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                                              З  А  П  И  С  Н  И  К 

oд  277-та седница на Судскиот совет на Република Македонија  

одржана во салата на Судскиот совет на Република Македонија  на 

ден 09.05.2018 година, (среда) со почеток во 10,00 часот  

 
На седницата присуствуваа: Зоран Караџовски, претседател на Советот, 

Шемседин Јусуфи - заменик претседател,  Јелица Крстевска, Влатко Самарџиски, Мери 

Дика-Георгиевска, Мирјанка Гоцевска-Стефановска, Беќир Шаини и Александра 

Зафировска - членови на Советот избрани од редот на судиите и Владе Богданоски, 

Беким Реџепи, Виолета Богојеска, Селим Адеми и Лидија Каначковиќ - членови на 

Советот избрани од Собранието на Република Македонија. 

Отсутни се: Министерот за правда – Билен Саљији, Јово Вангеловски, 

претседател на Врховен суд на РМ -  членови по функција, уредно поканети. 

Записникот го водеше Анита Андоноска –генерален секретар на Судскиот совет 

на РМ. На седницата присуствуваа Весна Толева - државен советник, Вера Андрејчин- 

советник за односи со јавноста и Наташа Јаневска - оператор на систем за гласање. 

 

Претседателот на Советот најнапред констатира дека има потребен кворум за 

работа, по што го изложи предложениот дневен ред и отвори расправа  по истиот. 

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

дневен ред. По гласањето констатира дека со  13- „За“, е усвоен следниот 

 

                                       Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 

1. Усвојување на Записник од 274-та седница на Судскиот совет на Република 

Македонија од 28.03.2018  година; 

 

2. Донесување на Одлука за распишување на оглас за избор на еден член на Судскиот 

совет на РМ од редот на судиите припадници на сите заедници кои не се мнозинство 

во Република Македонија; 

 

3. Разгледување и оценување на извештаите за работата на судовите во Република 

Македонија за првото тромесечие за 2018  година; 

 

4. Расправа по претставките и поплаките од граѓаните и правните лица за работата на 

судиите, претседателите на судовите и судовите, поднесени до Судскиот совет на 

Република Македонија и тоа: УПП бр. 468/18, 480/18, 493/18; УПП бр. 88/18, 141/18, 

147/18, 160/18, 171/18, 193/18, 197/18, 217/18, 220/18, 247/18, 413/18, 447/18, 470/18; 

УПП бр. 167/18, 190/18, 487/18; УПП бр. 143/18, 381/18, 394/18, 417/18, 444/18, 498/18; 

УПП бр. 242/18, 430/18, 453/18, 466/18, 478/18; УПП бр. 55/18, 196/18, 512/18 и УПП 

бр. 224/18, 401/18, 437/18, 473/18 и 

 

5. Разно. 

 

Точка 1 

По излагање на 1-та точка од дневниот ред - Усвојување на Записник од 274-

та седница на Судскиот совет на Република Македонија од 28.03.2018  година, 

Претседателот на Советот отвори расправа. Отакако констатира дека никој не се јави 
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за збор, го стави записникот на гласање. По гласањето констатира дека записникот е 

усвоен со 13 -„За“, без измени и дополненија. 

 

Точка 2 

По однос на 2-та точка од дневниот ред - Донесување на Одлука за 

распишување на оглас за избор на еден член на Судскиот совет на РМ од редот на 

судиите припадници на сите заедници кои не се мнозинство во Република Македонија, 

Претседателот на Советот појасни дека согласно член 9 од Законот за Судскиот совет 

на РМ е предвидено дека Претседателот на Советот е должен најдоцна три месеци пред 

истекот на мандатот на член на Советот да распише оглас за избор на член на Советот 

од редот на судиите.  Согласно предвиденото во законот, огласот треба да се објави 

најдоцна 14.05.2018 година. Во член 13 од Законот за Судскиот совет на РМ е 

предвидено формирање на Комисија за подготвување на кандидатски листи, а во член 

14 од истиот закон е предвидено формирање на Комисија за спроведување на избор на 

членови на Советот од редот на судиите. Наведе дека Комисија за спроведување на 

избор на членови на Советот од редот на судиите ќе се формира дополнително. 

Предлага да се формира Комисија за подготвување на кандидатски листи во следниот 

состав: Мирјанка Гоцевска –Стефановска, Мери Дика -Георгиевска и Влатко 

Самарџиски – членови на Комисијата. Отвори расправа по предлогот. Откако 

констатира дека никој не се јави за збор, предлогот го стави на гласање. По гласањето 

констатира дека со 13-„За“, е донесен следниот 

 

                                                 З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

 

СЕ ФОРМИРА Комисија за подготвување на кандидатски листи за избор на 

еден член на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите 

припадници на сите заедници кои не се мнозинство во Република Македонија,  во 

следниот состав: 

- Мирјанка Гоцевска -Стефановска - член на Комисија; 

- Мери Дика -Георгиевска – член на Комисија и 

- Влатко Самарџиски – член на Комисија. 

 

Точка 3 

По излагање на 3-та точка од дневниот ред- Разгледување и оценување на 

извештаите за работата на судовите во Република Македонија за првото тромесечие 

за 2018  година, Претседателот на Советот им даде збор на известителите. 

 

Членот на Советот- Јелица Крстевска најнапред истакна дека согласно член 31 

став 1 алинеа 15 од Законот за Судскиот совет на РМ, Судскиот совет ги разгледува и 

оценува тримесечените извештаи за работа на судовите. До Судскиот совет на РМ од 

страна на судовите во РМ биле доставени извештаи за нивната работа за првиот 

квартал на 2018 година, поточно за месеците јануари, февруари и март 2018 година. 

Извештаите на Врховниот суд на РМ, Апелациониот суд Скопје и судовите на неговото 

подрачје и Апелациониот суд Гостивар и судовите на неговото подрачје биле 

проследени до  Комисијата за следење на нивната работа. Комисијата ги споредила 

податоците од извештаите за работа на судовите со табеларните прегледи од АКМИС 

системот и констатирала совпаѓање на податоците за остатокот на нерешени предмети 

од претходниот период, приливот на нови предмети, вкупниот фонд на предмети во 

работа, бројот на решени предмети и остатокот на нерешени предмети на крајот од 

првиот квартал на 2018 година, освен во ОС Куманово каде се јавува разлика од 1 

предмет помалку во примени предмети во работа и решени предмети и АС Скопје каде 

се јавува разлика 1 помалку во нерешени и 1 повеќе во примени. Според податоците во 
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овој квартален период судовите покажуваат делумна ажурност во решавање на 

предметите, така што ажурни се следните судови: Врховниот суд на РМ, ОС Велес, ОС 

Гевгелија, ОС Куманово, ОС Неготино и ОС Скопје 1 Скопје додека неажурни се: АС 

Скопје, АС Гостивар, ОС Кавадарци, ОС Кратово, ОС Крива Паланка, ОС Скопје 2 

Скопје, ОС Гостивар, ОС Дебар, ОС Кичево и ОС Тетово. Изложи податоци за секој од 

погоре наведените судови: 

Врховен суд на Република Македонија - Број на судии по систематизација 25. 

Број на пополнети судиски места 21. Пополнетост со судски службеници со 53,78 %. 

Вкупен број на одржани расправи со тонско снимање  нема. Вкупен број на предмети 

во кои е извршена електронска достава 23. 

Врховниот суд на Република Македонија  месец јануари 2018 година го 

започнал со нерешени 1726 предмети, примил во работа нови 1325 предмети и имал 

вкупно во работа 3051 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 1343, а останале 

нерешени 1708 предмети.Според наведените податоци Врховниот суд на Република 

Македонија  го совладал приливот на предмети и го намалил заостатокот за 18 

предмети. Во првиот квартал на 2018 година Врховниот суд на Република Македонија  

се оценува какоажурен суд. 

Апелационен суд Гостивар  -  Број на судии по систематизација 16.  

Број на пополнети судиски места 15. Пополнетост со судски службеници со 28 

%.Вкупен број на одржани расправи со тонско снимање 9.Вкупен број на предмети во 

кои е извршена електронска достава 5.Апелациониот суд Гостивар месец јануари 2018 

година го започнал со нерешени 589 предмети, примил во работа нови 1732 предмети, 

и имал вкупно во работа 2321 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 1392, а 

останале нерешени 929 предмети.Според наведените податоци Апелациониот суд 

Гостивар не го совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 340 

предмети. Во првиот квартал на 2018 година Апелациониот суд Гостивар се оценува 

како неажурен суд. 

Судови на подрачјето на Апелациониот суд Гостивар - По систематизација 

бројот на судии од ова апелационо подрачје е 68 судии додека во 1 квартал 2018 година 

судиската функција ја обавувале 56 судии, што значи дека пополнетоста со судиски 

места е 82,35 %. По систематизација бројот на судски службеници од ова апелационо 

подрачје е 554  додека во 1 квартал 2018 година работата во овие судови  ја обавувале 

265 судски службеници, што значи дека пополнетоста со судски службеници е 47,83 %. 

Вкупен број на одржани расправи со тонско снимање 894. Тонското снимање на 

расправите во првиот квартал на 2018 година се врши континуирано, освен во ОС 

Тетово каде расправите тонски не се снимаат.Вкупен број на предмети во кои е 

извршена електронска достава 177. Електронска достава практикуваат ОС Гостивар и 

ОС Дебар, додека ОС Кичево и ОС Тетово не вршат електронска достава.Од 

извештаите за работа на канцелариите за односи со јавноста во судовите, во првиот 

квартал на 2018 година овие канцеларии постапувале по поднесени барања согласно 

одредбите од Законот за управување со движењето на предметите во судовите, освен во 

ОС Гостивар и ОС Кичево.Според резултатите од работењето на судовите по старите 

предмети постари од 3,7 и 10 години, се оценува дека во првиот квартал на 2018 година 

во судовите предност во решавање на предметите имаат старите предмети. Судовите од 

ова подрачје месец јануари 2018 година го започнале со нерешени 11336 предмети. Во 

првиот квартал на 2018 година примиле нови 22769 предмети. Вкупно во работа имале 

34105 предмети, решиле 21590 предмети, а останале нерешени 12515 предмети.  

Според наведените податоците судовите на подрачјето на Апелациониот суд  Гостивар 

не успеале да го совладат приливот на предмети и го зголемиле заостатокот за 1179 

предмети на ниво на апелационото подрачје. 

Сите судови од ова апелационо подрачје во првиот квартал на 2018 година се 

оценуваат како неажурни во решавање на предметите. 
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Основен суд Гостивар - Број на судии по систематизација 24. Број на 

пополнети судиски места 20. Пополнетост со судски службеници со 41,21 %. Вкупен 

број на одржани расправи со тонско снимање 597. Вкупен број на предмети во кои е 

извршена електронска достава 13. Основниот суд Гостивар месец јануари 2018 година 

го започнал со нерешени 5614 предмети, примил во работа нови 10348 предмети, и 

имал вкупно во работа 15956 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 9564, а 

останале нерешени 6392 предмети.Според наведените податоци Основниот суд 

Гостивар не го совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 778 

предмети. Во првиот квартал на 2018 година Основниот суд Гостивар се оценува како 

неажурен суд. 
Основен суд Дебар - Број  на  судии  по систематизација 5.  Број  на пополнети 

судиски места 4.   Пополнетост   со   судски службеници со 41,21 %. Вкупен број на 

одржани расправи со тонско снимање 46. Вкупен број на предмети во кои е извршена 

електронска достава 164 . Основниот суд Дебар месец јануари 2018 година го започнал 

со нерешени 255 предмети, примил во работа нови 2003 предмети, и имал вкупно во 

работа 2258 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 1924, а останале нерешени 

334 предмети.Според наведените податоци Основниот суд Дебар не го совладал 

приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 79 предмети.Во првиот квартал на 

2018 година Основниот суд Дебар се оценува како неажурен суд. 

Основен суд Кичево -Број на судии по систематизација 13. Број на пополнети 

судиски места 9.   Пополнетост   со   судски службеници со 42,74 %. Вкупен број на 

одржани расправи со тонско снимање 251. Вкупен број на предмети во кои е извршена 

електронска достава 0. Основниот суд Кичево месец јануари 2018 година го започнал 

со нерешени 1170 предмети, примил во работа нови 4857 предмети, и имал вкупно во 

работа 6027 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 4694, а останале нерешени 

1333 предмети.Според наведените податоци Основниот суд Кичево не го совладал 

приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 163 предмети.Во првиот квартал на 

2018 година Основниот суд Кичево се оценува како неажурен суд. 

