Во доставениот 

извештај од судот стои дека има 2 предмет погрешно заведени, 

додека во регистерот на судии стои дека нема погрешно заведени. 

Според наведените податоци Апелациониот суд Битола  не го  

совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 192 

предмети. Во третиот квартал на 2021 година Апелациониот суд 

Битола се оценува како  неажурен. 

Основен суд Битола. Број на судии по систематизација 25. 

Број на пополнети судиски места 18 (1 е во мирување така во овој 

квартал постапувале 17 судии ). Пополнетост со судски службеници 

со 76,10 %. Вкупен број на одржани расправи со тонско снимање 4. 

Вкупен број на предмети во кои е извршена електронска достава 

667.  

Основниот суд Битола месец Јули 2021 година го започнал со 

нерешени 5574 предмети, примил во работа нови 7065 предмети, и 

имал вкупно во работа 12639 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 5838, а останале нерешени 6801 предмети. Во овој 

квартал погрешно заведени се 1 предмети. 

Според наведените податоци Основниот суд Битола  не го 

совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 1227 

предмети. Во третиот квартал на 2021 година Основниот суд 

Битола се оценува како  неажурен. 

Oсновен суд Kрушево. Број на судии по систематизација 3. 

Број на пополнети судиски места 1 (1 судија е делегиран во судот, 

па така постапувале 2 судии ). Пополнетост со судски службеници 

со 53,85 %Вкупен број на одржани расправи со тонско снимање 8. 

Вкупен број на предмети во кои е извршена електронска достава 4.  
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Основниот суд Крушево месец Јули 2021 година го започнал 

со нерешени 296 предмети, примил во работа нови 444 предмети, и 

имал вкупно во работа 740 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 379, а останале нерешени 361 предмети. 

Според наведените податоци Основниот суд Крушево  не го 

совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 65 

предмети.Во третиот квартал на 2021 година Основниот суд 

Крушево се оценува како неажурен. 

Основен суд Охрид. Број на судии по систематизација 18. Број 

на пополнети судиски места 14 (има претседател од друг суд). 

Пополнетост со судски службеници со 59,29%. Вкупен број на 

одржани расправи со тонско снимање 131. Вкупен број на предмети 

во кои е извршена електронска достава 1320. 

Основниот суд Охрид месец Јули 2021 година го започнал со 

нерешени 4341 предмети, примил во работа нови 4551 предмети, и 

имал вкупно во работа 8892 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 4079, а останале нерешени 4813 предмети.Во овој 

квартал 1 предмет погрешно заведен. 

Според наведените податоци Основниот суд Охрид  не го 

совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 472 

предмети. Во третиот квартал на 2021 година Основниот суд Охрид 

се оценува како неажурен. 

Основен суд Прилеп. Број на судии по систематизација 18Број 

на пополнети судиски места 12 (1 судија е делегиран во друг суд, а 

1 судија отишол во пензија крајот на август така во овој квартал 

постапувале 12 судии). Пополнетост со судски службеници со 

60,34%. Вкупен број на одржани расправи со тонско снимање 97. 

Вкупен број на предмети во кои е извршена електронска достава 70. 

Основниот суд Прилеп месец Јули 2021 година го започнал со 

нерешени 4242 предмети, примил во работа нови 2850 предмети, и 

имал вкупно во работа 7092 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 2870, а останале нерешени 4222 предмети. Во овој 

квартал има 5 погрешно заведени предмети.  

Според наведените податоци Основниот суд Прилеп   го 

совладал приливот на предмети и го намалил заостатокот за 20 

предмети. Во третиот квартал на 2021 година Основниот суд 

Прилеп се оценува како  ажурен. 
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Основен суд Ресен. Број на судии по систематизација 4. Број 

на пополнети судиски места 3. Пополнетост со судски службеници 

со 45,95 %. Вкупен број на одржани расправи со тонско снимање 3. 

Вкупен број на предмети во кои е извршена електронска достава 89. 

Основниот суд Ресен месец Јули 2021 година го започнал со 

нерешени 493 предмети, примил во работа нови 1432 предмети, и 

имал вкупно во работа 1925 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 955 а останале нерешени 970 предмети. 

Според наведените податоци Основниот суд Ресен  не го 

совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 477 

предмети. Во третиот квартал на 2021 година Основниот суд Ресен 

се оценува како  неажурен. 

Основен суд Струга. Број на судии по систематизација 15. Број 

на пополнети судиски места 8 (во третиот квартал работел 9 судии 

бидеќи по завршување на кварталот 1 судија отишол во пензија). 

Пополнетост со судски службеници со 44,17 %. Вкупен број на 

одржани расправи со тонско снимање 194. Вкупен број на предмети 

во кои е извршена електронска достава 332 . 

Основниот суд Струга месец Јули 2021 година го започнал со 

нерешени 2808 предмети, примил во работа нови 4132 предмети, и 

имал вкупно во работа 6940 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 3521, а останале нерешени 3419 предмети. Погрешно 

заведени се 3 предмети. 

Според наведените податоци Основниот суд Струга не го 

совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 611 

предмети. Во третиот квартал на 2021 година Основниот суд Струга 

се оценува како  неажурен. 

Апелационен суд Штип. Број на судии по систематизација 16. 

Број на пополнети судиски места 12( еден судија е во мирување 2 

се судпендирани така да во овој квартал постапувале 9 судии). 

Пополнетост со судски службеници со 45,45 %. Вкупен број на 

одржани расправи со тонско снимање 0. Вкупен број на предмети во 

кои е извршена електронска достава 81.  
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Апелациониот суд Штип месец Јули 2021 година го започнал 

со нерешени 351 предмети, примил во работа нови 921 предмети, и 

имал вкупно во работа 1272 предмети.Од овој фонд на предмети 

решени се 816, а останале нерешени 456 предмети. Во овој квартал 

нема погрешно заведени предмети. 

Според наведените податоци Апелациониот суд Штип  не го 

совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 105 

предмети. Во третиот квартал на 2021 година Апелациониот суд 

Штип се оценува како неажурен. 

Основен суд Берово. Број на судии по систематизација 3. Број 

на пополнети судиски места 0 (во овој квартал во судот се 

делегиран 2 судии, така што постапувале 2 судии ). Пополнетост со 

судски службеници со 53,49  %.Вкупен број на одржани расправи со 

тонско снимање 0. Вкупен број на предмети во кои е извршена 

електронска достава 53. 

Основниот суд Берово месец Јули 2021 година го започнал со 

нерешени 865 предмети, примил во работа нови 902 предмети и 

имал вкупно во работа 1767 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 788, а останале нерешени 979 предмети. 

Според наведените податоци Основниот суд Берово  не го 

совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 114 

предмети. Во третиот квартал на 2021 година Основниот суд 

Берово се оценува како  неажурен. 

Основен суд Виница. Број на судии по систематизација 3. Број 

на пополнети судиски места 1 (во судот има делегирано 1 судија 

така во овој квартал постапувале 2 судии). Пополнетост со судски 

службеници со 54,05  %. Вкупен број на одржани расправи со тонско 

снимање 0. Вкупен број на предмети во кои е извршена електронска 

достава 108. 

Основниот суд Виница месец Јули 2021 година го започнал со 

нерешени 715 предмети, примил во работа нови 1176 предмети, и 

имал вкупно во работа 1891 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 964 а останале нерешени 927предмети.  

Според наведените податоци Основниот суд Виница  не го 

совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 212 

предмети. Во третиот квартал на 2021 година Основниот суд 

Виница се оценува како  неажурен. 
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Основен суд Делчево. Број на судии по систематизација 4. 

Број на пополнети судиски места 1 ( по систематизација пополнето 

е 1 место, меѓутоа во судот се делегирани 1 судија, па судот 

постапувал во овој квартал со 2 судии ). Пополнетост со судски 

службеници со  56,86 %. Вкупен број на одржани расправи со тонско 

снимање 0. Вкупен број на предмети во кои е извршена електронска 

достава 39.  

Основниот суд Делчево месец Јули 2021 година го започнал 

со нерешени 978 предмети, примил во работа нови 1320 предмети, 

и имал вкупно во работа 2298 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 1223, а останале нерешени 1075 предмети. Во овој 

квартал нема погрешно заведен предмет. 

Според наведените податоци Основниот суд Делчево  не го 

совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 97 

предмети. Во третиот квартал на 2021 година Основниот суд 

Делчево се оценува како  неажурен. 

Основен суд Кочани. Број на судии по систематизација 10. 

Број на пополнети судиски места 8 (во овој квартал 1 судија се во 

мирување, па во овој квартал постапувале 7 судии). Пополнетост со 

судски службеници со  53,16 %. Вкупен број на одржани расправи со 

тонско снимање 0. Вкупен број на предмети во кои е извршена 

електронска достава 193.  

Основниот суд Кочани месец Јули 2021 година го започнал со 

нерешени 2278 предмети, примил во работа нови 3309 предмети, и 

имал вкупно во работа 5587 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 3218, а останале нерешени 2369 предмети. 

Според наведените податоци Основниот суд Кочани  не го 

совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 91 

предмети. Во третиот квартал на 2021 година Основниот суд 

Кочани се оценува како  неажурен. 

Основен суд Радовиш. Број на судии по систематизација 6. 

Број на пополнети судиски места 3. Пополнетост со судски 

службеници со  65,91 %. Вкупен број на одржани расправи со тонско 

снимање 0. Вкупен број на предмети во кои е извршена електронска 

достава 98.  
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Основниот суд Радовиш месец Јули 2021 година го започнал 

со нерешени 737 предмети, примил во работа нови 2227 предмети, 

и имал вкупно во работа 2964 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 1957, а останале нерешени 1007 предмети. 

Според наведените податоци Основниот суд Радовиш не го 

совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 270 

предмети. Во третиот квартал на 2021 година Основниот суд 

Радовиш се оценува како  неажурен. 

Основен суд Свети Николе. Број на судии по систематизација 

4. Број на пополнети судиски места 3. Пополнетост со судски 

службеници со  50,00 %. Вкупен број на одржани расправи со тонско 

снимање 0. Вкупен број на предмети во кои е извршена електронска 

достава 158.  

Основниот суд Свети Николе месец Јули 2021 година го 

започнал со нерешени 546 предмети, примил во работа нови 1290 

предмети, и имал вкупно во работа 1836 предмети. Од овој фонд на 

предмети решени се 1000, а останале нерешени 836 предмети. 

Погрешно заведени предмети нема. 

Според наведените податоци Основниот суд Свети Николе не 

го совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 290 

предмети.Во третиот квартал на 2021 година Основниот суд Свети 

Николе се оценува како  неажурен. 

Основен суд Струмица. Број на судии по систематизација 20. 

Број на пополнети судиски места 13  (1 судија е делегиран во друг 

суд, 1 судија е избран за член во Судскиот совет, така што во овој 

квартал судиската функција ја обавувале 11 судии). Пополнетост со 

судски службеници 54,55 %.Вкупен број на одржани расправи со 

тонско снимање 0. Вкупен број на предмети во кои е извршена 

електронска достава 178.  

Основниот суд Струмица месец Јули 2021 година го започнал 

со нерешени 3305 предмети, примил во работа нови 6049 

предмети, и имал вкупно во работа 9354 предмети. Од овој фонд на 

предмети решени се 5735, а останале нерешени 3619 предмети. Во 

овој квартал е 1  погрешно заведен предмет. 
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Според наведените податоци Основниот суд Струмица не го 

совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 314 

предмети.Во третиот квартал на 2021 година Основниот суд 

Струмица се оценува како неажурен. 

Основен суд Штип. Број на судии по систематизација 19. Број 

на пополнети судиски места 15 (1 судија е избран во Судски совет, 

така да во овој квартал судиската функција ја обавувале 14 судии). 

Пополнетост со судски службеници со 56,10  %. Вкупен број на 

одржани расправи со тонско снимање 1. Вкупен број на предмети во 

кои е извршена електронска достава 403. 

Основниот суд Штип месец Јули 2021 година го започнал со 

нерешени 3720 предмети, примил во работа нови 5722 предмети, и 

имал вкупно во работа 9442 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 5462 а останале нерешени 3980 предмети. Според 

наведените податоци Основниот суд Штип не го  совладал 

приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 260 

предмети.Во третиот квартал на 2021 година Основниот суд Штип 

се оценува како  неажурен. 

 

Во продолжение, заменик претседателот на Советот Селим 

Адеми отвори расправа. 

 

За збор се јави членот на Советот Киро Здравев и ги изнесе 

следните наводи:  

Генерално ако се гледа приливот на предмети, вкупниот број 

на предмети во работа, решени и останати произлегува дека на 

ниво на држава почетокот од извештајниот период, а тоа бил месец 

јули 2021 година судовите го започнале со нерешени 108136 

предмети на ниво на држава. Ново примени биле 143958, а вкупно 

во работа биле 252094. Од кои решени биле 133674, а останале 

нерешени 118420 предмети.  

Иако определени судови, Основен кривичен суд од 

апелационото подрачје Скопје и Основен суд Прилеп од подрачјето 

на апелационен суд Битола се ажурни судови како поединечно, а 

ако се гледаат резултатите на ниво на држава произлегува дека 

судството е неажурно, ако се има во предвид критериумот за 

оценка на ажурноста - совладување на приливот на предмети, од 
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причини што приливот не бил совладан во целост, а заостатокот 

бил зголемен за 10284 предмети.  

Која била причината што доведува до оваа состојба? Се 

наоѓаме во период на пандемија. Сигурно дека имаме и субјективни 

слабости кај одредени судии.  

Меѓутоа, сака во оваа прилика да каже и некои други работи 

кои што се одразуваат или ќе се одразат во однос на работењето 

на судот.  

Познато е дека во 2020 година е донесена Стратегијата за 

развој на човечките ресурси и мрежата на судовите. Функционални 

анализи од судовите имале Врховен суд, Управен суд, Виш управен 

суд, додека останатите 27 основни суда немаат функционална 

анализа.  

Во рамките на имплементацијата на Стратегијата за развој на 

човечките ресурси за 27 основни судови се изготвени 

функционални анализи. Функционалните анализи за 27 суда, а и 

функционалната анализа и за Виш управен суд, за четирите 

апелациони суда, за Управен суд и за Врховниот суд се појдовната 

точка од која се тргнува по однос на имплементацијата меѓудругото, 

и на Стратегијата за развој на човечките ресурси и мрежата на 

судови.  

Во рамките на таа имплементација покрај изработката на 

функционални анализи за 27 суда, направена е и една анализа на 

бројот на судии односно, на колку судии ќе им престане судиската 

функција поради заминување во пензија, ако се има во предвид 

последните измени и дополнувања на Законот за работните односи.  

Изработена е анализа за секој суд и врз основа на таа 

анализа за секој суд направена е една анализа за судството во 

РСМ. Според последната одлука, којашто не била промента, освен 

за Врховниот суд, минатата година е зголемена систематизацијата 

за 3 места. Според таа одлука има вкупно систематизирани 639 

судиски места. На ден 12.11.2021 година кој е земен како пресек, 

место 639 пополнети се 486 судиски места, со тенденција да овој 

број се намалува, во 2021 година за уште 8. Значи, на 8 судии ќе им 

престане судиската функција поради заминување во пензија. До 

30.06.2022 година, судиската функција ќе им престане на 48 судии. 

