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З А П И С Н И К  
oд  396-та седница на Судскиот совет на 

Република Северна Македонија 
 
 
 

Седницата се одржа на ден: 28.02.2022, понеделник во 10:10 
часот во салата за седници.  

 
Присутни членови:  

 Павлина Црвенковска, претседател 
 м-р Селим Адеми, заменик претседател 
 Киро Здравев, член 
 Ханиф Зендели, член  
 Мери Радевска, член  
 Гордана Спиреска, член 
 Сашко Георгиев, член 
 Мирсад Суроји, член 
 м-р Тања Чачарова Илиевска, член 
 Весна Дамева, член 

 
Отсутни членови:  

 Зоран Теофиловски, член  
 Лорета Горгиева, член  
 м-р Миљазим Мустафа, член 
 Беса Адеми, претседател на Врховен суд 
 д-р Никола Тупанчевски, министер за правда  

 
Присутни од стручната служба: 

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

 
Седницата е отворена за јавноста и на неа присуствуваа:  

 Претставник од СДК 
 Претставник од Коалиција сите за правично судење 
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Согласно чл. 8 ст. 1 од Законот за Судскиот совет Седницата ја 

отвори и со неа раководеше претседателот на Советот Павлина 

Црвенковска. 

Откако го констатира присуството на членовите на Советот и 

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

присутни на седницата го изложи предлог Дневниот ред за 396-та 

седница, со предлог истиот да се измени на следниот начин:  

 

Точка 1 без измени и дополнувања; 

Точка 2 се изменува и гласи: Разгледување на Годишен извештај 

за работа на судовите во РСМ за 2021 година; 

Се додава нова точка: Точка 3 - Разно.     

 

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска отвори 

расправа по предлог измените на  Дневниот ред за 396-та седница. 

Откако констатира дека никој не се јави за збор Претседателот 

на Советот Павлина Црвенковска Дневниот ред со предлог 

измените го стави на гласање. 

По гласањето констатира дека едногласно, со 10 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е усвоен следниот: 

 

ДНЕВЕН РЕД 

1. 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 Северна Македонија и тоа: 

УПП бр. 647/21, 683/21, 23/22, 35/22, 47/22, 60/22; 
       УПП бр.659/21, 5/22, 31/22, 56/22, 66/22; 
       УПП бр.430/21, 679/21, 9/22, 20/22, 32/22, 42/22; 
       УПП бр.648/21, 8/22, 21/22, 29/22, 40/22; 
       УПП бр. 564/21, 599/21, 622/21, 658/21, 668/21; 
       УПП бр. 680/21, 17/22, 41/22;  
       УПП бр.626/21, 663/21, 675/21, 2/22, 14/22, 27/22, 50/22; 
       УПП бр. 643/21, 33/22, 44/22, 58/22;  
       УПП бр.651/21, 661/21, 673/21, 1/22, 13/22, 25/22; 
       УПП бр.36/22, 48/22, 73/22; 
        УПП бр. 682/21, 51/22, 76/22. 
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2. Разгледување на Годишен извештај за работа на судовите во 

РСМ за 2021 година 

3. Разно.  

 

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска КОНСТАТИРА 

дека претставникот на СДК ја НАПУШТИ седницата. 

 

Точка 1 

[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 Северна 

Македонија] 

 

1. Претседателот на Советот Павлина Црвенковска му даде 

збор на членот на Советот Тања Чачаровска Илиевска во својство 

на известител да пристапи кон реферирање на пријавените 

претставки.  

Известителот ги изложи претставките и наведе дека нема 

основ за одговорност на судиите кои постапувале по предметите.  

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска отвори 

расправа по излагањето на известителот. Откако констатира дека 

никој не се јави за збор, го стави на гласање предлогот на 

известителот по изложените претставки.  

 По гласањето констатира дека едногласно, со 10 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесена следната:  

 

О Д Л У К А 

 

Претставка УПП.бр.08-36/2022. Судскиот совет на Република 

Северна Македонија постапувајќи по претставката на С.Д. од Скопје 

во смисла на член 6 од Законот за постапување по претставки и 

предлози, член 36 став 1 алинеjа 15 и член 36 став 2 од Законот за 

Судскиот совет на Република Северна Македонија (“Службен 

весник на РМ” бр.102/19), ја разгледа на седницата на Советот 

одржана на ден 28.02.2022 година и по расправата констатира дека 

истата треба да се архивира со службена белешка, согласно член 
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11 Законот за постапување по претставки и предлози ("Службен 