Основен суд Тетово -Број на судии по систематизација 26. Број на пополнети 

судиски места 23.  Пополнетост со   судски службеници со 57,56 %. Вкупен број на 

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

електронска достава 0. Основниот суд Тетово месец јануари 2018 година го започнал со 

нерешени 4297 предмети, примил во работа нови 5567 предмети, и имал вкупно во 

работа 9864 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 5408, а останале нерешени 

4456 предмети. Според наведените податоци Основниот суд Тетово не го совладал 

приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 159 предмети. Во првиот квартал на 

2018 година Основниот суд Тетово се оценува како неажурен суд. 

 

Апелационен суд Скопје - Број на судии по систематизација 52. Број на 

пополнети судиски места 38. Пополнетост со судски службеници со 53,50 %. Вкупен 

број на одржани расправи со тонско снимање 16Вкупен број на предмети во кои е 

извршена електронска достава 52.Во доставениот извештај прикажан е 1 предмет 

помалку во нерешени од претходен период, 1 предмет повеќе во примени нови 

предмети, во споредба со податоците од АКМИС системот.Апелациониот суд Скопје 

месец јануари 2018 година го започнал со нерешени 7797 предмети(7798 ССРМ), 

примил во работа нови 5407 предмети(5406 ССРМ), и имал вкупно во работа 13204 

предмети. Од овој фонд на предмети решени се 4670, а останале нерешени 8534 

предмети.Според наведените податоци Апелациониот суд Скопје не го совладал 

приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 736 предмети.Во првиот квартал на 

2018 година Апелациониот суд Скопје се оценува како неажурен суд. 

Судовите на подрачјето на Апелациониот суд Скопје и тоа: Основен суд 

Велес, Основен суд Гевгелија, Основен суд Кавадарци, Основен суд Кратово, Основен 
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суд Крива Паланка, Основен суд Куманово,  Основен суд Неготино, Основен суд 

Скопје 1 Скопје и Основен суд Скопје 2 Скопје - според систематизација бројот на 

судии е 236 судии, додека во првиот квартал 2018 година судиската функција ја 

обавувале 194 судии, што значи дека пополнетоста со судиски места е 82,20 %. По 

систематизација бројот на судски службеници од ова апелационо подрачје е 1774  

додека во првиот квартал 2018 година работата во овие судови  ја обавувале 895 судски 

службеници, што значи дека пополнетоста со судски службеници е 50,45 %. Вкупен 

број на одржани расправи со тонско снимање 1817.Тонското снимање на расправите во 

првиот квартал на 2018 година се врши континуирано, освен во ОС Скопје 1 Скопје 

каде расправите тонски не се снимаат. Вкупен број на предмети во кои е извршена 

електронска достава 3264. Електронска достава практикуваат сите судови ова 

апелационо подрачје освен ОС Кратово. Од извештаите за работа на канцелариите за 

односи со јавноста во судовите, во првиот квартал на 2018 година овие канцеларии 

постапувале по поднесени барања согласно одредбите од Законот за управување со 

движењето на предметите во судовите, освен во ОС Гевгелија, ОС Кавадарци и ОС 

Крива Паланка. Според резултатите од работењето на судовите по старите предмети 

постари од 3,7 и 10 години, се оценува дека во првиот квартал на 2018 година во 

судовите предност во решавање на предметите имаат старите предмети. Судовите од 

ова подрачје во месец јануари 2018 година имале заостаток од  нерешени 47874 

предмети. Во првиот квартал на 2018 година примиле нови 68690 предмети (ССРМ – 

68691). Вкупно во работа имале 116564 предмети(ССРМ – 11565), решиле 70097 

предмети (ССРМ – 70098), а останале нерешени 46467 предмети. Според наведените 

податоци судовите на подрачјето на Апелациониот суд  Скопје успеале да го совладат 

приливот на предмети и да го намалат заостатокот за 1407 предмети на ниво на 

апелационото подрачје. Пет судови од ова апелационо подрачје во првиот квартал на 

2018 година се оценуваат како ажурни во решавање на предметите, додека 4 се 

оценуваат како неажурни. 

Ажурни судови од ова апелационо подрачје се: ОС Велес,ОС Гевгелија,ОС 

Куманово, ОС Неготино и ОС Скопје 1 Скопје, додека неажурни судови се: ОС 

Кавадарци, ОС Кратово, ОС Крива Паланка и ОС Скопје 2 Скопје. 

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

судиски места 17.  Пополнетост   со судски службеници со  54,31 %. Вкупен број на 

одржани расправи со тонско снимање 410. Вкупен број на предмети во кои е извршена 

електронска достава 1712. Основниот суд Велес месец јануари 2018 година го започнал 

со нерешени 2115 предмети, примил во работа нови 4408 предмети, и имал вкупно во 

работа 6523 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 4420, а останале нерешени 

2103 предмети. Во овој квартал 11 предмети се погрешно заведени. Според наведените 

податоци Основниот суд Велес го совладал приливот на предмети и го намалил 

заостатокот за 12 предмети. Во првиот квартал на 2018 година Основниот суд Велес се 

оценува како ажурен суд. 

Основен суд Гевгелија -Број на судии по систематизација 13.Број на пополнети 

судиски места 10. Пополнетост со судски службеници со  48,31 %. Вкупен број на 

одржани расправи со тонско снимање 14. Вкупен број на предмети во кои е извршена 

електронска достава 35. Основниот суд Гевгелија месец јануари 2018 година го 

започнал со нерешени 896 предмети, примил во работа нови 2562 предмети, и имал 

вкупно во работа 3458 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 2624, а останале 

нерешени 834 предмети. Според наведените податоци Основниот суд Гевгелија го 

совладал приливот на предмети и го намалил заостатокот за 62 предмети. Во првиот 

квартал на 2018 година Основниот суд Гевгелија се оценува како ажурен суд. 

Основен суд Кавадарци -Број на судии по систематизација 10. Број на 

пополнети судиски места 7. Пополнетост со судски службеници со  48,19 %.Вкупен 

број на одржани расправи со тонско снимање 30. Вкупен број на предмети во кои е 
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извршена електронска достава 267.Основниот суд Кавадарци месец јануари 2018 

година го започнал со нерешени 1116 предмети, примил во работа нови 2561 предмети, 

и имал вкупно во работа 3677 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 2525, а 

останале нерешени 1152 предмети.Според наведените податоци Основниот суд 

Кавадарци не го совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 36 

предмети.Во првиот квартал на 2018 година Основниот суд Кавадарци се оценува како 

неажурен суд. 
Основен суд Кратово -Број на судии по систематизација 3. Број на пополнети 

судиски места 3. Пополнетост  со  судски  службеници  со  44,23 %. Вкупен број на 

одржани расправи со тонско снимање 18.Вкупен број на предмети во кои е извршена 

електронска достава 0. Основниот суд Кратово месец јануари 2018 година го започнал 

со нерешени 157 предмети, примил во работа нови 555 предмети, и имал вкупно во 

работа 712 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 538, а останале нерешени 

174 предмети.Според наведените податоци Основниот суд Кратово не го совладал 

приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 17 предмети. Во првиот квартал на 

2018 година Основниот суд Кратово се оценува како неажурен суд. 

Основен суд Крива Паланка  - Број на судии по систематизација 6.  

Број на пополнети судиски места 6.Пополнетост со судски службеници со  43,14 

%.Вкупен број на одржани расправи со тонско снимање 136.Вкупен број на предмети 

во кои е извршена електронска достава 62.Основниот суд Крива Паланка месец јануари 

2018 година го започнал со нерешени 659 предмети, примил во работа нови 1598 

предмети, и имал вкупно во работа 2257 предмети. Од овој фонд на предмети решени 

се 1424, а останале нерешени 833 предмети. Во овој квартал 1 предмет е погрешно 

заведен.Според наведените податоци Основниот суд Крива Паланка не го совладал 

приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 174 предмети.Во првиот квартал на 

2018 година Основниот суд Крива Паланка се оценува како неажурен суд. 

Основен суд Куманово -Број на судии по систематизација 34. Број на 

пополнети судиски места 28.Пополнетост со судски службеници со  48,67 %. Вкупен 

број на одржани расправи со тонско снимање  168. Вкупен број на предмети во кои е 

извршена електронска достава 543.Во доставениот извештај прикажан е 1 предмет 

помалку во примени нови предмети, во работа и во решени, во споредба со податоците 

од АКМИС системот. Основниот суд Куманово месец јануари 2018 година го започнал 

со нерешени 4795 предмети, примил во работа нови 11025 предмети(11026 ССРМ), и 

имал вкупно во работа 15820 предмети(15821-ССРМ). Од овој фонд на предмети 

решени се 11428 (11429-ССРМ), а останале нерешени 4392 предмети.Според 

наведените податоци Основниот суд Куманово го совладал приливот на предмети и го 

намалил заостатокот за 403 предмети. 

Во првиот квартал на 2018 година Основниот суд Куманово се оценува како ажурен 

суд. 
Основен суд Неготино -Број на судии по систематизација 5. Број на пополнети 

судиски места 5. Пополнетост  со  судски  службеници  со  26,92 %. Вкупен број на 

одржани расправи со тонско снимање  60 . Вкупен број на предмети во кои е извршена 

електронска достава 34. Основниот суд Неготино месец јануари 2018 година го 

започнал со нерешени 1371 предмети, примил во работа нови 1460 предмети, и имал 

вкупно во работа 2831 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 1530, а останале 

нерешени 1301 предмети. Според наведените податоци Основниот суд Неготино го 

совладал приливот на предмети и го намалил заостатокот за 70 предмети. Во првиот 

квартал на 2018 година Основниот суд Неготино се оценува како ажурен суд. 

Основен суд Скопје 1 Скопје - Број на судии по систематизација 70. Број на 

пополнети судиски места 52. Пополнетост со судски службеници со  57,23 %. Вкупен 

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

извршена електронска достава 126.Основниот суд Скопје 1 Скопје месец јануари 2018 



7 
 

година го започнал со нерешени 23720 предмети, примил во работа нови 23948 

предмети, и имал вкупно во работа 47668 предмети. Од овој фонд на предмети решени 

се 25256, а останале нерешени 22412 предмети. Во овој квартал 2 предмети се 

погрешно заведени.Според наведените податоци Основниот суд Скопје 1 Скопје го 

совладал приливот на предмети и го намалил заостатокот за 1308 предмети.Во првиот 

квартал на 2018 година Основниот суд Скопје 1 Скопје се оценува како ажурен суд. 

Основен суд Скопје 2 Скопје- Број на судии по систематизација 77 

Број на пополнети судиски места 66. Пополнетост со судски службеници со  48,80 %. 

Вкупен број на одржани расправи со тонско снимање  981. Вкупен број на предмети во 

кои е извршена електронска достава 485.Основниот суд Скопје 2 Скопје месец јануари 

2018 година го започнал со нерешени 13045 предмети, примил во работа нови 20573 

предмети, и имал вкупно во работа 33618 предмети. Од овој фонд на предмети решени 

се 20352, а останале нерешени 13266 предмети.Според наведените податоци Основниот 

суд Скопје 2 Скопје не го совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 

221 предмети. Во првиот квартал на 2018 година Основниот суд Скопје 2 Скопје се 

оценува како неажурен суд. 

 

Претседателот на Советот отвори расправа по излагањето. 

 

Членот на Советот- Александра Зафировска посочи дека во Основниот суд 

Скопје 1 Скопје има тонско снимање на расправите и во таа насока предлага да се 

провери дали и во овој и во другите судови  за одржаните расправи има тонско 

снимање.   

 

Претседателот на Советот констатира дека е потребно да се интервенира  и да 

се провери точноста на податоците за тонско снимање на расправите. 

 

Заменик претседателот –Шемседин Јусуфи наведе дека при извршена работна 

посета во Основниот суд Тетово, работната група била известена дека системот за 

тонско снимање не функционира, поради што расправите не се снимаат. Смета дека за 

таа цел треба да се ангажираат стручни лица. 

 

Претседателот на Советот повторно констатира дека треба да се изврши 

проверка и да се интервенира по однос на податоците за тонско смимање на 

расправите. Со оглед да  никој повеќе не се јави за збор,  ги стави изложените извештаи 

на гласање. По гласањето констатира дека со 13- „За“, извештаите за работа на погоре 

наведените судови за првиот квартал на 2018 година се разгледани и оценети од страна 

на Судскиот совет на РМ. Му даде збор на известителот за останатите судови. 