До крајот на 2022 година по овој основ судиската функција ќе 
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престане на уште 13 судии. Првото шестомесечје од 2023, 

30.06.2023, судиската функција ќе престане на 22 судии. Првото 

шестомесечје од 2024, 30.06.2024 година, судиската функција ќе 

престане на 17 судии. И на крајот од 2024 година, судиската 

функција ќе престане на уште 14 судии. Или вкупно по овој основ 

судиската функција ќе им престане на 141 судија заклучно со 2024 

година.  

Од каде ќе се „црпи“ кадар, судии за пополнување на 

упразнетите судиски места? Моментално 7-та генерација ја 

посетува Академија. Кога се планирал бројот на академци, 60 се 

запишале и заедно со Советот на јавни обвинители се договориле 

од нив 30 да бидат обвинители, а 30 да бидат судии.  

Значи, има само 30 судии од којшто ќе се „црпи“ кадар за 

пополнување на упразнетите работни места, а ќе престане на 141.   

Овој проблем бил многу сериозен, а почнувал да биде и 

алармантен. Сака со својата дискусија од името на сите членови на 

Судскиот совет да стави дознаење до јавноста дека Судскиот совет 

ја следи флуктацијата на кадри, односно  на судии во судство на 

РСМ и укажува на овој проблем. Овој проблем сега е изострен. 

Уште еднаш повтори, во иднина ќе биде алармантен. Нема да има 

доволен број на судии.  

Понатамошната имплементација на Стратегијата за човечките 

ресурси зависи и од извршениот попис. Меѓутоа официјално ги 

немаат резултатите, за да може да ги спроведат европските 

стандарди, на 100.000 жители, колку судии треба да има.  

Го следат приливот на предмети. Меѓутоа, приливот на 

предмети, скоро во сите судови се зголемува. Тоа е индикатор што 

загрижува. Целта била да се алармира дека ќе има сериозни 

проблеми по однос на пополнувањето на слободните судиски 

места.  

 

Следен, за збор се јави заменик претседателот на Советот 

Селим Адеми и ги изнесе следните наводи:  

Судски совет најверојатно ќе треба да организира некоја 

работилница од која ќе излезат со заклучоци и при што ќе се 

информира и јавноста и соодветните органи за работите што не се 

во надлежност на Судски совет.  



 

30/86 

 

Следен, за збор се јави членот на Советот Весна Дамева и ги 

изнесе следните наводи:  

Состојбата во која речиси сите судови, освен три судови, еден 

од апелационото Скопско подрачје, тоа бил Основниот кривичен 

суд, еден од Битолското апелационо подрачје - Основен суд Прилеп 

и Вишиот управен суд се неажурни, воопшто не била пријатна. 

Основна причина била токму таа, немање можност за пополнување 

на слободните судиски места, а и вработувањата, некомплетната 

пополнетост на предвидените вработувања.  

Сепак тоа била една причина, која е објективна. Тука Судскиот 

совет немал законска можност да интервенира во тој дел со цел да 

се ажурирала работата во судовите.  

Тие како Судски совет треба да продолжат и понатаму, без да 

ги анализираат останатите причини поради кој судовите се 

неажурни. Тоа што било согласно законската неможност за избор 

на нови судии, согласно расположливите буџетски средства за 

дополнителни вработувања, тоа сепак не било во нивен домен.  

Меѓутоа, другите причини останувале на маса. Ова особено го 

кажува од причина што „најголемиот“ суд, не знае дали по број е 

најголем, меѓутоа „најспецифичниот“ суд во државата тоа е 

Основниот кривичен суд успеал да го совлада приливот. Успеал да 

го намали заостатокот за значителен број на предмети. Па, сега 

нема да прави компарација со останатите судови, меѓутоа мора да 

се имала во предвид дека и во Основниот кривичен суд 

пополнетоста на судиските места не е целосна. Односно од 70 овој 

квартал постапувале само 50 судии. Исто, процентуално судски 

службеници имало 45,49%.  

Ако споредат со останатите судови каде што има многу 

поголем процентот на вработени судски службеници и поголем 

процентот на судии којшто постапуваат согласно предвидените 

места за систематизација, останува да се заклучи дека судиите во 

овој суд несебично дале свој придонес во намалување на 

заостатокот. Дале сериозни резултати и се надева дека во 

наредниот период, односно, при разгледување на наредните 

извештаи тоа ќе го направаат и остантите судови. А Советот преку 

континуирано следење, како сега така и понатаму сигурно дека ќе 

даде свој придонес. 
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Следен, за збор се јави членот на Советот Лорета Горгиева и 

ги изнесе следните наводи:  

„Јас нема да го узурпирам времето, само во кратки црти ќе се 

осврнам на нешто што беше предмет на дискусија и претходно на 

други седници и на наши работни состаноци. Сакам да ја 

потенцирам објективноста и неможноста од објективни причини да 

судовите го совладаат приливот. Од причини кои на сите ни се 

познати, што предмалку колегата Здравев ги елаборираше 

поподробно.  

За поздравување се судовите кои направиле функционална 

анализа, тоа е во ред, ќе направат и другите. Меѓутоа, тоа не ни го 

решава реалниот проблем кој го имаме на терен, а тоа е дека ние 

во моментот немаме расположлива квота на завршени акадамци за 

кој би објавиле оглас и би ги пополниле основните судови со 

изборот на овој кадар.  

Од друга страна, тоа што и претходно го дискутиравме. Ние 

веќе објавивме оглас за избор во повисоките судови, во втор степен 

и во Врховен. И тогаш кажав дека објективно е потребно во 

повисоките судови. Тоа навистина треба. Меѓутоа, основните 

судови дополнително ќе ги оштетиме со изборот, како судови 

зборувам, не поединечно. Ќе ги оштетиме со црпењето кадар од 

основните судови за избор од надвор.  

Тоа што беше кажано дека немаме механизми нешто повеќе 

во овој момент како Судски совет. За следење, сите ја следиме 

состојбата. Меѓутоа, сакам да ја потенцирам борбеноста и 

менаџментот на претседателите на судовите кои кубурат со кадар, 

и судии и на стручна и на административна служба. Значи, мислам 

дека навистина акробатски се справуваат со преместување 

согласно приливот на предмети од една материја во друга материја. 

Сите сме известени што се прават на терен за да може да го 

совладаат приливот и да покажат колку толку некаква подобра 

ажурност за завршеток на крај на година.  

Тоа што ние како Судски совет го имаме во раце и надлежност 

е утврдувањето на бројот на потребните судиски места  кои секоја 

година го утврдуваме и го доставуваме како бројка до Академијата. 

Можеби тука треба малку постудиозно. Знам дека имаше предлози 
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од некој од колегите, мислам дека е од вас заменик. Да побараме 

од Академија поголема бројка од тоа што реално врз основа на 

пресметките ги направивме. Еве сега излезе како точна. Бидејќи тоа 

е единствениот кадар од каде во моментот може да се пополни 

вакумот. Нити имаме законска можност, нити пак гледам дека нешто 

ќе се промени во тој дел, да од надвор од Академија се регрутира 

судиски кадар за основните судови. Тука лежи целата работа.  

На сите им е јасно, ние имаме ажурни судии, неажурни 

судови. Токму од тие објективни причини. Јас затоа сакам да ставам 

акцент и на умешноста и на борбеноста на нашите колеги и на 

судите и на претседателите на судови, да во рамки на од 

невозможното да се направи возможно, за колку толку се прикаже 

некоја слика на успешност во работата на судот.  

На нас е да побараме за наредна година поголема бројка на 

судии академци. Еве сега мислам дека се 98 во фаза на полагање 

уште, па наредна година, еве 2022 се очекува нов оглас. Во тој дел 

може да интервенираме како Судски совет и тука ја гледам нашата 

заложба и нашата да не кажам моќ да интервенираме и бараме 

поголем број и распишување на оглас за поголем број на академци 

судии.  

Имам уште многу што да кажам, меѓутоа мислам дека на сите 

ни е јасно, само сакав да потенцирам и застанам во заштита на 

колегите и на претседателите на судовите.“ 

 

Следен, за збор се јави членот на Советот Мирсад Суроји и 

ги изнесе следните наводи:  

Поради законската неможност да упразнетите судиски места 

се пополност со кандидати од Академијата се доаѓало до 

ситуацијата која само се влошува. Како и претходно, така и сега 

предлага да се направи брза анализа и спремни да ја започнат 

новата годината. Која била конкретната потребата по судовите. Од 

причина што некои судови имале потреба од повеќе судии, а некаде 

ситуацијата била обратна. Смета дека е потребно да се најде модус 

со Врховниот суд да се делегираат предмети, а не судии. 
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Следен, за збор се јави заменик претседателот на Советот 

Селим Адеми и ги изнесе следните наводи:  

Повтори дека за оваа тема треба сериозно да се размисли, да 

се организира работен состанок, да се формира работна група на 

кој ќе се повикаат повеќе експерти. Од таму да произлезат 

заклучоци за кои ќе се информираат како надележните институции 

така и јавноста. Побара да не се отвара оваа тема понатаму како не 

би се оптоварувала дополнитено тековната седница. 

 

Следен, за збор се јави членот на Советот Лорета Горгиева и 

ги изнесе следните наводи:  

„Во контекст на ова што го изложивте само ќе кажам дека тоа 

и друг пат го имаме дискутирано. Точно дека трите власти, ние сме 

секоја власт посебна, меѓутоа, сепак и врзани во еден круг и една 

од друга зависиме. Детектираните проблеми, еве ние тука во 

судството, тоа што кажавте за нив, треба да седнеме во една 

постудиозна анализа, да ги преточиме во заклучоци и во предлози 

кои ќе ги доставиме до Влада, конкретно до Министерство за 

правда. Таму да добијат една предлог рамка, која потоа ќе биде 

доставена до законодавната власт и повторно назад ќе ни бидат 

доставени во форма на измени на закони и дополнувања, со цел да 

можеме да ги решиме состојбите.  

Уште една реченица ќе додадам. Мој предлог беше на една 

дебата дека во услови на донесување на измените на ЗРО, 

пензионирање заклучно со 30.06.2022, бројките колегата Здравев 

точно и прецизно ги презентираше по квартали и по години. Сметам 

дека во овој период кога уште немаме измени и дополнувања на 

закон во правец на тоа да може да маневрираме во избор на судии 

за основните судови. Можеби акцентот треба да го ставиме на 

вработување и обучување на судовите со стручна служба. Со тоа 

што да ги растеретиме судиите да акцентот го стават на судењата, 

а да може стручната служба, во правец на соработници, 

приправници, дактилографи, да можат техничкиот дел да го 

припремат, за да може колку толку да се амортизира состојбата.“ 
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Следен, за збор се јави членот на Советот Сашко Георгиев и 

ги изнесе следните наводи:  

Се согласува со тоа дека е нужна потребата да дискутираат за 

вакви теми на посебна седница или работен колегиум. Од сето тоа 

што било изнесено станувало збор за реален проблем.  

Од друга страна, станувало збор за промена на генерации. 

Едноставно дошле годините за пензија на поголем број на судии. 

Предвидливоста и човечките ресурси за изминатиот период, тоа 

што не било предвидено пред 3, 5, 10 години, тоа било реален 

проблем кој што не можел да се врати назад.  

Од друга страна, дали ќе се оправдало опстојувањето на 

малите судови од основна надлежност? Ќе мораат да направат 

една генерална, доста темелна анализа за во иднина и за бројот на 

судиите. Од друга страна и за функционалноста на добар дел на 

судовите низ државата. Бидејќи сега има ситуации кога општина со 

7-8000 жители има основен суд со основна надлежност и тука држи 

3-4 судии. Интересна тема, но како што рекол заменикот, дикусија 

во некое идно време. 

 

Следен, за збор се јави заменик претседателот на Советот 

Селим Адеми и ги изнесе следните наводи: 

Во недостаток на време било крајно сериозно да изнајдат 

решение. 

 

Следен, за збор се јави членот на Советот Киро Здравев и ги 

изнесе следните наводи:  

Целта е како Судски совет да почне со работа во врска со 

имплементацијата на Стратегијата за развој на човечките ресурси. 

Имаат функционални анализи за сите судови, плус за Академија и 

за Судски совет. Најдобро кога ќе се разгледуваат извештаите на 

сите судови, да се разгледуваат функционалните анализи. Лесно 

може да се предвиди према функционалните анализи и прилив на 

предмети наназад 3-4 години просечниот прилив во иднина па 

потоа врз основа на очекуваниот прилив да може во рамките на 

имплементацијата на Стратегијата да се донесат и соодветни 

заклучоци. Тие се битни и за внатре и за надвор. Постојано и од 

надвор и внатре се прашуваме што е направено со 
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имплементацијата и на Стратегијата и на другите подзаконски акти 

што се донесени. 

  

 Заменик претседателот на Советот Селим Адеми откако 

констатира дека никој не се јави за збор предлогот го стави на 

гласање. 

По гласањето констатира дека едногласно, со 12 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесена следната: 

  

О Д Л У К А  

 

Судскиот совет на Република Северна Македонија  ги 

разгледа извештаите за работа на судовите за третото тромесечие  

за 2021 година и ја констатира следната состојба: 

 

Врховниот суд на Република Македонија  месец Јули 2021 

година го започнал со нерешени 1057 предмети, примил во работа 

нови 947 предмети, и имал вкупно во работа 2004 предмети. Од 

овој фонд на предмети решени се 940, а останале нерешени 1064 

предмети. Погрешно заведени нема.Според наведените податоци 

Врховниот суд на Република Македонија не го совладал приливот 

на предмети и го зголемил заостатокот за 7 предмети. Во третиот 

квартал на 2021 година Врховниот суд на Република Македонија  се 

оценува како НЕАЖУРЕН. 

 

Вишиот управен суд месец Јули 2021 година го започнал со 

нерешени 1100 предмети, примил во работа нови 916 предмети, и 

имал вкупно во работа 2016 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 935 а останале нерешени 1081 предмети. Погрешно 

заведени предмети во овој квартал се 3 предмети.Според 

наведените податоци Вишиот управен  суд   го совладал приливот 

на предмети и го намалил заостатокот за 19 предмети. Во третиот 

квартал на 2021 година Вишиот управен суд се оценува како 

АЖУРЕН. 
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Управниот суд месец Јули 2021 година го започнал со 

нерешени 5580 предмети, примил во работа нови 1986 предмети, и 

имал вкупно во работа 7566 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 1645 а останале нерешени 5921 предмети. Во овој 

квартал погрешно заведени се 13 предмети.Според наведените 

податоци Управниот суд го не совладал приливот на предмети и го 

зголемил заостатокот за 341 предмети.Во третиот квартал на 2021 

година Управниот суд се оценува како  НЕАЖУРЕН. 

 

Апелациониот суд Битола месец Јули 2021 година го започнал 

со нерешени 676 предмети, примил во работа нови 1300 предмети, 

и имал вкупно во работа 1976 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 1108 а останале нерешени 868 предмети.Во доставениот 

извештај од судот стои дека има 2 предмет погрешно заведени, 

додека во регистерот на судии стои дека нема погрешно 

заведени.Според наведените податоци Апелациониот суд Битола  

не го  совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 

192 предмети.Во третиот квартал на 2021 година Апелациониот суд 

Битола се оценува како  НЕАЖУРЕН. 