 

Членот на Советот-Селим Адеми најнапред истакна дека согласно член 31 став 

1 алинеа 15 од Законот за Судскиот совет на РМ, Судскиот совет ги разгледува и 

оценува тримесечените извештаи за работа на судовите. До Судскиот совет на РМ од 

страна на судовите во РМ биле доставени  извештаи за нивната работа за првиот 

квартал на 2018 година за месеците јануари, февруари и март 2018 година. Извештаите 

на Вишиот управен суд, Управниот суд, Апелациониот суд Битола и судовите на 

неговото подрачје и Апелациониот суд Штип и судовите на неговото подрачје биле 

проследени до  Комисијата за следење на нивната работа. Комисијата ги споредила 

податоците од извештаите за работа на судовите со табеларните прегледи од АКМИС 

системот и констатирала совпаѓање на податоците за остатокот на нерешени предмети 

од претходниот период, приливот на нови предмети, вкупниот фонд на предмети во 

работа, бројот на  решени предмети и остатокот на нерешени предмети на крајот од 

третиот квартал, освен во АС Битола разлика од 3 помалку примени во работа, решени, 
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во АС Штип 1 повеќе во примени, вкупно во работа, решени, во ОС Берово разлика 1 

повеќе новопримени, вкупно во работа, решени, во ОС Штип разлика 3 повеќе 

примени, во ОС Прилеп техничка грешка со 3 погрешно заведени и во Управен суд 

техничка грешка со 6 погрешно заведени. Според податоците во овој квартален период 

повеќето од судовите покажале неажурност во решавање на предметите, така што 

ажурни се следните судови: Управен суд, АС Штип, ОС Виница, ОС Делчево, ОС 

Струмица и ОС Штип, додека неажурни се: Виш управен суд, АС Битола, ОС Битола, 

ОС Крушево, ОС Охрид, ОС Прилеп, ОС Ресен, ОС Струга, ОС Берово, ОС Кочани, 

ОС Радовиш и ОС Свети Николе. Изложи податоци за секој од погоре наведените 

судови: 

Виш управен суд -  Пополнетост  со  судиски места со 92,31 %     (еден судија 

во мирување). Пополнетост со судски службеници со 22,64 %. Вкупен број на одржани 

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

достава 0. Вишиот управен суд месец јануари 2018 година го започнал со нерешени 750 

предмети, примил во работа нови 1612 предмети, и имал вкупно во работа 2362 

предмети. Од овој фонд на предмети решени се 1359, а останале нерешени 1003 

предмети. Според наведените податоци Вишиот управен  суд не го совладал приливот 

на предмети и го зголемил заостатокот за 253 предмети. Во првиот квартал на 2018 

година Вишиот управен суд се оценува како неажурен суд. 

Управен суд - Пополнетост со судиски места со 87,88 % (на двајца судии им 

мирува работното место, така што во првиот квартал постапувале 27 судии па 

пополнетоста со судиски места е 81,82 %. Пополнетост со судски службеници со 41,79 

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

кои е извршена електронска достава 624. Во доставениот извештај прикажанни се 6 

предмети повеќе во примените предмети,но очигледно е дека се работи за техничка 

грешка и не се одземени 6 погрешно заведени предмети. Управниот суд месец јануари 

2018 година го започнал со нерешени 7604 предмети, примил во работа нови 2999 

предмети и имал вкупно во работа 10603 предмети. Од овој фонд на предмети решени 

се 3482, а останале нерешени 7121 предмети.Според наведените податоци Управниот 

суд го совладал приливот на предмети и го намалил заостатокот за 483 предмети. 

Во првиот квартал на 2018 година Управниот суд се оценува како ажурен суд. 

Апелационен суд Битола -   Пополнетост со судиски места со 84 %  ( 1 судија 

во мирување, има претседател од друг суд). Пополнетост со судски службеници со 

58,76 %. Вкупен број на одржани расправи со тонско снимање 18. Вкупен број на 

предмети во кои е извршена електронска достава 21. Во доставениот извештај 

прикажани се 3 предмети помалку во примени нови предмети,вкупно во работа и 

решени предмети во споредба со податоците од АКМИС системот. Апелациониот суд 

Битола месец јануари 2018 година го започнал со нерешени 785 предмети, примил во 

работа нови 2128 предмети(2131-ССРМ) и имал вкупно во работа 2913 предмети(2916-

ССРМ). Од овој фонд на предмети решени се 2003 (2006-ССРМ), а останале нерешени 

910 предмети. Според наведените податоци Апелациониот суд Битола не го совладал 

приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 125 предмети. Во првиот квартал на 

2018 година Апелациониот суд Битола се оценува како неажурен суд. 

Судовите на подрачјето на Апелациониот суд Битола и тоа: Основен суд 

Битола, Основен суд Крушево, Основен суд Охрид Основен суд Прилеп, Основен суд 

Ресен и Основен суд Струга – според систематизација бројот на судии од ова 

апелационо подрачје е 83 судии, додека во првиот квартал 2018 година судиската 

функција ја обавувале 64 судии, што значи дека пополнетоста со судиски места е 77,11 

%. По систематизација бројот на судски службеници од ова апелационо подрачје е 554  

додека во првиот квартал 2018 година работата во овие судови  ја обавувале 331 судски 

службеници, што значи дека пополнетоста со судски службеници е 59,75 %. Вкупен 

број на одржани расправи со тонско снимање 1059.Тонското снимање на расправите во 
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првиот квартал на 2018 година се врши континуирано, освен во ОС Струга каде 

расправите тонски не се снимаат.Вкупен број на предмети во кои е извршена 

електронска достава 1830.Електронска достава практикуваат ОС Битола,ОС Охрид и 

ОС Ресен, додека ОС Крушево, ОС Прилеп и ОС Струга не вршат електронска достава. 

Од извештаите за работа на канцелариите за односи со јавноста во судовите, во првиот 

квартал на 2018 година овие канцеларии постапувале по поднесени барања согласно 

одредбите од Законот за управување со движењето на предметите во судовите, освен во 

ОС Крушево, ОС Охрид и ОС Ресен. Според резултатите од работењето на судовите по 

старите предмети постари од 3,7 и 10 години, се оценува дека во првиот квартал на 

2018 година во судовите предност во решавање на предметите имаат старите предмети. 

Судовите од ова подрачје во месец јануари 2018 година имале заостаток од  

нерешени 11748 предмети. Во првиот квартал на 2018 година примиле нови 23121 

предмети. Вкупно во работа имале 34869 предмети, решиле 21968 предмети, а останале 

нерешени 12901 предмети.  Според наведените податоците судовите на подрачјето на 

Апелациониот суд  Битола не успеале да го совладат приливот на предмети и го 

зголемиле заостатокот за 1153 предмети на ниво на апелационото подрачје. Сите 

судови од ова апелационо подрачје во првиот квартал на 2018 година се оценуваат како 

неажурни судови  во решавање на предметите. 

Основен суд Битола - Пополнетост со судиски места со 76 % (во извештајот не 

е опфатен 1 судија кој е избран за претседател во друг суд па пополнетоста за овој 

квартал е 72 % ). Пополнетост со судски службеници со 63,64 %. Вкупен број на 

одржани расправи со тонско снимање 128. Вкупен број на предмети во кои е извршена 

електронска достава 573. Основниот суд Битола месец јануари 2018 година го започнал 

со нерешени 3173 предмети, примил во работа нови 6254 предмети, и имал вкупно во 

работа 9427 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 6055, а останале нерешени 

3372 предмети. Според наведените податоци Основниот суд Битола не го совладал 

приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 199 предмети. Во првиот квартал на 

2018 година Основниот суд Битола се оценува како неажурен суд. 

Основен суд Крушево  -  Пополнетост  со  судиски  места  со 100 %.   

Пополнетост со судски службеници со 61,54 %. Вкупен број на одржани расправи со 

тонско снимање 36. Вкупен број на предмети во кои е извршена електронска достава 0. 

Основниот суд Крушево месец јануари 2018 година го започнал со нерешени 163 

предмети, примил во работа нови 605 предмети, и имал вкупно во работа 768 предмети. 

Од овој фонд на предмети решени се 573, а останале нерешени 195 предмети.Според 

наведените податоци Основниот суд Крушево не го совладал приливот на предмети и 

го зголемил заостатокот за 32 предмети. Во првиот квартал на 2018 година Основниот 

суд Крушево се оценува како неажурен суд. 

Основен суд Охрид - Пополнетост со судиски места со 94,44 % (во извештајот 

не се опфатени 2 судии кои се суспендирани, па пополнетоста со судии во првиот 

квартал изнесува 83,33 %). Пополнетост со судски службеници со 68,14 %. Вкупен број 

на одржани расправи со тонско снимање 434.Вкупен број на предмети во кои е 

извршена електронска достава 1091.Основниот суд Охрид месец јануари 2018 година 

го започнал со нерешени 3242 предмети, примил во работа нови 4715 предмети, и имал 

вкупно во работа 7957 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 4218, а останале 

нерешени 3739 предмети.Според наведените податоци Основниот суд Охрид не го 

совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 497 предмети.Во првиот 

квартал на 2018 година Основниот суд Охрид се оценува како неажурен суд. 

Основен суд Прилеп -Пополнетост со судиски места со 77,78 % (во извештајот 

не е опфатен претседателот на судот,па така пополнетоста во овој квартал е 72,22 %). 

Пополнетост со судски службеници со 61,21 %. Вкупен број на одржани расправи со 

тонско снимање 371.Вкупен број на предмети во кои е извршена електронска достава 0. 

Во доставениот извештај има техничка грешка прикажани се 3 предмети повеќе во 
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примени нови предмети( не се минусирани 3 погрешно заведени предмети), во 

споредба со податоците од АКМИС системот.Основниот суд Прилеп месец јануари 

2018 година го започнал со нерешени 2811 предмети, примил во работа нови 5794 

предмети( 5791 – ССРМ ), и имал вкупно во работа 8602 предмети. Од овој фонд на 

предмети решени се 5558, а останале нерешени 3044 предмети.Според наведените 

податоци Основниот суд Прилеп не го совладал приливот на предмети и го зголемил 

заостатокот за 233 предмети. Во првиот квартал на 2018 година Основниот суд Прилеп 

се оценува како неажурен суд. 

Основен суд Ресен -Пополнетост со судиски места со 75 %.Пополнетост со 

судски службеници со 52,78 %.Вкупен број на одржани расправи со тонско снимање 

90.Вкупен број на предмети во кои е извршена електронска достава 166 .Основниот суд 

Ресен месец јануари 2018 година го започнал со нерешени 485 предмети, примил во 

работа нови 918 предмети, и имал вкупно во работа 1403 предмети. Од овој фонд на 

предмети решени се 809, а останале нерешени 594 предмети.Според наведените 

податоци Основниот суд Ресен не го совладал приливот на предмети и го зголемил 

заостатокот за 109 предмети.Во првиот квартал на 2018 година Основниот суд Ресен се 

оценува како неажурен суд. 

Основен суд Струга -Пополнетост со судиски места со 80 %.Пополнетост со 

судски службеници со 47,50 %Вкупен број на одржани расправи со тонско снимање 

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

Струга месец јануари 2018 година го започнал со нерешени 1874 предмети, примил во 

работа нови 4838 предмети, и имал вкупно во работа 6712 предмети. Од овој фонд на 

предмети решени се 4755, а останале нерешени 1957 предмети.Според наведените 

податоци Основниот суд Струга не го совладал приливот на предмети и го зголемил 

заостатокот за 83 предмети.Во првиот квартал на 2018 година Основниот суд Струга се 

оценува како неажурен суд. 

Апелационен суд Штип -Пополнетост со судиски места со  75 %. ( 2 судии во 

мирување). Пополнетост со судски службеници со 53,73  %. Вкупен број на одржани 

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

достава 48. Во доставениот извештај прикажан е 1 предмет повеќе во примени нови 

предмети,вкупно во работа и решени предмети во споредба со податоците од АКМИС 

системот.Апелациониот суд Штип месец јануари 2018 година го започнал со нерешени 

459 предмети, примил во работа нови 1515 предмети(1514 ССРМ), и имал вкупно во 

работа 1974 предмети(1973-ССРМ). Од овој фонд на предмети решени се 1553 (1552-

ССРМ), а останале нерешени 421 предмети.Според наведените податоци 

Апелациониот суд Штип го совладал приливот на предмети и го намалил заостатокот 

за 38 предмети. Во првиот квартал на 2018 година Апелациониот суд Штип се оценува 

како ажурен суд. 

Судовите на подрачјето на Апелациониот суд Штип и тоа: Основниот суд 

Берово, Основниот суд Виница, Основниот суд Делчево, Основниот суд Кочани, 

Основниот суд Радовиш, Основниот суд Свети Николе, Основниот суд Струмица  и 

Основниот суд Штип – според  систематизација бројот на судии од ова апелационо 

подрачје е 69 судии додека во првиот квартал 2018 година судиската функција ја 

обавувале 49 судии, што значи дека пополнетоста со судиски места е 71,01 %. По 

систематизација бројот на судски службеници од ова апелационо подрачје е 540  

додека во 1 квартал 2018 година работата во овие судови  ја обавувале 309 судски 

службеници , што значи дека пополнетоста со судски службеници е 57,22 %. Вкупен 

број на одржани расправи со тонско снимање 278. Тонското снимање на расправите во 

првиот квартал на 2018 година се врши континуирано, освен во ОС Берово и ОС 

Радовиш каде расправите тонски не се снимаат. Вкупен број на предмети во кои е 

извршена електронска достава 1397. Електронска достава практикуваат во сите судови 

од ова апелационо подрачје освен во ОС Радовиш. Од извештаите за работа на 
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канцелариите за односи со јавноста во судовите, во првиот квартал на 2018 година овие 

канцеларии постапувале по поднесени барања согласно одредбите од Законот за 

управување со движењето на предметите во судовите, освен во ОС Виница и ОС Штип. 

Според резултатите од работењето на судовите по старите предмети постари од 3,7 и 

10 години, се оценува дека во првиот квартал на 2018 година во судовите предност во 

решавање на предметите имаат старите предмети. 

Судовите од ова подрачје во месец јануари 2018 година имале заостаток од  

нерешени 8706 предмети. Во првиот квартал на 2018 година примиле нови 22051 

предмети. Вкупно во работа имале 30757 предмети, решиле 22042 предмети, а останале 

нерешени 8715 предмети.  Според наведените податоците судовите на подрачјето на 

Апелациониот суд  Штип неуспеале да го совладат приливот на предмети и го 

зголемиле заостатокот за 9 предмети на ниво на апелационото подрачје.Четири судови 

од ова апелационо подрачје во првиот квартал на 2018 година се оценуваат како 

ажурни во решавање на предметите, додека 4 се оценуваат како неажурни, така што 

ажурни судови се: Основен суд Виница, Основен суд Делчево, Основен суд Струмица 

и Основен суд Штип, додека нежаурни се: Основен суд Берово, Основен суд Кочани, 

Основен суд Радовиш  и Основен суд Свети Николе. 

Основен суд Берово -Пополнетост со судиски места со  66,67 %.Пополнетост 

со судски службеници со 55,81  %.Вкупен број на одржани расправи со тонско 

снимање 0.Вкупен број на предмети во кои е извршена електронска достава 84.Во 

доставениот извештај прикажан е 1 предмет повеќе во примени нови предмети,вкупно 

во работа и решени предмети во споредба со податоците од АКМИС 

системот.Основниот суд Берово месец јануари 2018 година го започнал со нерешени 

621 предмети, примил во работа нови 1122 предмети(1121 ССРМ), и имал вкупно во 

работа 1743 предмети(1742-ССРМ). Од овој фонд на предмети решени се 1036 (1035-

ССРМ), а останале нерешени 707 предмети.Според наведените податоци Основниот 

суд Берово не го совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 86 

предмети.Во првиот квартал на 2018 година Основниот суд Берово се оценува како 

неажурен суд. 
Основен суд Виница -Пополнетост со судиски места со  66,67 %.Пополнетост 

со судски службеници со 52,50  %.Вкупен број на одржани расправи со тонско 

снимање 24.Вкупен број на предмети во кои е извршена електронска достава 

126.Основниот суд Виница месец јануари 2018 година го започнал со нерешени 391 

предмети, примил во работа нови 1138 предмети, и имал вкупно во работа 1529 

предмети. Од овој фонд на предмети решени се 1142, а останале нерешени 387 

предмети.Според наведените податоци Основниот суд Виница го совладал приливот на 

предмети и го намалил заостатокот за 4 предмети.Во првиот квартал на 2018 година 

Основниот суд Виница се оценува како ажурен суд. 

Основен суд Делчево - Пополнетост со судиски места со   25 % ( по 

систематизација пополнето е 1 место, меѓутоа во судот се делегирани 2 судии од ОС 

Кочани, па пополнетоста со судиски места во овој квартал е 75 % ).Пополнетост со 

судски службеници со  58,82 %.Вкупен број на одржани расправи со тонско снимање 

24. Вкупен број на предмети во кои е извршена електронска достава 108. Основниот 

суд Делчево месец јануари 2018 година го започнал со нерешени 611 предмети, примил 

во работа нови 1250 предмети, и имал вкупно во работа 1861 предмети. Од овој фонд 

на предмети решени се 1300, а останале нерешени 561 предмети.Според наведените 

податоци Основниот суд Делчево го совладал приливот на предмети и го намалил 

заостатокот за 50 предмети.Во првиот квартал на 2018 година Основниот суд Делчево 

се оценува како ажурен суд. 

Основен суд Кочани -Пополнетост со судиски места со   90 % ( во овој квартал 

2 судии се делегирани во друг суд, па пополнетоста е со 70 % ).Пополнетост со судски 

службеници со  56,96 %.Вкупен број на одржани расправи со тонско снимање 172 
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.Вкупен број на предмети во кои е извршена електронска достава 346 .Основниот суд 

Кочани месец јануари 2018 година го започнал со нерешени 1442 предмети, примил во 

работа нови 3724 предмети, и имал вкупно во работа 5166 предмети. Од овој фонд на 

предмети решени се 3506, а останале нерешени 1660 предмети.Според наведените 

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

заостатокот за 218 предмети.Во првиот квартал на 2018 година Основниот суд Кочани 

се оценува како неажурен суд. 

Основен суд Радовиш -Пополнетост со судиски места со  83,33 % (на 1 судија 

му мирува судиската функција, така што активно судиската функција ја извршувале 4 

судии, па пополнетоста би изнесувала 66,67 %). Пополнетост со судски службеници со  

66,67 %.Вкупен број на одржани расправи со тонско снимање 0.Вкупен број на 

предмети во кои е извршена електронска достава 0. Основниот суд Радовиш месец 

јануари 2018 година го започнал со нерешени 369 предмети, примил во работа нови 

2327 предмети, и имал вкупно во работа 2696 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 2173, а останале нерешени 523 предмети.Според наведените податоци 

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

заостатокот за 154 предмети.Во првиот квартал на 2018 година Основниот суд Радовиш 

се оценува како неажурен суд.  

Основен суд Свети Николе - Пополнетост со судиски места со  50 

%.Пополнетост со судски службеници со  52,63 %.Вкупен број на одржани расправи со 

тонско снимање 24 .Вкупен број на предмети во кои е извршена електронска достава 

156 .Основниот суд Свети Николе месец јануари 2018 година го започнал со нерешени 

386 предмети, примил во работа нови 1714 предмети, и имал вкупно во работа 2100 

предмети. Од овој фонд на предмети решени се 1620, а останале нерешени 480 

предмети.Според наведените податоци Основниот суд Свети Николе не го совладал 

приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 94 предмети.Во првиот квартал на 

2018 година Основниот суд Свети Николе се оценува како неажурен суд. 

Основен суд Струмица -Пополнетост со судиски места со  75 % ( 1 судија е 

делегиран во друг суд така што во овој квартал судиската функција ја обавувале 14 

судии односно 70 %).Пополнетост со судски службеници со 57,85  %.Вкупен број на 

одржани расправи со тонско снимање 16.Вкупен број на предмети во кои е извршена 

електронска достава 98.Основниот суд Струмица месец јануари 2018 година го 

започнал со нерешени 2174 предмети, примил во работа нови 6167 предмети, и имал 

вкупно во работа 8341 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 6177, а останале 

нерешени 2164 предмети.Според наведените податоци Основниот суд Струмица го 

совладал приливот на предмети и го намалил заостатокот за 10 предмети.Во првиот 

квартал на 2018 година Основниот суд Струмица се оценува како ажурен суд. 

Основен суд Штип - Пополнетост со судиски места со  84,21 % ( 1 судија е 

избран за претседател во друг суд така што во овој квартал судиската функција ја 

обавувале 15 судии односно 78,95 %).Пополнетост со судски службеници со 56,10  

%.Вкупен број на одржани расправи со тонско снимање 18 .Вкупен број на предмети во 

кои е извршена електронска достава 479.Во доставениот извештај прикажани се 3 

предмет повеќе во примени нови предмети, во споредба со податоците од АКМИС 

системот.Основниот суд Штип месец јануари 2018 година го започнал со нерешени 

2712 предмети, примил во работа нови 4613 предмети( ССРМ – 4610), и имал вкупно 

во работа 7322 предмети. Од овој фонд на предмети решени се 5089, а останале 

нерешени 2233 предмети.Според наведените податоци Основниот суд Штип го 

совладал приливот на предмети и го намалил заостатокот за 479 предмети. Во првиот 

квартал на 2018 година Основниот суд Штип се оценува како ажурен суд. 

 

Претседателот на Советот  отвори расправа по извештаите. 
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Членот на Советот- Влатко Самарџиски појасни дека причина за неажурноста 

на судовите е и недоволната екипираност на судовите со судски службеници. Во таа 

насока го посочи Вишиот управен суд во кој според систематизација се предвидени 53 

места, а се пополнети само 12 места. 

 

Членот на Советот- Мирјанка Гоцевска-Стефановска како координатор за 

следење на работата на Вишиот управен суд наведе дека од страна на претседателот на 

судот било  поднесено барање за пополнување на места со судски службеници, но 

поради неприменливоста на Законот за судска служба, не било изнајдено решение. 

Поради зголемениот прилив на предмети во Вишиот управен суд, од страна на судот 

било алармирано и смета дека треба да се изнајде можност за екипираност на судот. 

 

Членот на Советот- Владе Богданоски смета дека податоците во извештаите се 

дадени само статистички и истите не се поткрепени со причини за неажурноста на 

судовите, имено дали причините се поради зголемен број на предмети, мал број на 

судии или мал број на судски службеници. Во таа насока предлага да се бараат од 

судовите образложени причини за неажурноста на истите. Како пример го посочи 

Основниот суд Скопје 2 Скопје во кој според систематизација се предвидени 584 места, 

а се пополнети 285 места со судски службеници. 

 

Членот на Советот- Александра Зафировска се согласува со предлогот за 

барање образложение за причините за неажурност на судовите и предлага после 

седницата да се достави допис до неажурните судови. 

 

Претседателот на Советот  појасни дека е во тек постапката за измена на 

Законот за судска служба и се очекува да се обезбедат услови за вработување на судски 

службеници во судовите, кои би придонеле за ажурност на судовите. Согласно 

последните измени на Законот за Судскиот совет на РМ е предвидено во Советот 

формирање на Центар за информациско-комуникациска технологија, аналитика и 

статистика, па во таа насока потребно е да се направат анализи.  

Констатира дека до претседателите на судовите кои не се ажурни во своето 

работење во првиот квартал на 2018 година, потребно е да  се достави допис - 

барање за образложени причини и околности кои придонеле за неажурноста на 

судот за наведениот период. 
Со оглед да  никој повеќе не се јави за збор,  ги стави изложените извештаи на 

гласање. По гласањето констатира дека со 13- „За“, извештаите за работа на погоре 

наведените судови за првиот квартал на 2018 година се разгледани и оценети од страна 

на Судскиот совет на РМ и е донесена следната  

 

                                     О    Д    Л     У    К    А  

 

Судскиот совет на Република Македонија ги разгледа извештаите за 

работата на судовите во Република Македонија за првиот квартал за 2018 година 

 

Точка 4 

По однос на 4-та точка од дневниот ред - Расправа по претставките и 

поплаките од граѓаните и правните лица за работата на судиите, претседателите на 

судовите и судовите, поднесени до Судскиот совет на Република Македонија, 

Претседателот на Советот отвори расправа и им даде збор на известителите. 