 

Основниот суд Битола месец Јули 2021 година го започнал со 

нерешени 5574 предмети, примил во работа нови 7065 предмети, и 

имал вкупно во работа 12639 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 5838, а останале нерешени 6801 предмети. Во овој 

квартал погрешно заведени се 1 предмети.Според наведените 

податоци Основниот суд Битола  не го совладал приливот на 

предмети и го зголемил заостатокот за 1227 предмети.Во третиот 

квартал на 2021 година Основниот суд Битола се оценува како  

НЕАЖУРЕН. 

 

Основниот суд Крушево месец Јули 2021 година го започнал 

со нерешени 296 предмети, примил во работа нови 444 предмети, и 

имал вкупно во работа 740 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 379, а останале нерешени 361 предмети.Според 

наведените податоци Основниот суд Крушево  не го совладал 

приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 65 предмети.Во 
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третиот квартал на 2021 година Основниот суд Крушево се оценува 

како НЕАЖУРЕН. 

 

Основниот суд Охрид месец Јули 2021 година го започнал со 

нерешени 4341 предмети, примил во работа нови 4551 предмети, и 

имал вкупно во работа 8892 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 4079, а останале нерешени 4813 предмети.Во овој 

квартал 1 предмет погрешно заведен.Според наведените податоци 

Основниот суд Охрид  не го совладал приливот на предмети и го 

зголемил заостатокот за 472 предмети.Во третиот квартал на 2021 

година Основниот суд Охрид се оценува како НЕАЖУРЕН. 

 

Основниот суд Прилеп месец Јули 2021 година го започнал со 

нерешени 4242 предмети, примил во работа нови 2850 предмети, и 

имал вкупно во работа 7092 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 2870, а останале нерешени 4222 предмети. Во овој 

квартал има 5 погрешно заведени предмети. Според наведените 

податоци Основниот суд Прилеп   го совладал приливот на 

предмети и го намалил заостатокот за 20 предмети.Во третиот 

квартал на 2021 година Основниот суд Прилеп се оценува како  

АЖУРЕН. 

 

Основниот суд Ресен месец Јули 2021 година го започнал со 

нерешени 493 предмети, примил во работа нови 1432 предмети, и 

имал вкупно во работа 1925 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 955 а останале нерешени 970 предмети.Според 

наведените податоци Основниот суд Ресен  не го совладал 

приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 477 предмети. 

Во третиот квартал на 2021 година Основниот суд Ресен се оценува 

како  НЕАЖУРЕН. 

 

Основниот суд Струга месец Јули 2021 година го започнал со 

нерешени 2808 предмети, примил во работа нови 4132 предмети, и 

имал вкупно во работа 6940 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 3521, а останале нерешени 3419 предмети.Погрешно 

заведени се 3 предмети.Според наведените податоци Основниот 

суд Струга не го совладал приливот на предмети и го зголемил 
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заостатокот за 611 предмети.Во третиот квартал на 2021 година 

Основниот суд Струга се оценува како  НЕАЖУРЕН. 

 

Апелациониот суд Гостивар месец Јули 2021 година го 

започнал со нерешени 584 предмети, примил во работа нови 1147 

предмети, и имал вкупно во работа 1731 предмети. Од овој фонд на 

предмети решени се 873, а останале нерешени 858 

предмети.Според наведените податоци Апелациониот суд Гостивар 

не го совладал приливот на предмети, и го зголемил  заостатокот за 

274 предмети.Во третиот квартал на 2021 година Апелациониот суд 

Гостивар се оценува како НЕАЖУРЕН. 

 

Основниот суд Гостивар месец Јули 2021 година го започнал 

со нерешени 7479 предмети, примил во работа нови 8204 

предмети, и имал вкупно во работа 15683 предмети. Од овој фонд 

на предмети решени се 7791, а останале нерешени 7892 предмети. 

Погрешно заведени се 8 предмети.Според наведените податоци 

Основниот суд Гостивар  не го совладал приливот на предмети и го 

зголемил заостатокот за 413 предмети.Во третиот квартал на 2021 

година Основниот суд Гостивар се оценува како НЕАЖУРЕН. 

 

Основниот суд Дебар месец Јули 2021 година го започнал со 

нерешени 560 предмети, примил во работа нови 3550 предмети, и 

имал вкупно во работа 4110 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 3393, а останале нерешени 717 предмети. Според 

наведените податоци Основниот суд Дебар  не го совладал 

приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 157 

предмети.Во третиот квартал на 2021 година Основниот суд Дебар 

се оценува како НЕАЖУРЕН. 

 

Основниот суд Кичево месец Јули 2021 година го започнал со 

нерешени 2078 предмети, примил во работа нови 5528 предмети, и 

имал вкупно во работа 7606 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 4542, а останале нерешени 3064 предмети.Погрешно 

заведени 1 предмет.Според наведените податоци Основниот суд 

Кичево  не го совладал приливот на предмети и го зголемил 
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заостатокот за 986 предмети.Во третиот квартал на 2021 година 

Основниот суд Кичево се оценува како НЕАЖУРЕН. 

 

Основниот суд Тетово месец Јули 2021 година го започнал со 

нерешени 6032 предмети, примил во работа нови 14467 предмети, 

и имал вкупно во работа 20499 предмети. Од овој фонд на 

предмети решени се 12690, а останале нерешени 7809 предмети. 

Погрешно заведени предмети 1.Според наведените податоци 

Основниот суд Тетово не го совладал приливот на предмети и го 

зголемил заостатокот за 1777 предмети.Во третиот квартал на 2021 

година Основниот суд Тетово се оценува како НЕАЖУРЕН. 

 

Апелациониот суд Скопје месец Јули 2021 година го започнал 

со нерешени 6359 предмети, примил во работа нови 3523 

предмети, и имал вкупно во работа 9882 предмети. Од овој фонд на 

предмети решени се 3006, а останале нерешени 6876 

предмети.Погрешно заведен се 2 предмети.Во извештајот доставен 

од судот прикажани се 2 предмета помалку во остаток од претходен 

период и 2 предмети повеќе во примени нови предмети.Според 

наведените податоци Апелациониот суд Скопје не го совладал 

приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 517 предмети. 

Во третиот квартал на 2021 година Апелациониот суд Скопје се 

оценува како НЕАЖУРЕН. 

 

Основниот суд Велес месец Јули 2021 година го започнал со 

нерешени 2479 предмети, примил во работа нови 5950 предмети, и 

имал вкупно во работа 8429 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 4663 а останале нерешени 3766 предмети. Во овој 

квартал 1 предмети  е погрешно заведен.Според наведените 

податоци Основниот суд Велес  не го совладал приливот на 

предмети и го зголемил заостатокот за 1287 предмети.Во третиот 

квартал на 2021 година Основниот суд Велес се оценува како 

НЕАЖУРЕН. 

 

Основниот суд Гевгелија месец Јули 2021 година го започнал 

со нерешени 1016 предмети, примил во работа нови 2758 

предмети, и имал вкупно во работа 3744 предмети. Од овој фонд на 
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предмети решени се 2419, а останале нерешени 1355 

предмети.Според наведените податоци Основниот суд Гевгелија не 

го совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 339 

предмети.Во третиот квартал на 2021 година Основниот суд 

Гевгелија се оценува како НЕАЖУРЕН. 

 

Основниот суд Кавадарци месец Јули 2021 година го започнал 

со нерешени 1690 предмети, примил во работа нови 3318 

предмети, и имал вкупно во работа 5008 предмети. Од овој фонд на 

предмети решени се 3311 а останале нерешени 1697 предмети. Во 

овој квартал 4 предмети  се погрешно заведени.Според наведените 

податоци Основниот суд Кавадарци   не го совладал приливот на 

предмети и го зголемил заостатокот за 7 предмети.Во третиот 

квартал на 2021 година Основниот суд Кавадарци се оценува како 

НЕАЖУРЕН. 

 

Основниот суд Кратово месец Јули 2021 година го започнал со 

нерешени 346 предмети, примил во работа нови 852 предмети, и 

имал вкупно во работа 1198 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 819, а останале нерешени 379предмети.Според 

наведените податоци Основниот суд Кратово не го совладал 

приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 33 предмети.Во 

третиот квартал на 2021 година Основниот суд Кратово се оценува 

како НЕАЖУРЕН. 

 

Основниот суд Крива Паланка месец Јули 2021 година го 

започнал со нерешени 1300 предмети, примил во работа нови 1765 

предмети, и имал вкупно во работа 3065 предмети. Од овој фонд на 

предмети решени се 1614, а останале нерешени 1451 предмети. Во 

овој квартал нема погрешно заведен предмет.Според наведените 

податоци Основниот суд Крива Паланка не го совладал приливот на 

предмети и го зголемил заостатокот за 151 предмети.Во третиот 

квартал на 2021 година Основниот суд Крива Паланка се оценува 

како НЕАЖУРЕН. 

 

Основниот суд Куманово месец Јули 2021 година го започнал 

со нерешени 4201 предмети, примил во работа нови 8601 
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предмети, и имал вкупно во работа 12802 предмети. Од овој фонд 

на предмети решени се 7619 а останале нерешени 5183 предмети. 

Во овој квартал 2 предмети се погрешно заведени.Според 

наведените податоци Основниот суд Куманово не  го совладал 

приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 982 предмети. 

Во третиот квартал на 2021 година Основниот суд Куманово се 

оценува како НЕАЖУРЕН. 

 

Основниот суд Неготино месец Јули 2021 година го започнал 

со нерешени 1434 предмети, примил во работа нови 1674 

предмети, и имал вкупно во работа 3108 предмети. Од овој фонд на 

предмети решени се 1616, а останале нерешени 1492 предмети. Во 

овој квартал 4 предмети се погрешно заведени.Според наведените 

податоци Основниот суд Неготино  не го совладал приливот на 

предмети и го зголемил заостатокот за 58 предмети.Во третиот 

квартал на 2021 година Основниот суд Неготино се оценува како 

НЕАЖУРЕН. 

 

Основен кривичен суд Скопје месец Јули 2021 година го 

започнал со нерешени 17717 предмети, примил во работа нови 

26266 предмети, и имал вкупно во работа 43983 предмети. Од овој 

фонд на предмети решени се 28092, а останале нерешени 15891 

предмети. Во овој квартал 1 предмет е погрешно заведен.Според 

наведените податоци Основен кривичен суд Скопје го совладал 

приливот на предмети и го намалил заостатокот за 1826 предмети. 

Во третиот квартал на 2021 година Основен кривичен суд Скопје се 

оценува како АЖУРЕН. 

 

Основен граѓански суд Скопје месец Јули 2021 година го 

започнал со нерешени 15199 предмети, примил во работа нови 

7816 предмети, и имал вкупно во работа 23015 предмети. Од овој 

фонд на предмети решени се 7793, а останале нерешени 15222 

предмети. Во овој квартал 11 предмети се погрешно 

заведени.Според наведените податоци Основен граѓански суд 

Скопје не го совладал приливот на предмети и го зголемил 

заостатокот за 23 предмети.Во третиот квартал на 2021 година 

Основен граѓански суд Скопје се оценува како НЕАЖУРЕН. 
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Апелациониот суд Штип месец Јули 2021 година го започнал 

со нерешени 351 предмети, примил во работа нови 921 предмети, и 

имал вкупно во работа 1272 предмети.Од овој фонд на предмети 

решени се 816, а останале нерешени 456 предмети.Во овој квартал 

нема погрешно заведени предмети.Според наведените податоци 

Апелациониот суд Штип  не го совладал приливот на предмети и го 

зголемил заостатокот за 105 предмети.Во третиот квартал на 2021 

година Апелациониот суд Штип се оценува како НЕАЖУРЕН. 

 

Основниот суд Берово месец Јули 2021 година го започнал со 

нерешени 865 предмети, примил во работа нови 902 предмети и 

имал вкупно во работа 1767 предмети.Од овој фонд на предмети 

решени се 788, а останале нерешени 979 предмети.Според 

наведените податоци Основниот суд Берово  не го совладал 

приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 114 предмети. 

Во третиот квартал на 2021 година Основниот суд Берово се 

оценува како  НЕАЖУРЕН. 

 

Основниот суд Виница месец Јули 2021 година го започнал со 

нерешени 715 предмети, примил во работа нови 1176 предмети, и 

имал вкупно во работа 1891 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 964 а останале нерешени 927предмети. Според 

наведените податоци Основниот суд Виница  не го совладал 

приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 212 предмети. 

Во третиот квартал на 2021 година Основниот суд Виница се 

оценува како  НЕАЖУРЕН. 

 

Основниот суд Делчево месец Јули 2021 година го започнал 

со нерешени 978 предмети, примил во работа нови 1320 предмети, 

и имал вкупно во работа 2298 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 1223, а останале нерешени 1075 предмети. Во овој 

квартал нема погрешно заведен предмет.Според наведените 

податоци Основниот суд Делчево  не го совладал приливот на 

предмети и го зголемил заостатокот за 97 предмети. 
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Во третиот квартал на 2021 година Основниот суд Делчево се 

оценува како  НЕАЖУРЕН. 

 

Основниот суд Кочани месец Јули 2021 година го започнал со 

нерешени 2278 предмети, примил во работа нови 3309 предмети, и 

имал вкупно во работа 5587 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 3218, а останале нерешени 2369 предмети.Според 

наведените податоци Основниот суд Кочани  не го совладал 

приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 91 предмети. 

Во третиот квартал на 2021 година Основниот суд Кочани се 

оценува како  НЕАЖУРЕН. 

 

Основниот суд Радовиш месец Јули 2021 година го започнал 

со нерешени 737 предмети, примил во работа нови 2227 предмети, 

и имал вкупно во работа 2964 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 1957, а останале нерешени 1007 предмети.Според 

наведените податоци Основниот суд Радовиш не го совладал 

приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 270 предмети. 

Во третиот квартал на 2021 година Основниот суд Радовиш се 

оценува како  НЕАЖУРЕН. 

 

Основниот суд Свети Николе месец Јули 2021 година го 

започнал со нерешени 546 предмети, примил во работа нови 1290 

предмети, и имал вкупно во работа 1836 предмети. Од овој фонд на 

предмети решени се 1000, а останале нерешени 836 

предмети.Погрешно заведени предмети нема.Според наведените 

податоци Основниот суд Свети Николе не го совладал приливот на 

предмети и го зголемил заостатокот за 290 предмети.Во третиот 

квартал на 2021 година Основниот суд Свети Николе се оценува 

како  НЕАЖУРЕН. 

 

Основниот суд Струмица месец Јули 2021 година го започнал 

со нерешени 3305 предмети, примил во работа нови 6049 

предмети, и имал вкупно во работа 9354 предмети. Од овој фонд на 

предмети решени се 5735, а останале нерешени 3619 предмети. Во 

овој квартал е 1  погрешно заведен предмет .Според наведените 

податоци Основниот суд Струмица не го совладал приливот на 
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предмети и го зголемил заостатокот за 314 предмети.Во третиот 

квартал на 2021 година Основниот суд Струмица се оценува како 

НЕАЖУРЕН. 

 

Основниот суд Штип месец Јули 2021 година го започнал со 

нерешени 3720 предмети, примил во работа нови 5722 предмети, и 

имал вкупно во работа 9442 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 5462 а останале нерешени 3980 предмети.  

Според наведените податоци Основниот суд Штип не го  совладал 

приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 260 предмети. 

Во третиот квартал на 2021 година Основниот суд Штип се оценува 

како  НЕАЖУРЕН. 

 

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми констатира 

дека е исцрпена 4-та точка од Дневниот ред и дека ќе се премине 

на постапување и одлучување по 5-та точка од Дневниот ред. 