 

Членот на Советот-Јелица Крстевска ги изложи претставките, при што наведе 

дека нема основ за одговорност на судиите кои постапувале по предметите. 
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Заменик претседателот –Шемседин Јусуфи констатира дека не е присутен 

Претседателот на Советот, по што отвори расправа по излагањето на известителот 

Јелица Крстевска. Со оглед да никој не се јави за збор, предложи да се донесе одлука 

како по предлогот на известителот и констатира дека со   12 - „За“, е донесена следната 

 

                                                  О  Д  Л  У  К  А 

 

 Претставката во Советот заведена под УПП.бр.08-468/2018 e поради  

незадоволство од од донесена пресуда на судечки совет на Апелациониот суд Скопје со 

која е преиначена пресудата на Основниот суд Скопје 2 Скопје на начин што 

тужбеното барање на подносителот да се утврди дека незаконито му престанал 

работниот однос кај тужениот и да се задолжи тужениот да го распореди на работно 

место кое одговара на неговата стручна спрема, се одбива како неосновано. Советот 

констатира дека судиите на Апелациониот суд Скопје ги образложиле причините од 

кои прифатиле неоснованост на тужбеното барање и да наводите во претставката дека е 

одлучено спротивно на Законот за работни односи, колективниот договор и договорот 

за вработување бр.04-342/1 од 12.06.2013 година се ревизиски наводи. Во претставката 

е наведено дека подносителот изјавил ревизија пред Врховниот суд на РМ, заради што 

Советот смета дека треба да го сочека исходот по овој вонреден правен лек. 

Претставката УПП.бр.08-480/2018 е поради нестручно постапување на судија на 

Врховниот суд на Република Македонија затоа што како судија известител по барање 

на подносителот за вонредно преиспитување на правосилна пресуда на Основниот суд 

Скопје 1 Скопје и пресуда на Апелациониот суд Скопје, пред членовите на судечкиот 

совет ја презентирал само доставницата со која на подносителот е врачена правосилна 

пресуда против која е изјавен наведениот вонреден правен лек, а не и доставницата со 

која истата пресуда е врачена на неговиот адвокат. Постапката по овој предмет била 

водена согласно одредбите од стариот ЗКП, според кој се применуваат одредбите од 

член 414 став 3 во врска со член 411 став 2 од ЗКП, а тоа е рокот од 30 дена од денот 

кога обвинетиот ја примил правосилната пресуда. Заклучокот на Одделот за казниви 

дела на Врховниот суд на РМ е донесен на 27.12.2013 година по вонредни правни 

лекови поднесени во постапките што се започнати пред отпочнување на примена на 

ЗКП (,,Службен весник на РМ‘‘ бр.150/10, 100/12, 142/16 и 193/16) ќе се постапува и 

постапките по тие правни лекови ќе завршат според одредбите на ЗКП (,,Службен 

весник на РМ‘‘ 15/97, 44/02, 74/04, 83/08, 67/09 и 51/11). Советот согласно изнесените 

причини од судиите на Врховниот суд на РМ за видот на донесената одлука по 

изјавениот вонреден правен лек, констатира дека претставката е неоснована. 

Претставката УПП.бр.08-493/2018 е поради незадоволство од донесено решение како 

составен дел на пресуда на Управниот суд У5.бр.252/2016 од 15.09.2017 година со кое 

барањето на подносителот за ослободување од плаќање на судски такси се одбива како 

неосновано. Советот констатира дека судиите на Управниот суд ги образложиле 

причините од кои го обиле барањето на подносителот за ослободување од плаќање на 

судски такси во врска со тоа што приложените докази кон барањето не се однесуваат 

на подносителот, туку на друго лице. Подносителот не го искористил законското право 

да изјави жалба против пресудата на Управниот суд  У5.бр.252/2016 од 15.09.2017 

година, заради што Советот ја одби претставката како неоснована. 

 

Заменик претседателот –Шемседин Јусуфи му даде збор на наредниот 

известител по претставките од предложениот дневен ред-Влатко Самарџиски.  

 

Членот на Советот- Влатко Самарџиски ги изложи претставките при што 

наведе дека нема основ за одговорност на судиите кои постапувале по предметите.  
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Заменик претседателот –Шемседин Јусуфи во текот на излагањето констатира 

дека повторно  е присутен Претседателот на Советот, кој му даде збор на известителот 

за останатите претставки и отвори расправа по веќе изложените. 

 

Членот на Советот- Лидија Каначковиќ во врска со претставката УПП бр.08-

160/18 посочи дека недостасува потпис од подносителот. 

 

 Заменик претседателот –Шемседин Јусуфи предлага да се бара  уредување на 

претставката, односно потпис од подносителот. 

 

Членот на Советот- Селим Адеми не оспорува дека претставката е без потпис 

од подносителот, но укажа дека истата е препратена од страна на Владата на РМ и дека 

таа може да се јави како заинтересирана страна. 

 

Членот на Советот- Виолета Богојеска посочи дека претставката можеби е 

доставена по електронски пат. 

 

Членот на Советот- Влатко Самарџиски потенцира дека според содржината на 

претставката која е обемна е видно  дека такви податоци можел да знае само  

подносителот. Смета дека нема потреба да се бара уредување на претставката заради 

потпис на подносителот и предлага да се гласа за неоснованост на истата, по што 

продолжи со излагање за останатите претставки. Воедно предлага повлекување од 

дневен ред на претставката УПП бр.08-88/18.  

 

Претседателот на Советот отвори расправа, па со оглед да никој не се јави за 

збор, предложи да се донесе одлука како по предлогот на известителот Влатко 

Самарџиски (освен за претставката УПП бр.08-160/18) и констатира дека со   13  - „За“, 

е донесена следната 

                                                    О  Д  Л  У  К  А 

 

 По претставката во Советот заведена под УПП бр.08-141/18 од 23.03.2018 

година која во целост се однесува на постапувањето на Комисијата за прекршоци 

Скопје 4 при Секторот за прекршоци во МВР и Државната комисија за одлучување во 

втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прершочната постапка, Судскиот 

совет на Република Македонија не е надлежен да постапува. Во врска со барањето на 

подносителот да му се достави одлука по предметот К.ПОВ.бр.325/14 до Судскиот 

совет е доставено Известување Су.бр.21/18 од 11.012018 година од претседателот на 

Основниот суд Скопје 1 Скопје, во кое е наведено дека по извршената проверка е 

утврдeно дека претседателот на Кривичниот совет на тој суд, кој постапувал по 

предметот КПОВ.бр.325/14, на ден 17.06.2014 година со резолуција одлучил предметот 

К.бр.3074/13 да се врати во работа на судијата кој постапувал по истиот, од причина 

што по разгледување на писмените докази поднесени од страна на подносителот на 

преставката утврдил дека се работи за докази доставени во прилог кон жалба, а не за 

барање за повторување на постапката. Дополнително Судскиот  совет, по извшените 

проверки утврди дека според податоците од АКМИС ситемот, предметот 

КПОВ.бр.325/14 бил оформен во Основниот суд Скопје 1 Скопје на 02.06.2014 година 

и завршен на 17.06.2014 година, а потоа и архивиран на 30.06.2014 година. Воедно  да 

се извести подносителот дека  Советот нема ингеренции да интервенира  во судските 

одлуки, ниту  пак да ги менува истите,  па во рамките на надлежностите предвидени со 

Устав и закон,  не се најдени основи за   постапување и претставката е неоснована. 

Наводите во претставката УПП бр. 08-147/18 според содржината се жалбени наводи и 

за истите доколку би се поднела жалба, надлежен за разгледување, оценување и 
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одлучување е второстепениот суд, кој согласно законот е овластен да ја испитува 

законитоста на судската одлука и да ја цени основаноста на жалбените наводи, па врз 

основа на констатациите да ја потврди, измени или укине првостепената одлука, се со 

цел за пресудување во согласност со законот,  се во смисла на член 13 точка 3 од 

Законот за судовите (Сл. весник на Република Македонија бр.58/06), “Судската одлука 

може да ја менува или укинува само надлежен суд во постапка пропишана со закон“. 

Во оваа смисла Советот нема ингеренции да интервенира  во судските одлуки ниту  пак 

да ги менува истите,  па во рамките на надлежностите  предвидени со Устав и закон,  

не се најдени основи за  постапување. Претставката УПП бр. 08-160/18 е неоснована. 

Од извршените извиди и проверки не се утврдени елементи на нестручно и неосвесно 

постапување на судиите на кои се однесува преставката.Од друга страна Советот нема 

ингеренции да интервенира  во судските одлуки, ниту  пак да ги менува истите,  па во 

рамките на надлежностите предвидени со Устав и закон,  не се најдени основи за   

постапување. Во  претставката УПП бр.08-171/18, Советот  најде дека содржината на  

претставката  и покрај тоа што со  допис Упп.бр.08-171/18 од 09.02.2018  од 

подносителот е  барано да ја уреди со тоа што  ќе  наведе број на предмет на кој се 

однесува неговото незадоволство, бил доставен допис со прилози  - Решение П.бр.88/96 

од 22.10.1996 година на ОС Кратово, Решение О.бр. 154/86 од 29.07.1986 година на ОС 

Штип, како и покана и известување, истата  не е јасна и разбирлива и воедно во истата 

не се укажува на  незадоволство од постапување на одреден  судија  и  број  на предмет 

на кој се однесува неговото незадоволство, а кој е активен во судството. Со оглед на 

наведните констатации, Судскиот совет на РМ утврди дека  во конкретниот случај 

доколку подносителот е незадоволен од постапување на одреден судија по одреден 

предмет и во одреден суд, може во секое време да се обрати со претставка повторно, а  

воедно по потреба и по негово наоѓање може да користи и   бесплатна  правна помош. 

Претставката УПП бр.08-193/18 е неоснована. Советот  најде дека судиите по 

конкретните предмети постапувале во рамките на своите надлежности, непристрасно и 

во согласност со одредбите од процесните и материјалните закони, а донесените 

одлуки -  пресудата на Основниот суд Скопје 2 Скопје  П1 -545/14 од 15.04.2016 година 

и на Апелациониот суд Скопје – Гж.бр.3921/16 од 06.12.2017 година содржат 

образложени причини за одлучувањето, така да не станува збор за необјективно 

одлучување при носење на одлуките. Во смисла на наведеното,  Апелациониот суд 

Скопје, постапувајќи како надлежен второстепен суд, имал увид во сите докази 

приложени кон списите на предметите, а ценејќи ги и наводите од жалбата, донел 

одлука со која жалбата  на тужителот изјавена преку неговиот полномошник ја одбил 

како неоснована, а  првостепената одлука ја  потврдил. Со оглед на овие констатации, 

од страна на Судскиот совет на РМ не се најдени пропусти во постапувањето на 

судиите, ниту елементи за нестручно и несовесно вршење на судиската функција. 

Претставката УПП бр.08-197/18 е неоснована. Врз основа на  спроведените извиди, 

Советот  најде дека судиите по конкретните предмети постапувале во рамките на 

своите надлежности, непристрасно и во согласност со одредбите од процесните и 

материјалните закони, а донесените одлуки -  пресудата на Основниот суд Скопје 2 

Скопје  П1-976/13 од 30.03.2016 година и на Апелациониот суд  Скопје –Гж.бр. 3784/16 

од 13.07.2017 година содржат образложени причини за одлучувањето, така да не 

станува збор за необјективно одлучувањето при носење на одлуките. Имено, 

Апелациониот суд Скопје постапувајќи како надлежен второстепен суд, имал увид во 

сите докази приложени кон списите на предметите, а ценејќи ги и наводите од жалбата, 

донел одлука со која жалбите на тужениот и на тужителот  ги одбил како неосновани, а  

првостепената одлука ја  потврдил. Со оглед на овие констатации, од страна на 

Судскиот совет на РМ не се најдени пропусти во постапувањето на судиите, ниту 

елементи за нестручно и несовесно вршење на судиската функција. По претставката 

УПП бр.08-217/18, врз основа на  спроведените извиди, Советот  најде дека истата 
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всушност претставува  допис со кој подносителот го известува   Советот за веќе 

поднесена кривична пријава до надлежен орган,  а воедно содржината на претставката 

претставува  всушност  незадоволство од постапувањето  на  извршител  од Скопје  и 

судија од Основен суд Скопје 2 Скопје. Со оглед на наведените констатации, а  од 

причина што  кривичната пријава веќе подносителот ја доставил до Основното јавно 

обвинителство во Скопје како надлежен орган,  се утврди дека Советот  во конкретниот 

случај нема надлежност и ингеренции  за понатамошно постапување. Претставката 

УПП бр. 08-220/18 е неоснована. Судскиот совет по предмет заведен под УПП бр. 