 

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми во насока на 

почитување на протоколите за заштита од КОВИД-19 вирусот даде 

ПАУЗА од 15 минути. 

Седницата продолжи во 12:15 минути. 

 

Се констатира дека претставникот на Коалиција сите за 

правично судење е ОТСУТЕН. 

 

                                                     Точка 5 

[Разгледување и усвојување на Предлог Програма за работа 

на Судскиот совет на РСМ за 2022 година] 

 

По повод 5-та точка од дневниот ред заменик претседателот 

на Советот Селим Адеми информираше дека Програмата за работа 

на Судскиот совет на Република Северна Македонија  за 2022 

година е документ  со основна цел да  обезбеди  оптимално  

насочување на расположливите ресурси кон приоритетните 

области,  јакнење на капацитетите во сите сегменти на работењето,  

понатамошно  подобрување на квалитетот на работењето, како и  
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следење и оцена на резултатите  и ефективноста на преземените 

мерки и активности.  

Во текот на 2022 година, ССРСМ ќе се залага за доследна 

примена и постапување по одредбите од донесената законска 

регулатива во Република Северна Македонија, ќе ги следи 

состојбите во судството и ќе поднесува предлози за подобрување 

на неговата работа; ќе ја унапредува соработката на институциите 

на судската власт со другите чинители во земјата; ќе се залага за 

транспарентност и отчетност во работата на ССРСМ и ќе даде 

поддршка на судиите во ситуации кога е загрозен нивниот 

интегритетот при вршење на нивната работа и во случаи на 

повреда на нивниот интегритетот при вршењето на нивната 

функција. 

Целта на оваа прграма е пред сè унапредување на 

независност на работата на судството, зголемување на 

ефикасноста на судството, континуирано следење на работата на 

судовите, проекција за слободни судиски места и запазување на 

принципот на соодветна и правична застапеност на припадниците 

на заедниците кои не се мнозинство во Република Северна 

Македонија, следење на препораките  и предложените мерки од 

анализата на тромесечните и годишните извештаи за работа на 

судовите, како и  обезбедување на соодветна, навремена и 

транспарентна комуникација со јавноста во функција на подобро 

разбирање на надлежностите на ССРСМ и неговата работа. 

ССРСМ ќе продолжи со своите активности, при што целокупната 

негова работа е јавна, вклучително и седниците на ССРСМ, освен 

оние на кои согласно законот јавноста е исклучена. На овој начин се 

овозможува седниците на ССРСМ непречено да ги следат 

граѓаните, претставници на медиумите и други релевантни 

институции. 

Програмaта се темели врз следните вредности и принципи: 

Фокус кон професионално, навремено и квалитетно исполнување 

на надлежностите и работните задачи; Обезбедување на 

владеењето на правото; Независност во носењето на одлуките; 

Брза реакција во случаи на зачувување на интегритетот на судиите 

и независноста на судиската функција; Транспаретност и отчетност 

во работењето; Отвореност за соработка со други институции и 
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организации; Почитување на различностите и Отвореност за 

унапредување на капацитите и организациско учење.  

Приоритети на судскиот совет во програмата и акцискиот план 

за 2022 се: Следење и спроведување на новите законски 

регулативи во однос на работата на ССРСМ; План за континуирано 

следење на работата на судовите, Редовна изработка на извештаи 

за посети на судови; Препораки за судовите и обезбедување 

поголема соработка со Министерствата за правда и финансии; 

Подобрување на угледот на Советот; Организирање настани за 

претставување на работата на судовите и ССРСМ; Организирање 

дебати за предизвиците со кои се соочува судството и Заштита на 

судиите од притисоци и заштита на независноста на судството. 

 

Во продолжение, заменик претседателот на Советот Селим 

Адеми отвори расправа. 

 

За збор се јави членот на Советот Киро Здравев и ги изнесе 

следните наводи: Ако се прочита Програмата за работа на Судскиот 

совет за 2022 година скоро е истата со Програмата за 2021 година. 

А Советот, ако се има во предвид дека 2020-2021 година донел 

една низа подзаконски акти, стратегии со приоритетни стратешки 

цели, не се гледаат во Програмата активности насочени кон 

имплементација на истите, а се од огромно значење. Тоа се очекува 

од Судски совет.  

Поради тие причини, предложи на стр. 8 т. 2 - континуирано 

следење на работата на судовите и оценување на судиите и 

претседателите на судовите да се додаде како наслов.  

Во првата рубрика цел, наведено е зајакнување на човечките 

ресурси со цел зголемување на ефикасноста на судството. Тоа што 

претходно го дискутирале. Предложи да се додаде и втора цел. 

Афирмација на судството како независна и самостојна власт, 

подобрување на квалитетот, отчетноста и одговорноста на 

судството.  

Сите стратегии што се донесени тргнуваат од тоа дека ќе 

обезбедат самостојност и независност, подобар квалитет, поголема 

ефикасност, отчетност и одговорност. Во Програмата тоа го нема 
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никаде. Затоа како цел, покрај тоа што е напишано го предложи и 

претходно кажаното.  

Втората рубрика, очекувани резултати. Наведено 

обезбедување едуцирани стручни човечки ресурси, 

институционално јакнење. Предложи да се додаде јакнење на 

личната мотивација на судиите. Која е целта на судството како 

судска власт? Обезбедување на понатамошен професионален 

развој на судиите врз основа на нивните лични и професионални 

способности, без какво било влијание. Како и зајакнување на 

независноста и непристрасноста на судиите при вршењето на 

судиската функција. Тоа како очекувани резултати. Тоа се очекува 

од имплементацијата.  

Третата рубрика. Активности што треба да ги преземат. Тука 

се наведени организирани обуки. Со обуките не може се да се 

опфати, туку по тоа треба да се додаде, тоа што се очекува од 

Советот, и однадвор и одвнатре е имплементација на методологија 

за оценување на судиите и претседателите на судовите. Советот е 

закочен со оценувањето. Не може да се изврши избор на судии и 

претседатели бидејќи нема нивно оценување. Не може 

оценувањето да се врши по стариот закон. Оценките што се дадени 

во 2019 се однесуваат за 2017 и 2018. Мора да се оценува согласно 

новата методологија.  

Понатаму, како наредна активност предложи да се внесе 

донесување интерен план за следење и оценување на работата на 

судовите, судиите и претседателите на судовите за периодот од 

01.01.2022 до 31.12.2022. Изработен е интерен план, а како 

активност не е предвиден. Да се предвиди и веднаш бидејќи истиот 

ден ќе се усвои веќе ќе има активности во врска со 

имплементацијата на годишната програма.  

Анализа за престанок на судиската функција поради 

заминување во пензија. Тоа што го дискутирале. И тоа како 

активност да го предвидат во рубриката активности.  

Понатаму, четврто, како индикатор да се предвиди процентот 

на пополнети систематизирани места во судовите и број на обуки. 

Се очекува од Советот - избор на судии и претседатели на судови. 

Преку тоа ќе се прикаже дека кога ќе се изберат целта е 

реализирана. Тоа е во надлежност на Судскиот совет. Распишани 
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се многу огласи за избор на судии во Врховен суд, апелационите 

судови, основните судови итн.  

Понатаму, наредна активност во иста рубрика да се наведат 

поведените постапки за утврдување одговорност на судии и 

претседатели на судови. Тоа го работеле, а како програмска 

активност го нема предвидено во самата програма. Не знае зошто? 

И тоа да се предвиди.  

И трето, како индикатор, да се предвиди број на судии на кој 

по основ на пензионирање ќе им престане судиската функција. Тоа 

што го договарат, по разгледување на извештаите на сите судови 

мораат да дискутираат по однос на човечките ресури, за бројот на 

судии. На колку ќе им престане судиската функција поради 

заминување во пензија и како во иднина ќе го решаваат тој проблем 

со рок на реализација. По однос на интерниот план денеска го 

донесуваат, може да се стави денешната седница. Тоа му била 

поентата.  

Ова е од минатата година, а минатата година тоа што било 

напишано се реализирало во голем дел. Сега мораат да направат 

исчекор напред. Ќе повтори, мора да се работи на имплементација, 

на стратегиите. Имаат Стратегија за човечките ресурси, имаат 

Стратегија на Судски совет, имаат Стратегија на Судски совет по 

однос на комуникациите. Имаат веќе функционални анализи, 

појдовните точки за сите судови во државата. Тоа е договорено по 

новата година кога ќе бидат готови извештаите да се разгледуваат 

и да се анализираат и од аспект на прилив на предмети како 

индикатор за да можат да проценат колку судии се потребни во 

конкретниот суд. Ако има абнормално голем прилив на предмети не 

може да се каже дека не се потребни толкав број на судии. А тие 

извештаи и тие анализи ќе го покажат тоа. По однос на бројот на 

жителите факт е дека тука не може ништо да се направи, бидејќи 

резултатите од пописот не се познати. Ама мора да се прикаже 

према надвор и према внатре дека Судскиот совет работи на тоа 

што го планирал во 2021 година, кога се усвоила Методологијата со 

индикатори за сложеност на предмети. Тоа е главната преокупација 

по однос на ова следење.  

 



 

49/86 

 

Следен, за збор се јави членот на Советот Гордана Спиреска 

и ги изнесе следните наводи:   

Потполно се согласува со тоа што го кажал колегата Киро 

Здравев, бидејќи тие ниеден чекор напред нема да отидат ако така 

само ја усвојат програмата. Сите акти што ги донеле, а за кои 

напорно работеле ќе останеле само мртво слово на хартија ако тие 

не ги напишеле дејностите што треба да ги преземат за да ги 

имплементираат. Побара да се гласа за предлогот за дополнување 

на програмата. 

 

Следен, за збор се јави членот на Советот Мирсад Суроји и 

ги изнесе следните наводи:   

Во делот зајакнување на авторитет на Судски совет на РСМ, 

стр. 11, графа 3 - активности, изготвување на нова систематизација 

на работните места во ССРСМ, предложи да се додаде - активна 

улога на член на Судски совет за нови законски решенија, односно 

да се даде можност да се дава предлог за измени и дополнувања 

на Закон за Судски совет, по однос на нивната улога и сегашна и во 

иднина. Да се зајакнела и навната улога. За пример го посочи 

Судскиот совет во Р. Албанија.  

Следно, во делот унапредување на независноста на 

судството, активности, стр. 5, под 1, независност на судството, да 

се обезбеди проактивна улога на членовите на  ССРСМ во 

креирањето на новите законски прописи, предложи да се додаде - 

Унапредување на стандардот и статусот на судиите и членовите на 

Судскиот совет. Да знаат судиите дека нивната улога е да ги бранат 

и стимулираат. 

 

Следен, за збор се јави членот на Советот Сашко Георгиев и 

ги изнесе следните наводи:  

Анализата, односно дадената проекција сметаа дека е добра, 

но може да се надоградува.  

Имаат стратегија која што ја напишале, но  нема активност во 

тој дел. Тој во наредна година пројавува таква активност и во 

писмена форма ќе достави, во најскоро време писмено 

образложение на неговите видувања во делот на функционалноста 

и ефикасноста во работењето на судството. Генерално во државата 
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односно, по однос на измени на законот за судови. Сметаа дека 

крајно време е да да имаат некакви конкретни решенија, активни, 

функционални и практични. 

Од причина што смета дека се изнесуваат некои доверливи 

информации надвор со Судски совет побара да биде нотирано на 

записник во делот независноста на судството, навремена реакција 

во случајот кога е загрозен угледот и функцијата на членот на 

Судски совет, предложи да се вметне - да се гарантира 

професионалноста, и законското постапување во работата со 

загарантирана тајност во работењето. Со почитување на законот за 

тајност при работење, за работа од доверлив карактер. 

  

 Заменик претседателот на Советот Селим Адеми откако 

констатира дека повеќе никој не се јави за збор Предлог 

Програмата за работа на Судскиот совет на РСМ за 2022 година со 

предложените измени го стави на гласање. 

По гласањето констатира дека едногласно, со 12 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесена следната: 

 

О Д Л У К А 

за усвојување на Програма за работа на Судскиот совет на РСМ за 

2022 година 

 

 

Заменик претседателот на Советот Селим констатира дека е 

исцрпена 5-та точка од Дневниот ред и дека ќе се премине на 

постапување и одлучување по 6-та точка од Дневниот ред. 

 

Точка 6 

[Разгледување и усвојување на Предлог Интерен план за 

следење и оценување на работата на судовите, судиите и 

претседателите на судовите за 2022 година] 

 

По повод 6-та точка од дневниот ред заменик претседателот 

на Советот Селим Адеми информираше дека Интерниот план за 

следење и оценување на работата на судиите, претседателите на 

судовите и судовите е документ  со основна цел да  обезбеди,  
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понатамошно  подобрување на квалитетот на работењето, како и  

следење и оцена на резултатите  и ефективноста на преземените 

мерки и активностите од страна на Судскиот совет на Република 

Северна Македонија. 

Целта на овој план пред се е реализација на приоритетите 

утврдени во Стратешкиот план на Судскиот совет на Република 

Северна Македонија и тоа унапредување на системот за следење и 

оценување на работата на судовите, судиите и претседателите на 

судовите, унапредување на независноста на судството и 

зајакнување на транспарентноста за зголемување на довербата на 

јавноста.  Во таа насока потребно е да  се изврши проверка на 

предметите за кои граѓаните поднеле претставка до ССРСМ, 

предмети кои спаѓаат во т.н. „стари предмети, предмети кои 

застареле или се пред застарување, предмети за кои постои 

сомнеж дека  не е постапувано согласно закон, предмети кои што 

предизвикале интерес во јавноста, предмети по кои постапува 

Одделението за организиран криминал и корупција во Основниот 

кривичен суд Скопје, посебни истражни мерки, одлуки во однос на 

притворот, предмети каде што апелационите судови преиначиле 

пресуда во делот на кривичната санкција, проверка на предмети во 

кои се пречекорени роковите  од одржување на седница на 

Врховниот суд на РСМ до верификација на пресудата, предмети за 

кои е пропишана казна доживотен затвор, стечајните предмети и 

предметите во кои се поднесени барања и се донесени решенија за 

изземање на судиите. Проверката на предметите ќе се изврши без 

оглед  на стадиумот во кој се наоѓаат – тековни и архивирани 

предмети. 

Во продолжение, заменик претседателот на Советот Селим 

Адеми отвори расправа.  

 

За збор се јави членот на Советот Киро Здравев и ги изнесе 

следните наводи:  

По однос на интерниот план, тоа е план кој се направил во 

2020 година и продолжил 2021 година. Во тој план се дадени 

индикаторите по однос на операционализација на работа на 

Советот во врска со следењето на работата на судовите. Треба да 
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се продолжи и понатаму, со тоа што овој план континуирано ќе 

продолжи и од 01.01.2022 до 31.12.2022.  

Предложи да се усвои планот. 

  

 Заменик претседателот на Советот Селим Адеми откако 

констатира дека повеќе никој не се јави за збор Предлог 

Интерениот план за следење и оценување на работата на судовите, 

судиите и претседателите на судовите за 2022 година го стави на 

гласање. 

По гласањето констатира дека едногласно, со 12 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесена следната: 

 

О Д Л У К А 

за усвојување на Интерен план за следење и оценување на 

работата на судовите, судиите и претседателите на судовите за 

2022 година 

 

Заменик претседателот на Советот Селим констатира дека е 

исцрпена 6-та точка од Дневниот ред и дека ќе се премине на 

постапување и одлучување по 7-та точка од Дневниот ред. 