58/14 на седница од 06.03.2014 година по истата претставка поднесена од истиот 

подносител, против истиот судија по истиот судски предмет, ја разгледувал и оценил 

дека преставката е неосновата. Нема нови факти и околности врз основа на кои би се 

одлучило поинаку. Нема елементи за покренување на постапка за одговорност на 

судијата за неговата работа. Од друга страна Советот нема ингеренции да интервенира  

во судските одлуки ниту  пак да ги менува истите,  па во рамките на надлежностите 

предвидени со Устав и закон, не се најдени основи за   постапување. Претставката 

УПП бр.08-247/18 е несонована. Во конкретниот случај, првостепениот суд ќе треба 

повторно да одлучува, а  подносителот потребно е да го сочека исходот од постапката и  

донесувањето на одлуката од страна на првостепениот суд. Потоа доколку е 

незадоволен  од  донесената одлука  има право на жалба, по која надлежен е да 

постапува  второстепениот суд, односно Апелациониот суд Скопје. Воедно  да се 

извести подносителот дека  Советот нема ингеренции да интервенира  во судските 

одлуки, ниту пак да ги менува истите,  па во рамките на надлежностите предвидени со 

Устав и закон,  не се најдени основи за   постапување. По претставката УПП бр.08-

413/18, Советот утврди дека првостепениот суд донел своја одлука –ПРК-Ј 77/17,  која  

по изјавена  жалба, од страна на второстепениот суд била потврдена. Во оваа смисла, 

Судскиот совет нема овластување да се меша во работата на судовите, да ги 

преиспитува судските одлуки, да бара нивно изменување или укинување, ниту има 

овластување да го спречи извршувањето на судските одлуки. Воедно да се  извести 

подносителот дека во  конкретниот случај, доколку е неезадоволен од донесената 

одлука, му стојат на располагање вонредните правни  средства  предвидени со Закон 

под услов  да се исполнети  условите за тоа. По  претставката УПП бр. 08-447/18, 

Советот  најде дека Основниот суд Неготино донел Пресуда П-2 25/15 од 12.03.2018 

година. Во конкретниот случај содржината на претставката претставува жалбени 

наводи и за  истите доколку би се поднела жалба, надлежен за разгледување, 

оценување и одлучување е второстепениот суд, кој согласно законот е овластен да ја 

испитува законитоста на судската одлука и да ја цени основаноста на жалбените 

наводи, па врз основа на констатациите да ја потврди, измени или укине првостепената 

одлука, се со цел за пресудување во согласност со законот.,  се во смисла на член 13 

точка 3 од Законот за судовите (Сл. весник на Република Македонија бр.58/06), - 

“Судската одлука може да ја менува или укинува само надлежен суд во постапка 

пропишана со закон“. Во оваа смисла Советот нема ингеренции да интервенира  во 

судските одлуки, ниту  пак да ги менува истите,  па во рамките на надлежностите 

предвидени со Устав и закон,  не се најдени основи за   постапување. Претставката 08-

470/18 е неоснована. Советот  најде дека видно  од содржината на  претставката, во  

истата  нема наводи за укажување  на  незадоволство од постапување на судија, туку  се  

изразува незадоволство  од постапувањето на извршител. Со оглед на наведните 

констатации,  од причина што од страна на Судскиот совет на РМ  се утврди дека во 

претставката се укажува на незадоволство од  постапување на извршител, а не на 

постапување на одреден судија, следува дека во конкретниот случај  Советот нема 

надлежност и ингеренции согласно Законот  за  постапување по истата.  
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Претседателот на Советот го стави на гласање предлогот на известителот за 

неоснованост на претставката УПП бр.08-160/18. По галсањето  констатира дека со   8  

- „За“,  5- „Против“ е усвоен предлогот за неоснованост на претставката, a одлуката по 

истата е иложена погоре заедно со другите претставки. 

Воедно констатира дека претставката УПП бр.08-88/18 е повлечена и дека треба 

да се прибави предметот за кој е поднесена претставката. 

 

Претседателот на Советот му даде збор на наредниот известител по 

претставките од предложениот дневен ред. Воедно констатира дека е отсутен заменик 

претседателот- Шемседин Јусуфи. 

 

Членот на Советот- Беким Реџепи ги изложи претставките при што наведе дека 

нема основ за одговорност на судиите кои постапувале по предметите.  

 

Претседателот на Советот отвори расправа, па со оглед да никој не се јави за 

збор, предложи да се донесе одлука како по предлогот на известителот Беким Реџепи и 

констатира дека со   12 - „За“, е донесена следната 

 

                                                  О  Д  Л  У  К  А 

 

Претставката УПП.бр.08-55/2018 е неоснована. Советот по расправата по истата 

не утврди незаконитост во постапувањето на судиите. Судиите на Апелациониот суд 

Гостивар согласно својата со закон утврдена надлежност, а врз основа на утврденото во 

конкретните случаи донеле на закон засновани одлуки. Истите правилно постапиле 

кога при одлучувањето во конкретните предмети не ја примениле одредбата од чл. 351 

од ЗПП  бидејќи поради констатирани суштествени повреди на одредбите на 

парничната постапка од страна на првостепениот суд, одлучувале само за прашања од 

процесен карактер и воопшто не се впуштиле во одлучување за основаноста на 

тужбените барања. Впрочем, второстепениот суд немал  основи да постапува според 

одредбата од чл.351 ст.3 од ЗПП и мериторно да одлучува бидејќи оваа одредба се 

применува  во ситуации кога првостепената пресуда еднаш била укината од причини 

кои се однесуваат на предметот на спорот. Во конкретните случаи  причината за 

укинување на првостепените пресуди не се однесува на предметот на спорот, туку е од 

процесен карактер, односно истите се укинати поради  сторена апсолутна суштествена 

повреда на одредбите од парничната постапка од чл. 343 ст.2 т.4 од ЗПП од страна на 

првостепениот суд кој донел погрешна  процесна одлука за месната надлежност, па 

второстепениот суд морал со решение да ја стави вон сила првостепената пресуда. 

Судскиот совет на РМ нема надлежност да се впушта во испитување, преиначување, 

менување, укинување или толкување на одлуките донесени од страна на судовите. 

Според Законот за судовите, судската одлука може да ја менува  или укинува само 

надлежен суд во постапка пропишана со закон. Согласно наведеното Советот 

констатира дека судиите од Апелациониот суд Гостивар кои постапувале по 

предметите ГЖ.бр.1208/15 и ГЖ.бр.8/17 не сториле повреди на законските прописи од 

кои причини и не се најдени елементи за нивна одговорност, нестручно и несовесно 

постапување. Претставката УПП.бр.08-196/2018 е неоснована. Судијата од Основен 

суд Делчево која постапувала по предметот во прв степен и судиите од Апелациониот 

суд Штип кои одлучувале во жалбената постапка, одлуките ги донеле врз основа на 

оцена на сите околности и докази во согласност со Законот за парнична постапка. Од 

увидот во одлуките за кои се однесува претставката се утврди дека судиите дале 

доволно образложени причини за решителните факти од кои се раководеле при 

донесување на одлуките, посочувајќи ги законските одредби на кои истите се засноваат 

и причините за одлученото. Согласно  одредбите од Законот за судовите, судската 
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одлука може да ја менува или укинува само надлежен суд во постапка пропишана со 

закон. Видно од содржината на претставката, произлегува дека подносителот го 

искористил правото на контрола на донесените одлуки. Судскиот совет на РМ нема 

надлежност да се впушта во испитување – преиначување, менување или укинување на 

одлуките донесени од страна на надлежните судови. Врз основа на утврденото Советот 

не најде елементи за нестручно и несовесно постапување на судиите по конкретните 

предмети. По претставката УПП.бр.08-512/2018 Советот констатира дека нема 

надлежност за постапување по истата. Имено, од содржината на претставката Советот 

утврди дека наводите во истата не се однесуваат на работата на судовите, ниту пак се 

изразува незадоволство од постапувањето на конкретен судија. Незадоволство изразено 

во претставката се однесува на постапувањето на Агенцијата за катастар на 

недвижности одделение во Свети Николе бидејќи овој орган не направил точна 

идентификација  на имот одземен од дедото на подносителот, со образложение дека 

имотот не може да се пронајде бидејќи се работело за големи парцели земја. Од 

причини што претставката не е насочена против работата на судиите и судовите, 

потребно е подносителот да се  извести за да истиот се обрати до Агенцијата за 

катастар на недвижности. 

 

Претседателот на Советот констатира дека од оправдани причини членот на 

Советот, Беким Реџепи ја напушти седницата. 

 

Претседателот на Советот му даде збор на наредниот известител по 

претставките од предложениот дневен ред. Воедно констатира дека повторно е 

присутен  заменик претседателот- Шемседин Јусуфи. 

 

Членот на Советот- Беќир Шаини ги изложи претставките при што наведе дека 

нема основ за одговорност на судиите кои постапувале по предметите.  

 

Претседателот на Советот отвори расправа, па со оглед да никој не се јави за 

збор, предложи да се донесе одлука како по предлогот на известителот Беќир Шаини и 

констатира дека со 12-„За“, е донесена следната 

 

                                                  О  Д  Л  У  К  А 

 

Претставката УПП бр.08-167/18 е неоснована. Судскиот совет на РМ ја разгледа 

на седницата одржана на ден 09.05.2018 година и по расправата го констатира 

следното:  во претставката подносителот изразува незадоволство од постапувањето 

на Вишиот управен суд по предметот УЖ-3.бр.358/2017. Од спроведените извиди, 

увидот во пресудата УЖ-3.бр.358/2017 од 05.10.2017 година, како и изјавата на судиите 

кои постапувале по предметот, Советот најде дека е постапувано во рамките на 

надлежностите и во согласност со законските одредби. По наоѓање на Судскиот совет 

на РМ донесената пресуда е јасна, разбирлива и образложена, така да не станува збор 

за необјективно одлучување при донесувањето на истата. Во пресудата судот правилно 

се повикал на одредбите од Законот за општата управна постапка, Законот за 

енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности. Со оглед на 

овие констатации, од страна на Судскиот совет на Република Македонија не се најдени 

елементи за незаконско постапување на судиите по горенаведениот предмет, заради 

што претставката е неоснована. Претставката УПП бр.08-190/18, Судскиот совет на 

Република Македонија ја разгледа на седницата одржана на ден 09.05.2018 година и по 

расправата го констатира следното: во претставката подносителот изразува 

незадоволство од постапувањето на Апелациониот суд Битола по изјавена жалба по 

пресудата на Основниот суд Ресен К.бр.47/16 од 20.04.2017 година. Од спроведените 
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извиди, Советот му укажува на подносителот дека Апелациониот суд Битола одлучува 

по жалбите согласно редоследот како се примени по датуми. Доколку истиот сака итно 

решавање на неговиот предмет може да поднесе барање за приоритет до претседателот 

на Апелациониот суд Битола со образложение на причините за итно решавање. 

Претставката УПП бр.08-487/18 е неоснована. Судскиот совет на Република 

Македонија ја разгледа на седницата одржана на ден 09.05.2018 година и по расправата 

го констатира следното: подносителот изразува незадоволство од постапувањето на 

Апелациониот суд Битола по изјавена жалба по пресудата на Основниот суд Ресен 

К.бр.47/16 од 20.04.2017 година. Од спроведените извиди, Советот најде дека е 

постапувано во рамките на надлежностите и во согласност со одредбите од Законот за 

кривичната постапка. Советот му укажува на подносителот дека наводите во 

претставката претставуваат жалбени наводи и по донесувањето на одлуката од страна 

на Основниот суд Скопје 1 Скопје, доколку е незадоволен од истата може да поднесе 

жалба до Апелациониот суд Скопје, кој како надлежен суд ќе ги има предвид при 

одлучувањето. Со оглед на овие констатации, од страна на Судскиот совет на РМ не се 

најдени елементи за незаконско постапување на судијата по горенаведениот предмет, 

заради што претставката е неоснована. 

 

Претседателот на Советот му даде збор на наредниот известител по 

претставките од предложениот дневен ред. 

 

Членот на Советот- Александра Зафировска ги изложи претставките при што 

наведе дека нема основ за одговорност на судиите кои постапувале по предметите.  

 

Претседателот на Советот отвори расправа. 

 

Членот на Советот- Влатко Самарџиски нагласи дека ех-lege е дозволена 

ревизија секогаш, а и кога се преиначува одлуката. 

 

Заменик претседателот -Шемседин Јусуфи во таа насока смета дека законот е 

недоречен, но и  дека во содржината на одлуките не треба да се навлегува.  Притоа 

наведе дека во секој случај кога се преиначува одлука на второстепен суд е дозволена 

ревизија. 

 

Членот на Советот-Владе Богданоски смета дека е неоснована претставката 

УПП бр.08-394/18. 

 

Членот на Советот-Мери Дика Георгиевска во врска со наводите во 

претставката  УПП бр.08-394/18, го посочи и го изложи правното мислење дадено на 

веб страната на Врховниот суд на РМ од 2014 година, а по однос на дозволеноста на 

правото на ревизија. 

 

Претседателот на Советот повторно му даде збор на известителот за 

останатите претставки. Воедно констатира дека е отсутен членот на Советот-Мери 

Дика Георгиевска. Со оглед  да никој повеќе не се јави за збор, предложи да се донесе 

одлука како по предлогот на известителот Александра Зафировска и констатира дека со 

11 -„За“, е донесена следната 

 

                                                         О  Д  Л  У  К  А 

 

Претставката УПП бр.08-143/18 е неоснована. Судскиот совет на Република 

Македонија, постапувајќи по претставката ја разгледа на седницата одржана на ден 
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09.05.2018 година и по расправата го констатира следното: во претставката 

подносителот изразува незадоволство од постапувањето на Апелациониот суд Битола 

по предметот ГЖ.бр.1956/17, а поради нестручно и несовесно вршење на судиската 

функција. Судскиот совет изврши увид во пресудата ГЖ.бр.1956/17 од 15.12.2017, во 

записникот од одржана расправа пред Апелациониот суд Битола на ден 11.12.2017 

година, ги имаше предвид изјавите на судиите кои постапувале по предметот и најде 

дека преставката е неоснована, а судиите постапиле согласно законските одредби на 

кои се повикуваат во пресудата ГЖ.бр.1956/17 од 15.12.2017 година. Од извршените 

извиди, Судскиот совет на Република Македонија ја констатира следната состојба: 

Апелациониот суд Битола во жалбена постапка донел одлука со која ја укинал одлуката 

на Основниот суд Битола МАЛВП.бр.216/16 при што дал конкретни напатствија кои 

Основниот суд Битола треба да ги почитува и да постапи при повторно одлучување во 

прв степен. При повторна жалба на првостепената одлука, Апелациониот суд Битола 

нашол дека е неопходно да се отвори расправа за конкретниот граѓанско-правен настан 

наоѓајќи дека постои контрадикторност на изведените докази во текот на целата 

постапка, па сакајќи правилно да ја утврди фактичката состојба ги повикал сите 

учесници во постапката на расправа пред судот. Во текот на расправата судот ги извел 

сите предложени докази од страна на учесниците, ги сослушал сведоците и странките и 

одлучил како во пресудата. Судиите на Апелациониот суд Битола појаснуваат дека 

токму исказот на подносителот бил контрадикторен во текот на целата постапка и не е 

точно тоа дека судиите постапувале нестручно и несовесно и го повредиле законот. Од 

друга страна пак подносителот како странка која го изгубила спорот има право и 

можност да биде незадоволна од работата на судот. Судскиот совет на Република 

Македонија смета дека Апелациониот суд Битола донел пресуда која е јасна 

разбрилива и донесена врз основа на закон при што се ценети поединечно и во склоп на 

една целина сите предложени докази во текот на постапката.Претставката 

УПП.бр.381/2018 е неоснована. Имено, Судскиот совет на Република Македонија ја 

разгледа истата на седницата одржана на ден 09.05.2018 година и по расправата го 

констатира следното: од страна на подносителот до Судскиот совет на РМ е поднесена 

претставка во која изразува незадоволство меѓу другото и од работата на Управниот 

суд и Вишиот управен суд, кои донеле одлуки во однос на управниот спор кој се водел 

пред овие два суда.Судскиот совет  постапувајќи по претставката, имајќи ги предвид 

наводите изнесени во истата, приложените докази, во рамките на својата надлежност 

утврдена со закон, ги прибави и изврши увид во пресудите на Управниот суд У-

4.бр.140/2016 и на Вишиот управен суд УЖ-2.бр.608/2017, па најде: Вишиот управен 

суд при одлучување по жалбата на подносителот ја потврдил одлука на Управниот суд 

од 29.03.2017 година при што судот не утврдил поинаква фактичка состојба од онаа 

што ја утврдил Управниот суд, нашол дека одлуката на Управниот суд е правилна и 

законита и ја образложил ваквата одлука повикувајќи се на одредбите од Законот за 

пензиско и инвалидско осигурување член 65 став 2, член 66 став 1, член 143 став 1, 

член 144 став 1 и член 193 кои се однесуваат на постапката, основот и начинот на 

определување на висината на старосната пензија. При ваква состојба, Судскиот совет 

на Република Македонија најде дека Управниот суд и Вишиот управен суд при 

донесување на одлуките пред кои се водел управниот спор постапиле совесно и 

стручно заради што претставката е оценета како неоснована. Претставката 

УПП.бр.394/2018 е неоснована. Имено Судскиот совет на Република Македонија ја 

разгледа на седницата одржана на ден 09.05.2018 година и по расправата го констатира 

следното: во претставката подносителот изразува незадоволство од постапувањето на 

Апелациониот суд Битола по предметот ГЖ.бр.2467/15 и на Врховниот суд на 

Република Македонија по предметот Рев2.бр.323/16. Од спроведените извиди и увидот 

во одлуките ГЖ.бр.2467/15 од 06.04.2016 година и Рев2.бр.323/16 од 07.06.2017 година, 

Советот најде дека Апелациониот суд Битола со пресудата ГЖ.бр.2467/15 од 06.04.2016 
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година правилно одлучил кога ја приначил првостепната пресуда МАЛВП.бр.39/2015 

од 21.09.2015 година бидејќи согласно член 125 од Законот за пензиско и инвалидско 

осигурување правата од пензиско и инвалидско осигурување се остваруваат во фондот, 

а согласно член 154 од истиот закон, покрај другото, Фондот е надлежен да одлучува за 

правата од пензиско и инвалидско осигурување во прв степен. Оттука произлегува дека 

правата од пензиско и инвалидско осигурување се остваруваат во Фондот за ПИОМ, 

што значи дека нема правна основа судот во спор да определува и утврдува висина на 

пензија односно висина на највисока пензија во РМ. Од друга страна пак решението на 

Врховниот суд на Република Македонија Рев2.бр.323/16 од 07.06.2017 година е 

законито од причина што со ревизијата се побива  правосилна одлука на 

второстепениот суд донесена во спор од мала вредност, каде согласно член 438 став 4 

од Законот за парничната постапка во спорови од мала вредност не е дозволена 

ревизија против правосилна одлука на второстепениот суд согласно член 429 во врска 

со одредбата од член 438 став 4 од Законот за парничната постапка во конкретниот 

случај се дерогира одредбата од член 372 став 3 точка 6 од Законот за парничната 

постапка.Ова уште повеќе од причина што согласно правното мислење на Врховниот 

суд на Република Македонија, објавено на ВЕБ страната на судот, ревизијата не е 

дозволена кога постапката била спроведена по правилата на редовна (општа) парнична 

постапка или друг вид на посебна парнична постапка, наместо по правилата на 

постапката по спорови од мала вредност, а според вредноста на предметот на спорот, 

износот е во висина која одговара на вредносниот критериум  на спорови од мала 

вредност. Со оглед на овие констатации, од страна на Судскиот совет на Република 

Македонија не се најдени елементи за незаконско постапување на судиите по 

горенаведените предмети, заради што претставката е оценета како неоснована. 

Претставката УПП бр.08-417/18 се смета за повлечена. Судскиот совет постапувајќи по 

претставката, ја разгледа на седницата одржана на ден 09.05.2018 година и по 

расправата го констатира следното: во претставката подносителот изразува 

незадоволство од постапувањето на Основниот суд Скопје 2 Скопје по повеќе 

предмети наведени во истата. Судскиот совет на Република Македонија на 

подносителот му достави барање за дополнување – прецизирање на претставката на 

начин што конкретно ќе наведе за кои предмети и за работата на кои судии се однесува 

неговото незадоволство, со напомена дека доколку не постапи по наведеното во рок од 

5 дена по приемот на овој допис, претставката ќе се смета за повлечена. Со оглед на тоа 

дека подносителот не постапил согласно наведеното во предвидениот рок, претставката 

се смета за повлечена. Претставката УПП.бр.444/2018 е неоснована. Имено Судскиот 

совет на РМ ја разгледа истата на седницата одржана на ден 09.05.2018 година и по 

расправата го констатира следното: од страна на подносителот е поднесена претставка 

до Судскиот совет на РМ во која изразува незадоволство од работата на Основниот суд 

Скопје 1 Скопје по пресудата К.бр.1360/17 од 12.12.2017 година, наведувајќи дека во 

постапката е дозволено да се прават опструкции на обвинетиот, дека е овозможено 

обвинетиот да си замине надвор од државата, а во случај кога пресудата со која истиот 

е огласен за виновен и осуден на казна затвор во траење од 3 години и 6 месеци за 

кривично дело - Тешка телесна повреда станала прависилна и извршна, обвинетиот при 

повторно влегување во државата и негово јавување пред Основниот суд Скопје 1 

Скопје на 27.02.2018 година, не бил ниту приведен, ниту задржан од страна на органите 

на прогонот. Постапувајќи по наводите во претставката Судскиот совет на Република 

Македонија ги прибави и изврши увид во списите на предметот К.бр.1360/17, 

К.бр.1884/16 и К.ПОВ.бр.80/18, па најде: со пресуда К.бр.1360/17 од 12.12.2017 година 

обвинетиот огласен е за виновен  за кривично дело - Тешка телесна повреда од член 

131 став 1 од КЗ, при што му е изречена казна затвор во траење од 3 години 6 месеци. 

Обвинетиот е суден во отсуство од причина што не бил достапен на органите на 

прогонот. Одлуката станала правосилна на 31.01.2018 година, а извршна на 16.02.2018 
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година.  Точно е тоа дека обвинетиот на ден 27.02.2018 година се појавил во Основниот 

суд Скопје 1 Скопје во својство на оштетена страна по предметот К.бр.1884/16 во која е 

обвинет за кривично дело - Телесна повреда од член 130 став 1 од КЗ, при што истиот 

ден обвинетиот го искористил законското право и поднел барање за повторување на 

постапката која е водена пред Основниот суд Скопје 1 Скопје во која е огласен за 

виновен и осуден на казна затвор од 3 години и 6 месеци, со оглед дека е суден во 

отсуство. Кривичниот совет на Основниот суд Скопје 1 Скопје донел одлука 

К.ПОВ.80/18 од 08.03.2018 година со која дозволил повторување на кривичната 

постапка спрема осудениот по правосилно завршената пресуда на судот К.бр.1360/17 

од 12.12.2017 година. Со истата одлука запрено е извршувањето на казната по 

пресудата К.бр.1360/17 до донесување на нова пресуда. Ваквата своја одлука судот ја 

заснова и на даденото мислење на Основното јавно обвинителство КО.бвр.425/16 од 

02.03.2018 година дека има место за повторување на кривичната постапка бидејќи се 

исполнети законските претпоставки за повторување на постапката. Судскиот совет на 

Република Македонија ги испита и наводите во претставката дека обвинетиот требало 

да биде задржан, приведен и истиот требало да биде на издржување на изречената 

казна затвор, со самото влегување во државата, при што најде: во Основниот суд 

Скопје 1 Скопје во одделот за извршување на санкции, пресудата К.бр.1360/17 од 

12.12.2017 година е пристигната на ден 22.12 2017 година. Од денот на пристигање на 

списите во овој оддел пристапено е кон постапка за извршување на изречената пресуда 

согласно Законот за извршување на санкции, но во овој оддел судиите не успеале да ја 

завршат започнатата постапка и процедура до крај за да утврдат и издадат потерница 