 

Точка 7 

[Разгледување и усвојување на Предлог Годишен план за 

управување со движење на предметите во судовите во РСМ] 

 

По повод 7-та точка од дневниот ред заменик претседателот 

на Советот Селим Адеми информираше дека согласно член 7 став 

2 од Законот за управување со движењето на предметите во 

судовите Судскиот совет на Република Северна Македонија носи 

Годишен план за управување со движењето на предметите во 

судовите во РСМ.  

Задолжителни елементи на годишниот план за управување со 

движењето на предметите во судот се: Анализа на причините за 

застојот во движењето на предметите и заостатокот на нерешените 

предмети; Предлог – мерки за надминување на застојот на 

движењето на предметите и појава на нерешени предмети и 

Анализа на управување со движењето на предметите во судот. 
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При изготвување на годишниот план, Претседателот на судот е 

должен да води сметка за сите фази од управувањето со движење 

со предметите, а особено: Прием, отварање на писмената, 

поднесоци, документи и податоци во електронска формa; Работата 

на судска писарница во однос на водењето на уписницитe; 

Образување на предметите; Предавање на предметите во работа; 

Преземање на судски дејствија надвор од судската зграда; 

Донесување, изготвување и објавување на одлуките; Доставуавање 

на писмена; Доставување на предмети по правен лек; Доставување 

на предмети по барање на друг суд или државен орган; Повикување 

на судии – поротници, вештаци, толкувачи, преведувачи и 

проценители; Состојба со предметите дадени на вештачење; 

Постапување по предметите од меѓународна правна помош; 

Состојба со функционирањето на автоматизираниот информатички 

систем за управување со судските предмети; Обновување на 

предмети и списи; Спроведување на одлуките за други 

постапувања ; Архивирање на предметите; Состојбите со 

наплатувањето на судски такси; Извршување на кривични и 

прекршочни одлуки и Ажурно водење на казнената евиденција и 

евиденцијата на прекршочни санкции. 

Во продолжение, заменик претседателот на Советот Селим 

Адеми отвори расправа. 

 

За збор се јави членот на Советот Киро Здравев и ги изнесе 

следните наводи: 

Претседателот на судот е должен да води сметка за сите 

фази од управувањето со движење со предметите. На мислење е 

да се вметне и една одредба со која што ќе се задолжат 

претседателите на судовите нивните годишни планови да ги 

достават до Судски совет, за да се види што преземаат.  

Вака ќе остане кој ќе направи, ќе направи, кој нема да 

направи, нема да направи. Да се обезбеди поголема контрола на 

претседателите на судовите.  

Тоа е многу битно по законот за управување со движењето на 

предметите. Претседателот на судот има огромни ингеренции и 

одговорности по однос на работењето на судот.  
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На крајот да се додаде дека годишниот план за управување со 

движење на предметите претседателот на судот е должен да го 

достави до Судски совет на  

РСМ. Со тоа што, кога ќе се достави до секој координатор со 

годишниот распоред ќе го земе и ќе ја следи работата. Во таа 

смисла бил предлогот. 

    

 Следен, за збор се јави членот на Советот Беса Адеми и ги 

изнесе следните наводи: 

Дали се мисли на годишниот план за работа на 

претседателите, по законот за управување и движење?  

Согласно тој закон претседателот на судот нема законска 

обврска за да го доставува до Судскиот совет. Претседателот на 

судот е одговорен за управување и движење на предметите 

меѓутоа, нема законска обврска.  

Дали може со годишен план кој се предлага да се даде таква 

обврска на претседателите на судовите, во ситуација кога не 

произлегува од законот?  

 

Следен, за реплика се јави членот на Советот Киро Здравев 

и ги изнесе следните наводи: 

Произлегувала од законот за Судски совет кај што вели 

Судскиот совет ја следи и оценува работата на претседателот на 

судот, на судиите.  

Има правен основ за тоа да се предвиди во годишниот план. 

Со тоа што на некој начин претседателите со тоа ќе се натераат 

поодговорно да пристапат кон изработката на годишните планови 

за конкретниот суд.  

 

Следен, за реплика се јави членот на Советот Беса Адеми и 

ги изнесе следните наводи: 

При крајотј на годината секој претседател мора тоа да го 

изготви Годишниот план. Но, сепак смета дека од тој закон не 

произлегува обврската. Лично смета дека не произлегува од 

Законот за управување и движење на предметите. Тоа било една 

од обврските и на претседателите на судовите и на Врховниот суд 

како највисок суд.  
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Тоа што било предвидено со закон е да ги доставуваат 

месечните извештаи до Судски совет. Меѓутоа, ова не 

произлегувало од законот за да го предвидат. Зошто не било 

направено до сега?  

 

Следен, за  реплика се јави членот на Советот Киро Здравев 

и ги изнесе следните наводи: 

Таа обврска произлегува од Законот за Судски совет. Од 

практичен аспект. Бидејќи во праксата се наидува дека добар дел 

од претседателите не изработиле годишен план и се јавуваат 

проблеми. Кога се лоцирале проблемите, постапки за разрешување 

на тие претседатели, постапки за разрешување на судии, којшто 

биле должни да ја следат работата, а не покажале доволен надзор 

по однос на тоа. Во тој правец биле неговите размислувања. 

 

Следен, за реплика се јави членот на Советот Беса Адеми и 

ги изнесе следните наводи: 

Тоа што конкретно се бара не произлегувало од законот. Се 

подразбира дека координаторот и Судскиот совет ја следат 

состојбата на судовите, на судиите и на претседателите на 

судовите. Непотребно тоа се додаде во годишниот план. 

 

Следен, за збор се јави членот на Советот Лорета Горгиева и 

ги изнесе следните наводи:  

„Јас ќе се надоврзам на изложеното од страна на колегата 

Здравев. Сметам дека сосема на место беше даден предлогот и 

истиот произлегува точно од закон за Судскиот совет.  

Во членот 37 опишано е што содржи всушност, што е целта на 

годишната програма за работа на Судскиот совет. Каде што стои 

годишната програма за работа на Советот содржи: мерки и 

активности за унапредување на независноста на судството, мерки и 

активности за зголемување ефикасноста на судството, план за 

континуирано следење на работата на судовите.  

Токму во оваа алинеја 3, од овој член е разработена 

програмата во правец на тоа на кој начин ќе се реализира оваа 

контрола и следење на работата на судовите. Мислам дека, ако 

добро го разбрав колегата токму во разработката на алинеја 3 од 
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нашата обврска, апсолутно во законот за Судски совет и овој член 

во програмата за работа стои и овој предлог - да се наложи на 

претседателите на судовите, нивните изработени годишни 

програми да нас ни ги доставуват на увид и запознавање.  

За да потоа во тек на следење на работата во тековната 

година гледаме дали се движат истите по плановите. Што 

предвиделе, што реализирале.  

Ако го разбрав добро колегата Здравев сметам дека во тој дел 

е разработката на делот од програмата.“  

 

Следен, за реплика се јави членот на Советот Беса Адеми и 

ги изнесе следните наводи:  

Двајцата колеги зборувале за две различни работи. Судијата 

Киро посочил точно за управување со движење на предметите во 

судовите. Судијата Лорета посочила за програма.  

Од таа причина праша дали станува збор за програма за 

работа на претседателите на судовите.  

Останува на ставот дека не произлегува од законот. Такво 

широко толкување, односно не толкување, примена на закон може 

да доведе и до злоупотреба. 

 

Следен, за реплика се јави членот на Советот Киро Здравев 

и ги изнесе следните наводи:  

Во никој случај не може да доведе до злоупотреба. Бидејќи 

ако некој го злоупотреби тоа, тоа би требало да биде координаторот 

за конкретниот суд. Што до сега е нонсенс и не се случило.  

Напротив, со тоа што ќе се предвиди во годишниот план, не 

како задолжение, туку претседателот на судот годишниот план за 

движење на предметите во судовите го доставува до Судски совет. 

Затоа што тоа е една алатка, со која што меѓудругото, ја следат и 

работата на претседателите на судовите и судиите коишто ги 

овластува при формирањето на комисии.  

Значи, треба да се изработат акти, има задолженија, мора 

претседателот сето тоа да го сработи. Со тоа, што ќе го достави се 

овозможува да послужи како алатка, да се види дека претседателот 

ги изработил актите, направил план. Со тоа што, на некој начин ќе 

се докаже дека претседателите презеле се по однос на 
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имплементацијата на Законот за управувње со движење на 

предметите. Тоа била целта. 

 

Следен, за реплика се јави членот на Советот Беса Адеми и 

ги изнесе следните наводи:  

Членот 8 од истиот закон, за кој што зборувале, го 

предвидувал тоа дека претседателот и на Врховниот суд бил 

должен. Не произлегувало обврска од самиот закон за доставување 

на таков план.  

Наназад 10 години не биле тие планови донесени. Ниту еден 

претседател не доставил. Кога стапила на функцијата формирала 

комисија за управување, со кој што управувал судскиот 

администратор и претседателите на одделите во Врховниот суд. 

Членот 8 се испочитувал од сегашниот претседател. Но, сакаше да 

укаже на членовите на Судскиот совет дека ваква обврска не 

произлегувала. Советот можел да стави што ќе посака. Но, не 

произлегувало од тој закон за управување и движење на 

предметите.  

Не бил обемен текстот на законот. Замоли да се проучи. 

Можеби грешела, можеби не била во право, но генералната 

одредба, законската одредба од законот за судови, не значела дека 

се што се мисли, треба да се стави во годишниот план.  

Од тој закон, од тој lex specialis закон за управување и 

движење на предметите не произлегувало задолжение за 

претседателот да се достави до Судскиот совет. За разлика што 

секој претседател до крај на годината морал да си донесе програма 

за работа.  

Предложи да се провери дали произлегува таквата обврска.  

 

Следен, за реплика се јави членот на Советот Киро Здравев 

и ги изнесе следните наводи:  

Неспорно е дека во законот за управување со движење на 

предмети нема одредба со којашто како императив е предвидено 

претседателот годишниот план го достави до Судски совет.  

Меѓутоа, во законот за Судски совет, чл. 37 ал. 3-4 стои дека 

Судскиот совет ја следи работата на претседателот. Како ќе се 
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следи работата на претседателот? Тоа е една алатка за да може да 

се одговори на законската обврска.  

Катастрофално е што претходно никој не доставил, т.е уште 

полошо не изготвил, немал, а Врховен суд! Тоа била целта. Не се 

обврзува, туку претседателот на судот програмата за утврденото 

движење на предмети на конкретниот суд ја доставува до Судски 

совет. Ништо повеќе. 

 

Следен, за збор се јави заменик претседателот на Советот  

Селим Адеми и ги изнесе следните наводи:  

Точно било дека програмата ја донесува претседателот. Но, 

законска обврска произлегувала од чл. 36 - ја следи и оценува 

работа на судиите и судството.  

 

Точно било дека до сега не било побарано. Но, при посета, 

при контрола на судовите некогаш било констатирано дека некои 

претседатели немале донесени такви програми.  

Од таа причина не би била додадена надлежност. Тоа би се 

однесувало генерално за сите претседатели. Исто така 

координаторот на соодветниот суд би знаел дека една обврска била 

запазена.  

Тоа би било добро и за судство и за претседателите. 

 

Следен, за реплика се јави членот на Советот Беса Адеми и 

ги изнесе следните наводи:  

Првичниот предлог бил „задолжително“. Најверојатно 

„погрешно“ сфатила. За Врховниот суд не било проблем. И во 

програмата што утредента ќе се усвоела на општата седница било 

предвидено такво задолжение за претседателот на Врховен суд.  

Како ќе се известуваат претседателите на судовите? Тоа бил 

интерен годишен план за управување и движење на предметите. 

Дали тој се доставува до судовите, за да бидат инофрмирани? 

  

Следен, за реплика се јави заменик претседателот на Советот 

Селим Адеми и ги изнесе следните наводи:  
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Планот се објавува на веб страница на Советот и секој 

посериозен претседател треба да се запознае со содржините кои ги 

објавува Советот. 

 

Следен, за збор се јави членот на Советот Весна Дамева и ги 

изнесе следните наводи:  

Последната реченица не треба да стои во тој акт. Бидејќи е 

акт и јасна била содржината којшто еден акт треба да ја содржи. А, 

не стоело во однос на тоа дека Судскиот совет има можност да 

бара, законска можност да бара доставување.  

Меѓутоа, тоа се уредувало или дополнително со заклучок или 

премолчно. Значи, се во рамките на следењето. Како 

координаторот ќе одлучел. Во тој акт да стои на крајот обврската да 

доставува не е прифатливо.  

Меѓутоа, имајќи во предвид дека мнозинството така смета во 

овој момент ќе се приклучи. Но, сепак дека во еден акт кој што го 

носи Судскиот совет да произлага задолжение за достава, не треба 

да содржи. Иако, ќе се приклучи на мнозинството. 

 

Следен, за збор се јави членот на Советот Тања Тања 

Чачарова Илиевска и ги изнесе следните наводи:  

Следејќи ги досегашните предлози и дискусии, веќе колешката 

Дамева, отприлика кажала тоа што сметала да го каже. Меѓутоа, 

сака само да го образложи својот став.  

Не треба да се дополнува но, тие на колегиуми можат да 

донесат заклучоци за начин на или методологија за работа како да 

се следи. Врз основа на, меѓу другото и врз основа на  годишните 

планови што секој претседател, на секој суд ќе го изготвел. И тоа 

требало да се земе во предвид.  

А како што било кажано, секој координатор ќе најдел начин 

како да го побара годишниот план за управување со движење со 

предметите. 

 

Следен, за реплика се јави членот на Советот Лорета 

Горгиева и ги изнесе следните наводи:  

„Мислам дека нешто се разидуваме, различно зборуваме. 

Значи, ние зборуваме за нашата годишна програма и за разработка 
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на алинеја 3 од нашата законска обврска за изработка на годишна 

програма за работа, каде под алинеја 3 стои - план за континуирано 

следење на работата на судовите и автоматски во наш акциски 

план, предлог мерки на кој начин ќе ја реализираме предвидената 

законска обврска од оваа алинеја 3 од годишната програма за 

работа од конкретниот член.  

Во тој правец е дискусијата и предлогот на колегата Здравев, 

и мислам дека двајцата дискутираме едно, колешката... Незнам 

зашто се разидуваме и не се разбираме.  

Не зборуваме за АКМИС, не зборуваме за законот за движење 

и управување со предмети, зборуваме за реализација на точка 3 од 

законската обврска која произлегува од членот кајшто е регулирана 

нашата годишна програма за работа, како поконкретна активност и 

предлог.  

Не знам зашто не се разбираме. Не знам. Мислам дека се 

разидуваме во дискусиите, во размислувањата.“ 

Следен, за реплика се јави заменик претседателот на Советот  

Селим Адеми и ги изнесе следните наводи:  

Сите се добро се разбираат. Посочи дека и да не стоела 

обврката за достава во секој момент координаторот имал право да 

го побара годишниот план.  

Тоа како прво, а како второ и да стоела обврската не постоеле 

законски пречки за тоа.  

 

Следен, за реплика се јави членот на Советот Беса Адеми и 

ги изнесе следните наводи:  

Многу убаво се разбирале, но имале различни гледишта. Таа 

поаѓала од законот. Тоа што не било предвидено во законот не 

можело со годишниот план да се предвиди.  