или упатен акт со кој лицето би било приведено односно однесено на издржување 

казна, од причина што уште на 27.12.2017 година е поднесено барањето за повторување 

на постапката. Оттука, судот нема можност без налог да го задржи и приведе 

обвинетиот со самото негово појавување во државата односно судот, заради што 

Судскиот совет на Република Македонија не најде основи за нестручно и несовесно 

постапување на судиите во оваа кривично правна работа. Претставката УПП бр.08-

498/18 се смета за завршена и истата се архивира. Судскиот совет ја разгледа на 

седницата одржана на ден 09.05.2018 година и по расправата го констатира следното: 

во претставката подносителот изразува незадоволство од постапувањето на Основниот 

суд Куманово по предметите К.бр.645/15 и К.бр.646/15 и на Апелациониот суд Скопје 

по предметот КЖ.бр.783/17. Советот констатира дека со известување УПП.бр.08-

397/2018 од 03.04.2018 година, подносителот на претставката е известен дека истата е 

оценета како неоснована. Со оглед на тоа дека новата претставка, заведена под 

УПП.бр.08-498/2018 од 18.04.2018 година, се однесува на прашања на кои веќе е 

одговорено на подносителот на претставката и во истата нема нови факти и околности 

кои не биле познати во претходното постапување – претходната претставка, Советот 

утврди дека согласно член 11 од Законот за постапување по претставки и предлози 

нема основ за постапување по истата. Поради изнесеното, Судскиот совет на Република 

Македонија констатира предметот да се смета за завршен и истиот да се архивира. Исто 

така на подносителот му се доставува известување дека со известување УПП.бр.08-

397/2018 од 03.04.2018 година истиот е известен дека претставката, во која изразува 

незадоволство од постапувањето на Основниот суд Куманово по предметите 

К.бр.645/15 и К.бр.646/15 и на Апелационен суд Скопје по предметот КЖ.бр.783/17 е 

неoснована со образложение на причините за одлучувањето. Со оглед на тоа дека 

новата претставка, заведена под УПП.бр.08-498/2018 од 18.04.2018 година, се однесува 

на прашања на кои веќе му е одговорено и во истата не наведува нови факти и 

околности кои не биле познати во претходното постапување – претходната претставка, 

Советот утврди дека согласно член 11 од Законот за постапување по претставки и 

предлози нема основ за постапување по истата, заради што предметот по претставката 

УПП.бр.08-498/2018 од 18.04.2018 година се смета за завршен и истиот се архивира. 
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Претседателот на Советот му даде збор на наредниот известител по 

претставките од предложениот дневен ред. Воедно констатира дека е присутен членот 

на Советот-Мери Дика Георгиевска. 

 

Членот на Советот- Владе Богданоски ги изложи претставките при што наведе 

дека нема основ за одговорност на судиите кои постапувале по предметите.  

 

Претседателот на Советот констатира дека е отсутен членот на  Советот, 

Александра Зафировска, по што отвори расправа. Со оглед да никој не се јави за збор, 

предложи да се донесе одлука како по предлогот на известителот Владе Богданоски и 

констатира дека со  11   - „За“, е донесена следната 

 

                                                        О  Д  Л  У  К  А 

 

Претставката во Советот заведена под УПП бр. 08-242/18 е неоснована. Истта е 

поднесена поради незадоволство од работата на Управниот суд по предметот У-1 33/17 

и Вишиот управен суд по предметот УЖ-1 бр.306/16. Судскиот совет на Република 

Македонија по спроведени извиди констатира  дека  наводите за неуважување на 

доказите на барателот за поведување на постапка од страна на Управниот суд се 

жалбени наводи. Предвид да пред Вишиот управен суд во тек е постапка по жалба, 

подносителот на претставката треба да го сочека исходот на постапката пред 

второстепениот суд како  единствен надлежен суд да ја цени законитоста на 

првостепената одлука. Претставката УПП бр. 08-430/18 е неоснована. Наводите во 

претставката се поради пристрасно и нестручно постапување  на судија на Основен суд 

Кичево по предметот П1 -146/14. Судскиот совет на Република Македонија по 

спроведени извиди констатира  дека  подносителот треба да го сочека исходот на 

постапката, предвид да оценувањето на законитоста на одлуките на основните и 

апелационите судови  завршува со одлука на Врховниот суд на Република Македонија  

по повод поднесена ревизија. Претставката УПП бр. 08-453/18 е неоснована. Наводите 

во претставката се поради непристрасно, необјективно и нестручно постапување  на 

судија на Основен суд Битола по предметот ТС бр.5/17. Судскиот совет на Република 

Македонија по спроведени извиди констатира  дека во пресудата ТС бр.5/17 oд 

19.02.2018 година, судијата ги образложил причините за донесената одлука, а по 

изведување на доказите и утврдување на фактичката состојба го применил 

материјалното право по слободно судиско уверување, а не под притисок. Наводите во 

претставката кои се жалбени наводи е надлежен да го оценува второстепениот суд, а со 

тоа и законитоста на донесената пресуда,  доколку подносителот поднесе жалба. Во 

однос на наводите за судската пракса за ваков вид спорови, Советот најде дека во 

Основниот суд Битола по повеќето тужби поднесени од тужителот предметите се 

правосилно завршени со одбиено тужбено барање. Претставката УПП бр. 08-466/18 е 

неоснована. Наводите во истата се поради незадоволство од донесена одлука на совет 

на судии на Апелациониот суд Скопје по предметот ГЖ-1444/18. Судскиот совет на 

Република Македонија по спроведени извиди констатира  дека  по предметот ППНИ-

116/18 кој се однесува на постапка за извршување на правосилна судска одлука,  по 

изјавена жалба судиите на  Апелациониот суд Скопје одлучиле да се спроведе 

извршувањето согласно изреката на одлуката, и предметните пари на име алиментација 

на малолетните тужители да бидат префрлени на сметка на законскиот застапник-

мајката, а не на извршителот. Советот најде дека од страна на судиите на 

Апелациониот суд Скопје постапувано е и одлучувано согласно Законот за извршување  

и правилно во корист на малолетните тужители оцениле дека налогот за уплата на 

парите на извршител треба да се стави вон сила. Претставката УПП бр. 08-478/18 е 

неоснована. Поднесена е  поради нездоволство од постапување на судија на Основниот 
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суд Велес по предметот П-4 бр.248/15 и судии на Апелациониот суд Скопје по 

предметот ГЖ-1286/17. Судскиот совет на Република Македонија по спроведени 

извиди констатира  дека  во Основниот суд Велес било закажано рочиште за главната 

расправа на 12.03.2018 година заради постапување по напатствијата на Апелациониот 

суд Скопје.Наредно рочиште за главна расправа е закажано на 18.04.2018 година на кое 

ќе се изведува доказ со распит на странките. Наводите во претставката поднесителот 

може да ги истакне пред судот со оглед да постапката е во тек или во жалбена 

постапка. 

 

Претседателот на Советот му даде збор на наредниот известител по 

претставките од предложениот дневен ред. Воедно констатира дека е присутен членот 

на Советот, Александра Зафировска, 

 

Членот на Советот- Виолета Богојеска ги изложи претставките при што наведе 

дека нема основ за одговорност на судиите кои постапувале по предметите, освен 

претставката УПП бр.224/18, која е основана. 

 

Претседателот на Советот отвори расправа, па со оглед да никој не се јави за 

збор, предложи да се донесе одлука како по предлогот на известителот Виолета 

Богојеска и констатира дека со   12  - „За“, е донесена следната 

 

                                                         О  Д  Л  У  К  А 

 

Пo претставката во Советот заведена под УПП.бр.08-224/18 се известува за 

непостапување по предмет XXII К бр.2470/13 на Основен суд Скопје 1 Скопје  и не 

носење на решение за трошоците во кривичната постапка. Советот по спроведените 

извиди и прибавена изјава од судијата констатира постоење на објективни причини за 

непостапување по предметот  и  согласно законските надлежности  наводите од 

преставката ќе ги земе во предвид при следењето и оценувањето на работата на 

судиите кои постапувале по конкретниот предмет. Советот е надлежен да ја следи 

работата на судиите и ја оценува нивната работа врз основа на квантитативни и 

квалитативни критериуми. Почитувањето на законските рокови за превземање на 

процесните дејствија како квалитативен критериум предвиден во член 103 од Законот 

за Судскиот совет на Република Македонија , Советот го зема предвид при  оцена на 

работата на судијата. Претставката  УПП бр. 08-401/18 e насловена како поплака 

против Апелациониот суд Скопје за пробивање на законски рокови од ЗПП за 

одлучување по предмет  ГЖ-1320/17. Советот по спроведени извиди и по извршена 

проверка во писaрница на граѓанскиот оддел на Апелациониот суд Скопје констатира 

дека наводите од преставката за непочитување на законските рокови за одлучување по 

предметот ГЖ-1320/17, Советот ќе ги земе во предвид при следењето и оценувањето на 

работата на судиите кои постапувале по конкретниот предмет.Советот е надлежен да ја 

следи работата на судиите и ја оценува нивната работа врз основа на квантитативни и 

квалитативни критериуми. Почитувањето на законските рокови за превземање на 

процесните дејствија како квалитативен критериум предвиден во член 103 од Законот 

за Судскиот совет на РМ, Советот го зема предвид при  оцена на работата на судијата. 

По претставката УПП бр. 08-437/18 се укажува на нестручно и несовесно постапување 

во вршење на судиската функција на судија на Основниот суд Битола по предмет П4-

201/17. Советот по спроведените извиди констатира дека предметот  П4-201/17 на 

Основниот суд Битола по изјавена жалба е доставен до Апелациониот суд Битола и 

постапката по жалба е во тек. Исто така Судскиот совет во рамките својата 

надлежноста ја следи и оценува работата на судијата кој постапувал по горе наведениот 

предмет по однос на наводите во претставката, а кога за тоа Судскиот совет ќе оцени 
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дека има потреба превзема мерки и активности согласно законот. Притоа следењето и 

оценувањето на работата на судијата се остварува без да се наруши независноста и 

самостојноста на судијата во вршење на судиската функција. По претставка УПП бр. 

08-473/18 се укажува на нестручно и несовесно работење на судии  на Управниот суд 

кои  постапувале  по предметот  УРП бр.1/17. Советот по спроведени извиди и 

прибавено известување од претседателот на судот врз основа на податоците  во 

АКМИС системот  и списите на предметот УРП бр.1/17 констстира дека Управниот суд  

донел решение УРП бр.1/17 од 23.02.2018 година и против истото на ден 04.04.2017 

година од страна на тужителот поднесена е  жалба. Предметот е во фаза на 

комплетирање со доказ за платена судска такса за жалба, одговор на жалба и списи по 

предметот побарани од тужениот орган, и по негово комплетирање ќе биде доставен на 

постапување до Вишиот управен суд. Со оглед на фактот дека е вложена жалба и 

предметот е во жалбена постапка,  наводите од  претставката  како жалбени наводи ќе 

бидат предмет на разгледување, анализа, оценување и одлучување од страна на 

Вишиот управен суд, кој како непосредно повисок суд во жалбената постапка е 

надлежен да ја испитува законитоста на судската одлука, па врз основа на 

констатациите истата може да ја потврди, укине или преиначи, се со цел за донесување 

на законита одлука. Донесената одлука на Врховниот суд на РМ со која е утврдена 

повреда на правото на судење во разумен рок, како резултат на постапување на судија е 

дополнителен критериум предвиден во членот 113 став 2 од Законот за Судскиот совет 

на РМ, кој Советот го зема предвид при  оцена на работата на судијата. 

 

Претседателот на Советот констатира дека членот на Советот-Влатко 

Самарџиски се иззема од гласање по претставката УПП бр.08-473/18, бидејќи е член на 

Одборот за обезбедување, следење и оценување на квалитетот на медијацијата од редот 

на судиите во Судскиот совет на Република Македонија. 

 

Точка Разно 

 

Претседателот на Советот констатира дека согласно законот јавноста е 

исклучена во врска со донесување на Одлука за  определување на овластен подносител 

од редот на членовите на Судскиот совет на РМ по поднесено барање за утврдување на 

одговорност поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција  

Претседателот на Советот констатирa дека  дневниот ред е исцрпен во целост 

и дека седницата е завршена во 13,45 часот. 

 

                                                                     СУДСКИ СОВЕТ                                            

                                                        НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

          ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                                                               Зоран Караџовски 

 
 

 

 

                   
 

 