Таму убаво стоело - анализа на управување со движење на 

предметите во судот. А како тоа ќе се направело? Тоа знаел секој 

координатор за предметниот суд.  

Зошто не предвидат дека можат да вршат увид. Да дојдат кај 

претседателот на секој суд, да вршат увид во предмети, да се 

одговори на нивните барања? Бидејќи тоа било предвидено во 

законот.  
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Во законот за управување и движење на предмети немало 

таква обврска да претседателите на судовите на Судскиот совет 

како Судски совет се достави такво нешто.  

А инаку се разбирале, само имале различни гледишта. Некој 

бил спор согласно законот, друго било да со акти да предвидат 

нешто повеќе. Обврска за друг. 

  

Следен, за збор се јави членот на Советот Весна Дамева и ги 

изнесе следните наводи:  

Сега ја разгледувале 7-та точка. 7-та точка била Годишен план 

за управување со движење на предметите во судовите во РСМ. А, 

5-та точка била Програмата и таа веќе била усвоена. Не знае зошто 

има дилеми.  

Сега прашањето било дали во актот пред нив и кој бил во 

моментов точка на дневен ред ќе внесат дека треба да се 

доставува или не. Немало друга дилема. Програмата се изгласала, 

поминала. 

  

 Откако констатира дека повеќе никој не се јави за збор 

заменик претседателот на Судскиот совет Селим Адеми предлогот 

на членот на Советот Киро Здравев го стави на гласање. 

 

По гласањето КОНСТАТИРА дека со 6 гласа „За“ и 6 гласа 

„Против“ предлогот на членот на Советот Киро Здравев не е усвоен. 

 

Во продолжение заменик претседателот на Судскиот совет 

Селим Адеми Предлог Годишниот план за управување со движење 

на предметите во судовите во РСМ без измени и дополнувања го 

стави на гласање: 

По гласањето констатира дека едногласно, со 12 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесена следната: 

 

О Д Л У К А 

СЕ УСВОЈУВА Годишен план за управување со движење на 

предметите во судовите во РСМ 
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Заменик претседателот на Советот Селим Адеми констатира 

дека е исцрпена 7-та точка од Дневниот ред и дека ќе се премине 

на постапување и одлучување по 8-та точка од Дневниот ред. 

 

Точка 8 

[Формирање на Комисии на известители по поднесени барања 

за поведување на постапка за утврдување на одговорност на 

судија/претседател на суд] 

 

 

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми констатира 

дека е исцрпена 8-та точка од Дневниот ред и дека ќе се премине 

на постапување и одлучување по 9-та точка од Дневниот ред. 

 

Се констатира дека членот на Советот Весна Дамева ја 

напушти седницата во 13:47 часот од оправдани причини. 

 

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми 

информираше дека членовите на Советот Лорета Горгиева и 

Миљазим Мустафа имаат состанок во Министерство за правда, 

членот на Советот Весна Дамева веќе ја напуштила седницата, а 

тој исто така треба да ја напушти седницата за да земе учество во 

Советот за реформи. 

 

Со оглед дека ќе нема кој да ја води седницата констатира 

дека истата се прекинува. 

 

Продолжението се закажува за среда, 29.12.2021 година со 

почеток во 09:30 часот. 

Првиот дел од седницата се заклучува во 13:53 часот. 
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Продолжението на 390-та седницата се одржа на ден: 

29.12.2021, среда во 10:05 часот во салата за седници.  

 

Присутни членови:  

 Павлина Црвенковска, претседател 

 м-р Селим Адеми, заменик претседател 

 Киро Здравев, член 

 Ханиф Зендели, член  

 Зоран Теофиловски, член [on-line]  

 Гордана Спиреска, член [on-line] 

 Мери Радевска, член [on-line] 

 Лорета Горгиева, член  

 Сашко Георгиев, член 

 Мирсад Суроји, член 

 Беса Адеми, претседател на Врховен суд 

 м-р Тања Чачарова Илиевска, член 

 м-р Миљазим Мустафа, член 

 Весна Дамева, член 

 

Отсутни членови:  

 Гордана Спиреска, член [оправдано отсутна] 

 Бојан Маричиќ, министер за правда [уредно поканет] 

 Беса Адеми, претседател на Врховен суд [уредно 

поканета] 

Присутни од стручната служба: 

 Весна Толева, ВД генерален секратар 

 Вера Андрејчин, советник 

 Ален Раденковиќ, помлад соработник 

 

Продолжението на седницата е отворено за јавноста, но се 

констатира дека нема претставник.  
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Согласно чл. 8 ст. 1 од Законот за Судскиот совет Седницата 

ја отвори и со неа раководеше претседателот на Советот Павлина 

Црвенковска.Откако го констатира присуството на членовите на 

Советот и нивното отсуство, со излагање на причините за 

членовите кои не се присутни на седницата премина на 

постапување и одлучување по 9-та точка од Дневниот ред. 

 

Точка 9 

[Разно] 

 

По повод 9-та точка од дневниот ред разгледување на 

колективниот договор за административните службеници и другите 

вработени претседателот на Советот Павлина Црвенковска отвори 

расправа. 

 

Следен, за збор се јави заменик претседателот на Советот 

Селим Адеми и ги изнесе следните наводи:  

Побара да биде информиран од кого бил спремен 

колективниот договор. Од службите на Советот или бил преземен 

од друга институција?  

Бидејќи во чл. 32 ништо не било спорно и немал ништо против 

но, во делот кој ја уредувал висината на јубилејните награди 

формулацијата 250% делувала неестетски. Тргнувајќи од тоа дека 

100% е највисока стапка.  

Сепак, ако таква била праксата и во други колективни договор 

за него ништо не било спорно. 

 

Следен, за збор се јави претседателот на Советот Павлина 

Црвенковска и ги изнесе следните наводи:  

Појасни дека колективниот договор го спремиле службите на 

Советот во координација претпоставува, со претседателот на 

синдикатот на САДУ. Може да се согласи дека на таа одредба не и 

е местото таму и може да го усвојат колективниот договор и да ја 

избришат таа одредба. Да нема јубилејни награди.   

Факт било дека во многу колективни договор не биле 

предвидени јубилејни награди и ретко каде се делеле. Можеле да 
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отворат дискусија, можеле да ја тргнат, можеле да ја остават. Како 

што ќе одлучел Судскиот совет, така ќе направеле. 

 

Следен, за збор се јави заменик претседателот на Советот 

Селим Адеми и ги изнесе следните наводи:  

Нема желба да одредбата се отстрани, напротив инсистира да 

останат јубилејните награди. Сака само да знае каква била 

праксата во други колективни договори.  

 

Следен, за збор се јави генералниот секретар на Советот 

Весна Толева и ги изнесе следните наводи:  

Истакна дека од Општина Карпош бил поголемиот дел, а 

имало нешто и од Академијата. Одржале повеќе состаноци, 

направиле забелешки. Ова бил само предлог.  

Се сеќава во 2007 во законот за плати на судии имало 

предвидено јубилејни кои потоа ги укинале. Така што врз основа на 

колективен договор не било спорно за јубилејните награди.  

Сега останувало на нив. А висината била работа на договор.  

 

Следен, за збор се јави членот на Советот Миљазим 

Мустафа и ги изнесе следните наводи:  

Колку што го разбрал заменикот не бил проблемот до 

износите, туку во процентите. Номотехнички и во другите законски 

текстови кога се зборувало за просечни плати, се одело со една 

плата, 1/2, 1/3 од просечна плата итн. А со проценти нема 

забележано дека во некој закон така било формулирано, 200%, 

300%.  

Нема проблем, како што и колегата Селим истакнал. Праша 

дали се направени консултации со Секретаријатот за 

законодавство, со Владата? Кога се правела пракса во иднина, кога 

имало вакви работи имало стручни лица на кои тоа им била 

професија. Кога ќе се објавеле дали во службен весник или било 

каде да имале форма и да биле правно добро составени.  

Ако тоа претставувало проблем тој би бил да се одело со една 

просечна плата, две просечни плати. Инаку не бил против и немал 

против ништо. 
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Следен, за збор се јави членот на Советот Лорета Горгиева и 

ги изнесе следните наводи:  

„Се согласувам со забелешката на колегите. Имам предлог 

дополнително можеби да се консултира синдикат, во делот на 

колективните договори кои се усвоени на ниво на служба.“ 

   

Следен, за збор се јави претседателот на Советот Павлина 

Црвенковска и ги изнесе следните наводи:  

Истакна во што бил проблемот. Истиот ден морале да го 

усвојат колективниот договор. Немале време за консултации. 

Постоела теоретска можност и затоа била закажана седницата за 

судски буџет наредниот ден. За да можеле и вработените да земат 

додаток. Се уште постоела таа теоретска можност и посака 

наредниот ден да пројде на седницата на судскиот буџет и за тој 

месец вработените во Советет да земат 15%.  

Се согласува дека доцна било ставено како точка на дневен 

ред. Требало порано да се стави. Но, имале преговори, состаноци 

со синдикат итн. Посака уште истиот ден да најдат компромисно 

решение и да го усвојат колективниот договор. 

 

Следен, за збор се јави генералниот секретар на Советот 

Весна Толева и ги изнесе следните наводи:  

Бидејќи се работело само за една спорна одредба, можеле да 

се исконсултираат, само за таа одредба со синдикатот. 

 

Следен, за збор се јави членот на Советот Мери Радевска и 

ги изнесе следните наводи:  

Смета дека одредбата во однос на процентите „боде очи“. И 

административните работници како и тие и сите други зависеле од 

законот за реализирање на буџетот. Таму биле ограничени и 

јубилејните награди и другите надоместоци и итн. Го поврза 

давањето на јубилејните награди согласно со тие одредби и со 

одредбите од законот за работни односи.  

2,5 просечни плати за јубилејна награда не чула до сега 

меѓутоа, по една просечна плата некако доаѓало логично.  

Но повторно, морало да се врзе со законот за реализирање на 

буџетот кој се носел секоја година. Согласно тој закон таму секоја 
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година се забранувале низа, низа надоместоци и  се било поврзано 

со тој закон. Колективниот договор, на крајот тоа можеби години 

нема да се реализира.  

      

Следен, за збор се јави претседателот на Советот Павлина 

Црвенковска и ги изнесе следните наводи:  

Дополни дека при спремањето на колективниот договор 

единствена насока која била дадена била се што ќе било 

предвидено во тој колективен договор да биде согласно со законот 

за буџет и со финансиските можности што постојат. Децидно да 

стоела таква одредба.  

Бидејќи, ако немало средства во буџетот нема да бидат во 

можност исплатат, а се давало основа, врз основа на колективниот 

договор вработените да тужат. Од таа причина било ставено, 

согласно финансиските можности.  

 

Следен, за збор се јави членот на Советот Киро Здравев и ги 

изнесе следните наводи:  

Ако се имаат во предвид одредбите од законот за 

административните службеници, вработените имаат статус на  

административни службеници. Што значи дека треба да ја делат 

судбината на сите административни службеници во државата.  

Меѓутоа, факт е дека со последните измени и дополнувања за 

административните службеници се предвиделе додатоци, меѓутоа, 

стручната служба во Судскиот совет е изоставена.  

Значи, штом има статус на административен службеник мора 

да ја делат судбината, како по однос на правата така и по однос на 

обврските со останатите административни службеници.  

А инаку по однос на додатоците, учествувал во изготвувањето 

на правилниците и за судии и за членови на Судски совет и за 

судска служба. Додатоци се врзани со расположливите средства во 

судскиот буџет. Не може да се оди надвор тоа. Тоа што го 

дискутирале. Бидејќи не може да земат додатоци ако нема пари.  

Предвидена е одредба во Правилникот за додатоци на 

членови на Судски совет, на судии и судски службеници. Само да 

се преземе одредбата од тие правилници, да се вгради во 

правилникот и со тоа не би требало да има проблем.  
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Следен, за збор се јави заменик претседателот на Советот 

Селим Адеми и ги изнесе следните наводи:  

Му реплицираше на колегата Здравев дека  со колективниот 

договор се уредувало тоа прашање и нема потреба да се презема 

одредба од други правилници. Сега зборувале за нешто конкретно, 

само за јубилејните награди.  

Ако таква одредба стои и за вработените во Академијата за 

истото ќе гласа, но ако стоело во Општина Карпош нама да гласа. 

Побара општините да не се мешаат, бидејќи спаѓаат во друга 

сфера.  

 

Следен, за збор се јави претседателот на Советот Павлина 

Црвенковска и ги изнесе следните наводи:  

Појасни дека Акадмијата склучила договор со САДУ и тие ќе 

склучат договор со истиот синдикат, водејќи се од тоа дека 

Академијата има склучено со нив колективен договор.  

 

Следен, за збор се јави членот на Советот Миљазим 

Мустафа и ги изнесе следните наводи:  

Проверил дека има и други колективни договори што одат со 

проценти, така да го повлекува претходно изјавеното. 

 

Следен, за збор се јави претседателот на Советот Павлина 

Црвенковска и ги изнесе следните наводи:  

Урнек бил колективниот договор којшто го потпишала 

Академијата за обука на судии и јавни обвинители. Бидејќи тоа 

функционирало и било проверено. 

 

Следен, за збор се јави државниот советник Силвија 

Јаневска и ги изнесе следните наводи:  

Разгледувани биле повеќе колективни договори. Имало и 

таков начин на определување, со проценти. Во консултации со 

Академија била информирана дека кај нив тоа било поинаку 

уредено. Таму носеле одлука. Значи, можат да го изменат овој 

член. Како години да останеле 5, 10, 15 , но во продолжение да 
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стоело со одлука на Судски совет по претходно обезбедени 

средства за таа намена. 

  

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска откако 

констатира дека повеќе никој не се јави за збор Предлог 

Колективниот договор за административни службеници и други 

вработени со измената во членот 32 го стави на гласање. 

По гласањето констатира дека едногласно, со 12 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесен следниот:  

 

ЗАКЛУЧОК 

СЕ УСВОЈУВА  Колективниот договор за административни 

службеници и други вработени на Судскиот совет на РСМ 

 

 

Во продолжение, по повод 9-та точка од дневниот ред 

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска информираше 

дека членот на Советот Киро Здравев доставил заклучоци и 

констатации во врска со кривичен предмет на Основен суд Гостивар 

за што му даде збор како известител. 

 

Членот на Советот Киро Здравев информираше дека на еден 

од колегиумите се договориле за одредени предмети од областа на 

сообраќајот, кривични предмети за коишто јавноста била 

заинтересирана, да извршат проверки и да ја констатираат 

состојбата по тие предмети.  

Тој бил задолжен конкретно со предмет на Основен суд 

Гостивар. Извршил увид во предметот и тоа што го констатирал во 

писмена форма го доставил. Заведено под деловоден број 03-

1843/3. За констатираната состојба известил, а исто така известил и 

во однос на заклучоците во врска со тој предмет.  

По негова оценка факт било дека судската практика не е 

воедначена. Па, поради тие причини и заклучокот бил во смисла на 

тоа да Врховниот суд на РСМ преку одделот за воедначување на 

судска практика направи обид да ја воедначи судската практика по 

однос на тие кривични дела. Бидејќи во јавноста се создавало 
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привид на селективна правда, невоедначена судска практика по 

однос на тоа прашање. 

 

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска отвори 

расправа. 

 

За збор се јави заменик претседателот на Советот Селим 

Адеми и ги изнесе следните наводи:  

Постави прашање до членовите кои доаѓаат од редот на 

судиите кои постапувале по кривична материја. Во ситуација кога 

обвинителот склучува спогодба со обвинетиот, судијата пред да ја 

прифати или отфрли спогодбата дали треба да има предвид дали 

обвинителот ги запазил сите процедури во обвинителството? Во 

смисла, дали обвинителот побарал мислење од вишото јавно 

обвинителство и сл.   

 

Следен, за збор се јави членот на Советот Зоран 

Теофиловски и ги изнесе следните наводи:  

ОЈО прави спогодба со обвинетиот и спогодбата ја доставува 

на судот, на судијата за да ја одобри таквата спогодбата. ВЈО не се 

вклучува во таквата постапка. Може да се вклучи ако дојде до 

жалба. Јавниот обвинител не се жалел.  

Значи, апсолутно основниот суд немал никаква вина за 

конкретниот предмет, нити за други предмети. Бидејќи јавниот 

обвинител е тој што поднесува жалба. Жалба не била поднесена. 

За висината на казната судот не можел да реагира, освен да не ја 

прифати спогодбата.    

 

Следен, за збор се јави членот на Советот Сашко Георгиев и 

ги изнесе следните наводи:  

Работел на претходна постапка и имал вакви и случни случаи. 

Пред судењето на претходна постапка се склучувала спогодбата. 

Спогодбата била изготвена од страна на обвинителот и бранителот 

односно, осомничениот.  

Битно согласно законот било судија на претходна постапка да 

утврди дали обвинетиот бил присебен, дали имал бранител, дали 

бил свесен, да не бил во заблуда, да не бил под принуда. И 
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меѓудругото, судијата по службена должност бил должен да утврди 

дали било во согласност со законски предвидената рамка на 

законот. Ништо друго освен тоа.  

Што значи дека, судијата не бил надлежен во поглед на 

висината на казната. Тоа било согласно законот утврдено.  

Практикувале, од тоа што тој бил запознаен, да има 

согласност на спогодбите од страна на вишиот јавен обвинител.  

Обвинителот бил странка во постапката, овластен бил во таа 

ситуација.  Не било надлежност на судијата да утврдува. Доколку 

судот утврдел дека е во рамките на законот. Ако законот 

пропишувал од 1 до 10 години. Ако било 1 години или ако било 

условно, во рамките на законот било. Значи, тоа го дозволува. 

Значи, проблем немало за судот да ја склучи спогодбата. Нити 

може ниту смеел да влијае на висината на казната.  

Ја утврдувал психолошката состојба, но не смеел да 

навлегува во фактичката состојба. Судот во ваквата ситуација бил 

само една институција која што ја спроведува законската волјата и 

договорот на двете странки.  

 

Следен, за збор се јави членот на Советот Мирсад Суроји и 

ги изнесе следните наводи:  

Делумно се согласува со колегата. Во таа фаза на постапката 

се знаело на каков начин судијата на претходна постапка ја 

испитувал предлог спогодбата доставена од ОЈО. Дотолку повеќе 

кога станувало збор за лице кое било осудувано. А посебно во 

случај кога се наоѓало на издржување на казна затвор.  

 

Следен, за збор се јави членот на Советот Лорета Горгиева и 

ги изнесе следните наводи:  

„Краток одговор на прашањето дали судот има ингеренции да 

ги испитува пропустите на обвинителството во моментот пред 

поднесување на спогодбата. Кратко и јасно не.  

Во моментот тоа што му е надлежност на судот си го испитува 

во рамките на тоа што му е дадено согласно ЗКП во делот на 

неговото постапување.  

Дали претходно има или нема пропусти од страна на 

обвинителството, тоа не е предмет на испитување на спогодбата. 
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Во пракса писмено немаат согласност, меѓутоа, сите знаеме дека 

основните обвинители при поднесување и прифаќање на овие 

предлог спогодби ги консултираат усно. Има некоја рамка со која се 

согласуват одприлика за понудените казни и тука се движи во 

рамките на овие казни.  

Обично казните кои во таа фаза ги понудуваат, ги прифаќаат 

обвинителите се високи за обвинетите и најчесто ретко се 

склучуваат во таа фаза спогодби. Секогаш  се оди на фаза на 

судење, бидејќи со признание на вина секој пат добиваат помали 

казни. Тоа е генерално во пракса.“          

 

Следен, за збор се јави членот на Советот Мери Радевска и 

ги изнесе следните наводи:  

Ја прочита одредбата од членот 489 од ЗКП. Одбивање на 

предлог спогодбата. Ако судијата на претходната постапка утврди 

дека прибавените докази за  фактите важни за избор и одмерување 

на санкција не го оправдуваат изрекувањето на предложената 

кривична санкција, односно дека јавниот обвинител, осомничениот 

и бранител во текот на рочиштето поднеле  барање за утврдување 

на кривична санкција различна од кривичната санкција содржана во 

предлог-спогодбата, донесува решение со кое ја одбива предлог-

спогодбата и списите ги доставува до јавниот обвинител.  

Активна улога имал судијата и незнае зошто тука спорат кога 

имало законско решение.  

 

Следен, за збор се јави членот на Советот Киро Здравев и ги 

изнесе следните наводи:  

Факт е дека сите што дискутирале, дискутирале во насока 

дали изречената санкција одговара на стореното кривично дело и 

дали со истата се постигнувала превенцијата, како на планот на 

специјалната така и на планот на генералната превенција.  

Со оглед на тоа дека предлог спогодбата е поднесена од 

обвинителот, тоа што го кажале и колегите, судијата се фокусирал 

на испитување. Штом е спогодба, тоа е договор, согласност на 

волјата на договорните страни. Не може да се меша во работата на 

обвинителот бидејќи, хиерархиска субординација доаѓа до израз. 
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Откако повеќе никој не се јави за збор претседателот на 

Советот Павлина Црвенковска  констатира дека е усвоена 

информацијата од членот на Советот Киро Здравев и се носи 

следниот: 

 

З А К Л У Ч О К  

 

Врховниот суд на РСМ по претходна анализа на судската 

практика да ја преиспита казнената политика, односно преку 

правните инструменти да обезбеди единство во примената на 

законите - воедначување на судската практика во конкретната 

правна област. 

 

Во продолжение, по повод 9-та точка од дневниот ред 

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска информираше 

дека од членот на Советот Сашко Георгиев поднесено е барање за 

презаведување на барање во претставка за што му даде збор на 

известителот. 

 

Членот на Советот Сашко Георгиев информираше дека 

станува збор за поднесено барање каде тој бил претседател, 

колегите Селим Адеми и Гордана Спиреска биле членови.  

Барањето било поднесено од страна на подносител адвокат 

против одредно лице, односно судија. Каде што во самото барање, 

не знае од кои причини е заведено како барање, бидејќи било 

насловено како претставка.  

Како претставка ги имало сите елементи да се постапува по 

него. Констатирале како комисија дека станувало збор за интересна 

претставката, која треба да се испитува. Повтори, не знае од кои 

причини било заведено како барање.  

Како барање биле ограничени во делот на тоа да постапуваат,  

да испитуваат. Од тие причини констатирале како комисија дека 

треба да се презаведе како претставка. 

 

Во продолжение, Претседателот на Советот Павлина 

Црвенковска отвори расправа.  
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 Откако никој не се јави за збор констатира дека е донесен 

следниот: 

 

ЗАКЛУЧОК 

 

Се задолжуваат службите претставката заведена како барање 

за утврдување на одговорност бр. 10-102/21 од 06.10.2021 година 

од уписникот кајшто се заведуваат барањата за утврдување на 

одговорност со ознака 10 да се заведе во Уписникот за претставки и 

поплаки со ознака 08. 

 

Во продолжение, по повод 9-та точка од дневниот ред 

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска информираше 

дека од членот на Советот Мери Радевска доставено било 

известување од Основен суд Охрид за делегирање на 

претседателот на Основен суд Охрид, бидејќи истиот е судија на 

Апелациониот суд Битола.  

 

Воедно од членот на Советот Сашко Георгиев доставено било 

Барање мислење од Основниот суд Кратово за воедначена судска 

пракса бидејќи, претседателот на судот е судија на Основен суд 

Куманово и барал да се вклучи во АКМИС системот за што им даде 

збор како известители. 

 

 Членот на Советот Сашко Георгиев информираше дека 

почетокот на 2021 година за претседател на Основен суд Куманово 

избрале колега којшто ја извршувал функцијата судија во Основен 

суд Кратово. Истиот имал волја да постапува по предмети и како 

судија и побарал од Судски совет да изнајде решение (да биде 

делегиран или сл.)  за да може да  постапува по предмети. Тоа 

било реален проблем, во време кога од една страна немале судии 

на терен, а од друга страна имале судија којшто сака да работи, а 

немало начин како да се вклучи.  

 

Членот на Советот Мери Радевска информираше дека иста 

била состојбата со претседателот во Основниот суд во Охрид кој 

бил судија на Апелациониот суд.  
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Охрид бил во состојба судот да нема доволно судии. 

Тековната година повеќе судии ќе заминеле и имало потреба 

посебно од судија кој би постапувал.  

Покрај тоа се зголемувал и бројот на предмети, така што 

состојбата била навистина тешка.  

Треба да се излезе во пресрет барем во делот на 

остранување на состојбите кои придонесувале судовите да не се 

ажурни и да се дозволело овие претседатели да постапуваат по 

предмети на судот кајшто ја вршеле функцијата на претседател.  

Дилемата била околу делегирањето.  Дали ќе се применел 

членот 39 ставот 9 во кој можело времено да биде упатен судија, но 

не подолго од 1 година да суди во друг суд од ист степен или 

понизок суд.  

Или пак ќе се применела одредбата од членот 47 ставот 3 од 

Законот за судовите кајшто стоело дека претседателот на судот 

имал статус и функција на прв судија. Во 2019 година со измените 

на законот било додадено меѓу еднаквите на соодветниот суд. 

Дилемите биле околу тоа.  

Треба да се изјаснат со донесување на некаков заклучок или 

одлука за ова за да можат тие луѓе да постапуваат.  

 

Во врска со пласираните информации претседателот на 

Советот Павлина Црвенковска отвори расправа. 

 

За збор се јави претседателот на Советот Павлина 

Црвенковска и ги изнесе следните наводи:  

Повеќе пати на колегиум ова прашање било отворано и на 

последниот колегиум што го имале (побара од заменикот да ја 

поправи ако греши) бил донесен заклучок да го прифатат 

законското решение да ги делегираат како судии без оглед што 

биле избрани како претседатели. 

 

Следен, за збор се јави заменик претседателот на Советот 

Селим Адеми и ги изнесе следните наводи:  

Реплицираше дека имало два предлози. Првиот предлог бил 

да се делегираат.  
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Вториот предлог, кој го прифатиле, констатирале дека Судски 

совет требал да донесе заклучок. Во кој ќе се образложи дека 

претседателот е прв меѓу еднаквите судии, и по пат на 

автоматизам, со изборот како претседател тој ги имал сите права и 

обврски како сите судии и имал право да суди.  

Така одлучило мнозинството на предлог изнесен од страна на 

членот на Советот Киро Здравев.  

Во еден дел имале дилема во врска со одлуката на 

Апелационен суд Штип. Бидејќи во минатото немало забрана во 

законот да еден судија биде претседател и на суд од повисок 

степен. Но, со новите законските решенија околностите биле 

променети и таа дилема била отстранета. 

 

Следен, за збор се јави претседателот на Советот Павлина 

Црвенковска и ги изнесе следните наводи:  

Не се согласува токму поради завземениот став на 

Апелациониот суд. Бидејќи мнозинството поинаку размислувало ќе 

донесат заклучок со којшто ќе ги овластат претседателите да можат 

да влезат во распоредот по АКМИС системот. Да добиваат 

предмети и да одлучуваат по предмети.  

Што ќе покажела во иднина праксата останувало да се види.  

 

Следен, за збор се јави членот на Советот Киро Здравев и ги 

изнесе следните наводи:  

По однос на дилемите дали претседателот на судот може да 

постапува по предмети односно да суди. Имајќи во предвид и 

одлуката на Апелациониот суд Штип, каде што е укината одлуката 

на претседателот на Основен суд Радовиш бидејќи, не е избран за 

судија во Основен суд Радовиш, туку, од судија на Основен 

граѓански суд е избран за претседател на Основен суд Радовиш.  

Од тие одлуки произлегува дека Апелациониот суд Штип се 

повикал на одредби од стариот закон за судовите. Според членот 

47 од поранешниот закон за судовите претседател на суд се избира 

од редот на судиите на РМ под услови во постапка и на начин како 

што се врши избор на судија во соодветен суд. Претседателот на 

судот се избира за времетрање од 4 години. И точка 3 
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претседателот на судот има статус и функција на прв судија на 

соодветниот суд.  

Со измените и дополнувањата на законот за судовите кој 

влегол во сила на 25.05.2019 година таа одредба е променета и 

стои, претседател на суд се избира од редот на судиите кои имаат 

најмалку 6 години непрекинат судиски стаж во суд од ист или 

повисок степен во постапка утврдена со закон за време од 4 години. 

Со тоа што во ставот 3 е додадено меѓу еднаквите.  

Значи, претседателот на судот има статус и функција на прв 

судија на соодветниот суд, старото решение, сега со измените 

претседателот има статус и функција на прв судија меѓу еднаквите 

на соодветниот суд.  

Тука се гледа излезот од ситуацијата. Затоа што со примената 

на старата одредба се случи да се избере претседател на повисок 

суд, од судиите од основен суд. Случајот со Битола. Значи, судија 

од Основен суд Битола се избрал за претседател на Апелационен 

суд Битола. И нормално бидејќи тој нема статус на судија на 

Апелационен суд Битола не може да постапува по предметите туку, 

неговата работа е ограничена само по однос на претседателската 

работа.  

Во денешни услови кога факт е дека нема доволен број на 

судии, а од друга страна претседателот на судот само да се 

занимава со претседателската работа е неоправдано. Ако се има во 

предвид дека има судови со 2-3 судии, обемот на претседателската 

работа му е многу мала мора да помага и по однос на предметно 

работење да суди и да работи предмети.  

Предлог заклучок треба да се формулира во таа смисла. 

Претседателот на судот избран како судија на друг суд од ист или 

повисок степен согласно одредбата од членот 47 став 3 од законот 

за судовите може да постапува и по предметна работа (да суди). Во 

таа смисла, има вонпредметна, претседателска и предметна 

работа. 

 

Следен, за збор се јави членот на Советот Сашко Георгиев и 

ги изнесе следните наводи:  

За поздравување биле колегата Мирослав и колегата Баткоски 

бидејќи изразиле волја да дадат свој придонес.  
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Побара да биде нотирано на записник дека 2002 година имале 

ВД претседател кој четири години претходно ја извршувал 

функцијата претседател и кој изрично одбивал да работи, а 

делегирале судии во Основен суд Виница. 

 

Следен, за збор се јави членот на Советот Весна Дамева и ги 

изнесе следните наводи:  

Се сложи со колегата Сашко Георгиев. Сите сакале да 

истакнат на записник. Бидејќи во записникот останувал траг за тоа 

што го говореле. На работните состаноци не се знаело.  

За поздравување било, особено што тие млади судии 

апсолутно се труделе да дадат свој придонес да се зголемела 

ажурноста на судот. За жал имало судии, кои навистина за целиот 

период да не постапуваат, повикуваќи се на тоа дека не можат. Тоа 

воопшто не било во ред.  

Се надева дека со ова ќе надминат голем проблем. 

 

Следен, за збор се јави заменик претседателот на Советот 

Селим Адеми и ги изнесе следните наводи:  

Овој нивен заклучок не бил спорен кога претседателот како 

претседател сакал да суди. Изразувал желба. Но, дали со овој 

заклучок можеле да го натераат да суди? Дали тоа било екслузивно 

право на претседателот да цени дали ќе суди или не? Затоа што 

имало судови каде претседателите не судат, а имало и судови каде 

претседателите судат. 

 

Следен, за збор се јави членот на Советот Ханиф Зендели и 

ги изнесе следните наводи:  

Тој во времето кога бил претседател и ја извршувал таа 

функција немал дилеми. Затоа што ако тој прифати да биде 

претседател не можел да го доведе во прашање тоа да не суди во 

конкретниот суд. Сите претседатели не треба да го доведат во 

прашање тоа дали да судат или не. Ако прифатат да бидат први 

судии на тој суд, зашто да не прифателе да судат. 

 

Следен, за збор се јави членот на Советот Весна Дамева и ги 

изнесе следните наводи: 
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За нејзе не бил прифатлив зборот „може“ во заклучокот. Токму 

од таа причина. Повторно ќе се случело тој претседател што 2, 4 

години не прифаќал да суди и барал изговори, повторно ќе 

продолжи.  

Во тој дел треба некако да го прецизираат едноставно како 

задолжување.  

Меѓутоа, и овој заклучок како што напоменале, се однесува 

само за оние судии кои од еден во друг суд се избрани за 

претседатели. И тоа се работело за помали судови.  

Тие не можеле облигаторно тука за секој суд. Бидејќи знаеле 

дека имало судии од истиот суд што се претседатели, а не судат. И 

тоа од оправдани причини, обејктивни. Значи, во голем суд како 

кривичниот, како граѓанскиот практично не можел да суди 

претседателот. Но, да се согласи дека во Основен Виница, Основен 

Радовиш итн. претседателот не суди, а немал зголемен обем на 

менаџирање, не може да се согласи. 

 

Следен, за збор се јави претседателот на Советот Павлина 

Црвенковска и ги изнесе следните наводи:  

Тој што работел, работел. Тој што сакал да биде само 

претседател ќе бил само претседател. 

 

Следен, за збор се јави членот на Советот Мери Радевска и 

ги изнесе следните наводи:  

Во иста насока била и нејзината дискусија, дека во различни 

судови овој заклучок не бил применлив. Посебно во тие големи 

судови каде што менаџирањето барало огромен напор. Во другите 

судови можело да се применува и при изборот од еден суд во друг. 

 

Следен, за збор се јави членот на Советот Сашко Георгиев и 

ги изнесе следните наводи:  

Во целост се согласува со изнесеното од страна на колегите, 

но предупреди дека последиците ќе ги носат самите за случаевите 

кога некого штитат да не суди. 

 

Следен, за збор се јави членот на Советот Киро Здравев и ги 

изнесе следните наводи:  
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Зошто треба да се оди со формулацијата „може“? Бидејќи во 

големите судови претседателот нема време да суди. Тој има 

огромен обем на работа како претседател по однос на менаџирање 

на работата и не може во заклучокот како императив да се наложи.  

Во минатото имало неформален договор, судовите со над 10-

15 судии, претседателот немал обврска да суди. Судовите под 10 

судии, претседателот имал обврска да суди, односно може да суди. 

 

Следен, за збор се јави претседателот на Советот Павлина 

Црвенковска и ги изнесе следните наводи:  

Реплицираше дека не се согласува со колегата Киро Здравев, 

но ќе се приклучи на мнозинството. Од нејзиното лично искуство не 

се согласува со тоа. Во однос на бројот на судиите во судот, каде се 

правело дистинкција кој можел да суди, кој не можел да суди. 

 

Следен, за збор се јави заменик претседателот на Советот 

Селим Адеми и ги изнесе следните наводи:  

Не чул некој да му цитира одредба од судскиот деловник, во 

делот каде се уредуваат правата. Дали може или мора. 

 

Следен, за збор се јави членот на Советот Мери Радевска и 

ги изнесе следните наводи:  

Во судовите со основна надлежност да се применувала 

формулацијата „мора“, а во останатите „може“. 

 

Следен, за збор се јави членот на Советот Лорета Горгиева и 

ги изнесе следните наводи:  

„Во сите судови со проширена сите претседатели судат. 

Струмица од 20 по систематизација работи со 11 судии и нема 

шанси да не суди претседателот. Кочани исто така. Зборувам за 

моето апелационо подрачје. Сите претседатели судат.“  

 

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска откако 

повеќе никој не се јави за збор констатира дека е донесен следниот: 

 

 

З А К Л У Ч О К 
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Не постојат законски пречки претседателот на судот како 

судија на друг суд од ист или повисок степен, согласно одредбата 

од чл. 47 ст. 3 од Законот за судовите да постапува и одлучува (да 

суди) по предмети во надлежност на истиот суд во кој е избран за 

претседател. 

 

Во продолжение, по повод 9-та точка од дневниот ред 

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска информираше 

дека членот на Советот Мери Радевска доставила известување во 

врска со кривичниот предмет на Основниот суд Охрид којшто 

предизвика голем интерес во јавноста за што и даде збор како 

известител.   

    

Членот на Советот Мери Радевска истакна дека сака да укаже 

на технички грешки во известувањето. Тргнала од образложението 

на колегата во пресудата. Меѓутоа, имало 3 сопатници што 

задобиле тешки телесни повреди и една тешка телесна повреда 

сопатник во возилото на обвинетиот. Значи, 4 тешки телесни 

повреди. Телесна повреда на сопатник во возилото  на обвинетиот. 

Значи, вкупно имало 2 починати лица во однос на последиците. 4 

лица со тешки телесни повреди и 1 со телесна повреда.  

Погрешно било образложените во пресудата на колегата кое 

било предмет на испитување од Апелациониот суд.  

Со оглед да се друго било изнесено во известувањето и 

нејзината констатација останува на дополнувањата кажани  

денешната седницата.      

 

Следно, претседателот на Советот Павлина Црвенковска 

отвори расправа и со оглед дека никој не се јави за збор 

КОНСТАТИРА дека Судскиот совет ја разгледа информацијата како 

информација од интересен карактер. 

 

Во продолжение, по повод 9-та точка од дневниот ред 

претседателот на Советот Павлина Црвенковска отвори расправа 

по повод известувањето од Врховен суд за невоедначена судска 
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пракса по однос на казнената политика за изречени санкции за 

кривични дела од областа на сообраќајот. 

 

За збор се јави членот на Советот Киро Здравев и ги изнесе 

следните наводи: 

Согласно заклучокот што претходно е донесен, со којшто  за 

кривични дела, тешки дела против безбедноста во сообраќајот, 

побарано е Врховниот суд, одделот за воедначување на судската 

практика да се произнесе по однос на невоедначената судска 

практика, бидејќи од граѓаните имало реакции дека за исто 

кривично дело на повеќе апелациони подрачја се изрекувале 

различни санкции. Некаде условна осуда, некаде 6 месеци затвор, 

како што било во Гостивар, во Куманово година или две години итн.  

Не спорно е дека само по предлог на вонредно преиспитување 

на правосилна судска одлука Врховниот суд ја испитува одлуката по 

однос на околностите кои влијаат на висината на казната. Меѓутоа, 

со заклучокот се предлага на ниво на држава, Врховниот суд како 

највисок суд кој е должен согласно член 101 од Уставот да ја 

воедначува судската практика односно, да обезбеди единство во 

примена на законите.  

Имајќи ја во предвид зачестеноста и реакцијата од граѓаните и 

оштетените во тие предмети да се разгледа можноста Одделот за 

воедначување на судска практика да закаже состанок. Дали со 

претседателите на апелационите судови и со претседателите на 

основните судови и едноставно од тој состанок да произлезе една 

анализа по однос на движењето на казнената политка и 

воедначувањето на казнената политика по однос на тој вид на 

кривични дела.  

Познато е дека единствено по однос на санкцијата Врховниот 

суд може да интервенира ако е поднесено барање за вонредно 

преиспитување на правосилна судска одлука.  

Не била целта тоа што било добиено како одговор. Туку целта 

била да одделот за воедначување на судска практика обезбеди 

воедначеност на казнената политика. 

 

Следен, за збор се јави претседателот на Советот Павлина 

Црвенковска и ги изнесе следните наводи: 
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Едно побарале, друго добиле. Добиле „округло па на ќош“. 

Одговор којшто апсолутно ништо не придонесувал кон 

воедначување на судската казна по однос на тие актуелни случаи 

во јавноста за загрозување на безбедноста во сообраќајот.  

 

Следен, за збор се јави членот на Советот Зоран 

Теофиловски и ги изнесе следните наводи:  

Секој предмет бил посебен. Не биле сите предмети идентични 

па да се направело воедначување на судската пракса.  

 

Следен, за збор се јави членот на Советот Ханиф Зендели и 

ги изнесе следните наводи:  

Тој би се приклучил на тоа што го кажал колегата Киро 

Здравев како аргумент по однос на известувањето од Врховниот 

суд. Врховниот суд имал законска обврска да се произнесе по однос 

на санкциите и да донесе на општа седница начелен став или 

начелно мислење по однос на воедначувањето на практика за 

конкретни кривични дела. 

 

Следен, за збор се јави членот на Советот Зоран 

Теофиловски и ги изнесе следните наводи:  

Како да се произнесат за предмети којшто ги немаат на увид? 

Можеле да се произнесат кога предметите доаѓале по вонреден 

правен лек. Не можеле во Врховниот суд да имаат увид во 

предметите кои ги решавале основните судови низ цела држава. 

 

Следен, за збор се јави членот на Советот Ханиф Зендели и 

ги изнесе следните наводи:  

Врховниот суд имал оддел за практика и воедначување на 

праксата по однос на конкретни кривични дела. Како Судски совет 

побарале да се произнесат по однос на воедначувањето на 

судската пракса по однос на казнената политика на општа седница.  

Со нивното известување не била извршена нивната задача за 

тоа што го побарал Судскиот совет. 

 

Следен, за збор се јави членот на Советот Тања Чачаровска 

Илиевска и ги изнесе следните наводи:  
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Се сложува со заклучокот дека секое кривично дело било 

засебно, со посебна фактичка состојба. Меѓутоа, не станувало збор 

само за кривичните дела од оваа област.  

Сосема се согласува со колегата Ханиф Зендели и колегата 

Киро Здравев дека имал законска обврска Врховниот суд да ја 

следи и да допринесе за воедначување на судската пракса.  

Иако не била извор на правото судската пракса, воедначена 

судска пракса создавала пред се сигурност кај ѓраѓаните. Не 

можеле такви драстични разлики да имаат од еден до друг суд по 

однос на казнената политика за кривичните дела од една област, со 

оглед на последиците.  

Инаку, дали ќе се поднесувале понатаму останатите правни 

лекови кои му биле на располагање на оштетениот или обвинетиот 

не навлегува. Зборува конкретно за законската обврска на 

Врховниот суд. И затоа се согласува дека заклучокот што го 

пратиле бил „округло па на ќош“. 

 

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска 

резимираше дека поради посебен интерес на јавноста тие го 

испратиле тоа барање до Врховен суд и до апелационите судови.  

Предложи повторно да се обратат со допис, со којшто во 

насока на воедначување на судската пракса, одделот за судска 

пракса во Врховниот суд повторно го разгледа нивното барање и 

да се достават нови дописи до апелационите судови. 

 

Во продолжение, членот на Советот Мери Радевска во врска 

со потточка која била тргната од дневниот ред побара да биде 

информирана за следното:  

Имало една точка што се провлекувала. Пензионирање на 

колешки кои биле во Уставениот суд. Имале мандат сеуште таму.  

Се поставило прашањето дали им мирува мандатот или 

немало одлука за мирување?  

По канцеларии било поделено решение за двете колешки со 

кое се утврдува дека мандатот им мирувал. Сега требало да се 

каже јасно дали тоа мирување значело дека не треба да се 

одлучува за престанок на нивната функција во судовите од каде 

што потекнуваат поради исполнување на услови за пензија или тоа 
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мирување значело дека мируват тие функции, иако имаат повеќе од 

64 години.  

Тоа било толку едноставно. Побара да не се врзуваат за 

имиња, да не се врзуваат за ништо. Требале да одлучат 

принципиелно, правно и законски како да постапеле.  

На колегиум било дискутирано, дека требало да се провери 

дали мирува функцијата. Кога тоа било утврдено, останувало да 

утврдат кога ќе расправаат по тоа прашање. Во текок на истиот ден 

ќе расправаат, на колегиум ќе расправаат, наредната седница или 

не требале воопшто да расправаат, но да ги истакнат причините.  

 

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска отвори 

расправа. 

Следен, за збор се јави членот на Советот Весна Дамева и ги 

изнесе следните наводи:  

Изрази апсолутна поддршка на колешката Мери Радевска. 

Меѓутоа, по однос на конкретното прашање на работен состанок 

разговарале дека не било предвидено во решението дека мирува 

судиската функција. Во материјалите кои им биле поделени имало 

„мирување“.  

Затоа се јавило како правно прашање и затоа било добро да 

го продискутираат. Можеби требало за истиот ден да бидат 

спремни, меѓутоа околностите биле такви. Биле ангажирани со 

комисии итн.  

Нејзин предлог е уште еднаш да се размисли. Меѓутоа, 

останува отворена ако имаат желба и во моментот би можеле да 

дискутираат.  

Имале веќе друга ситуација која претходно не ја разговарале 

како правно прашање. Во таа насока мисли дека треба да остават 

за наредната седница. Но, сепак се приклучува на мнозинството. 

  

Следен, за збор се јави заменик претседателот на Советот 

Селим Адеми и ги изнесе следните наводи:  

Смета дека нема потреба да отвараат дискусии чиј краен 

епилог би бил одлагање на седницата. Го поддржа предлогот на 

колешката Весна Дамева оваа проблематика да се дискутира на 

некоја наредна седница. 
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Претседателот на Советот Павлина Црвенковска откако 

констатира дека повеќе никој не се јави за збор премина на 

следната потточка  која што се однесува на исправка на решението 

за мирување на судиската функција на Емилија Илиевска, судија на 

Врховен суд. Исправката се однесува на датумот на влегување во 

сила на решението.  

Се констатира дека е донесено следното: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 Барањето за мирување  на судиската функција поднесено од 

Емилија Илиевска, судија на Врховниот суд на Република Северна 

Македонија, бр. 03-321/1 од 15.02.2021 година, СЕ УСВОЈУВА. 

 Се утврдува мирување на судиската функција на Емилија 

Илиевска, судија на Врховниот суд на Република Северна 

Македонија од 31.12.2021 година заклучно со 31.01.2026 година. 

 

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска констатираше 

дека никој од членовите на Советот повеќе не се јави за збор.  

Од тие причини Претседателот на Советот Павлина 

Црвенковска констатираше дека е исцрпен дневниот ред за 390-та 

седница на Советот и дека истата е завршена во 11:40 часот. 

 

Напомена: Тонскиот запис е составен дел на овој записник. 
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