весник на РМ, бр.2/2009) и за тоа да се извести подносителот. Во 

претставката подносителот изразува незадоволство од одговорот 

на Судскиот совет на Република Северна Македонија УПП.бр.08-

629/2021 кој го примил на 12.01.2022 година во смисла на тоа дека 

не добил одговор на прашањата кои ги навел во претходните 

претставки. За иста правна работа имал поднесено неколку 

претставки заведени под УПП.бр.08-69/2020 од 04.02.2020 година, 

УПП.бр.08-463/2020 од 26.11.2020 година, УПП.бр.08-214/2021 од 

17.03.2021 година и УПП.бр.08-629/2021 од 24.11.2021 година. Во 

сите изразува незадоволство од судија на Основен граѓански суд 

Скопје по предметот ПЛ1.П.бр.1960/15, сметајќи дека не треба да 

плати за рочиште кое никогаш не било закажано (на 16.12.2015 

година), како и тоа дека плаќа за друг должник И.Ј. бидејќи 

финансиската картица гласела на негово име, а не на име на 

подносителот. Исто така и во последната негова претставка 

(насловена како одговор на допис УПП.бр.08-629/2021 од 

12.01.2022 година), а зведена во Судскиот совет на Република 

Северна Македонија под УПП.бр.08-36/1 од 28.01.2022 година, 

подносителот нема наведено нови факти и околности кои не биле 

познати во претходните постапувања - претходните претставки, туку 

само се повикува на претходните претставки во врска со предметот 

на Основен граѓански суд Скопје ПЛ1.П.бр.1960/15. Оттука, Советот 

му укажува дека во иднина по однос на наводите во врска со 

предметот на Основен граѓански суд Скопје ПЛ1.П.бр.1960/15, нема 

да му биде одговарано. Претставката да се архивира со службена 

белешка. До Судскиот совет на Република Северна Македонија, со 

претставка (насловена како одговор на допис УПП.бр.08-629/2021 

од 12.01.2022 година) од 28.01.2022 година се обрати С.Д. од 

Скопје, во која меѓу другото изразува незадоволство од одговорот 

на Судскиот совет на Република Северна Македонија по 

претставката УПП.бр.08-629/2021 кој го примил на 12.01.2022 

година, во смисла на тоа дека не добил одговор на прашањата кои 

ги навел во претходните претставки. Претставката Советот ја 

разгледа на седница одржaна на ден 28.02.2022 година и одлучи по 

истата да не постапува. Имено, Советот констатира дека по 

претставката, за исти факти и околности, а заведена под 
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УПП.бр.08-629/2021 од 24.11.2021 година, подносителот бил 

известен на 12.01.2022 година. Во конкретниот случај, од причини 

што во претставката УПП.бр.08-36/2022 од 28.01.2022 година не се 

изнесени нови факти и околности кои не биле познати во 

претходното постапување  во смисла на чл. 11 од Законот за 

постапување по претставки и предлози (“Сл. весник на РМ” бр.82 од 

8 јули 2008 год.), а за што впрочем на подносителот по 

претставката  му било одговорено  со известување УПП.бр.08-

629/2021 на 12.01.2022 година, најсоодветно е предметот да се 

архивира. 

Претставка УПП.бр.08-48/2022. Судскиот совет на Република 
Северна Македонија постапувајќи по претставката на Адвокат Д.С. 
од Скопје во смисла на член 6 од Законот за постапување по 
претставки и предлози, член 36 став 1 алинеjа 15 и член 36 став 2 
од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија 
(“Службен весник на РМ” бр.102/19), ја разгледа на седницата на 
Советот одржана на ден 28.02.2022 година и по расправата го 
констатира следното. Во претставката подносителот изразува 
незадоволство од работата на В.Д., судија на претходна постапка 
при Основен кривичен суд Скопје, Одделение за организиран 
криминал и корупција, бидејќи смета дека постапила псротивно на 
одредбите на ЗКП кога одлучувала по писмените барања од ваша 
страна на два пати во предметите КОК.ПП.бр.487/21 и 
КОК.ПП.бр.458/21 со кои барале посета во притвор во КПУ Затвор 
“Скопје” Скопје. Се работи за двајца странски државјани од 
Пакистан. Наведува дека немсто да добие дозвола за посета на 
осомничените, судијата побарала да ги уреди писмените барања и 
да ги достави полномошната на кои се повикува дека е анагажиран 
како бранител, иако во барањата имал наведено дека е известен од 
познато лице за овој случај и бара посета на осомничените како би 
можеле лично да му ги потпишат полномошната за застапување. 
Како не добил дозвола за посета, ја поднеле оваа претставка до 
Судски совет и Министерството за правда и бара да се преземат 
мерки против судијата бидејќи смета дека самоволно ги 
интрепретирала одредбите од ЗКП, како и да се најде начин да му 
се овозможи пристап до Затвор “Скопје” Скопје со цел притворените 
лица да му потпишат полномошно и да го ангажираат како 
бранител, затоа што тоа било пракса и начин на работа на другите 
судии во основен кривичен суд Скопје, Одделение за организиран 
криминал и корупција. Во прилог на претставката доставува и 2 
барања за дозвола за посета на притворено лице по 
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КОК.ПП.бр.457/21 и КОК.ПП.бр.458/21, и двете од 28.01.2022 година 
(фотокопии), 2 барања КОК.ПП.бр.458/21 и КОК.ПП.бр.457/21, и 
двете од 28.01.2022 година потпишани од судија В.Д. и 2 барања 
повторно за дозвола за посета КОК.ПП.бр.458/21 и 
КОК.ПП.бр.457/21, и двете од 31.01.2022 година (фотокопии). 
Советот побара изјава од судијата кој постапувал по предметот. 
Судијата наведува дека двата предмета ги примила  како дежурен 
судија на 30.11.2021 година, како итни. Веднаш истиот ден, двајцата 
осомничени биле поучени во смисла на член 9 од ЗКП дека имаат 
право на употреба на својот јазик, па како изјавиле дека не го 
разбираат и не го зборуваат македонскиот јазик, потребен им бил 
преведувач на пакистански пунџаби јазик, кој бил озбезбеден. 
Осмоничените биле поучено во смисла на член 71 од ЗКП дека 
имаат право на бранител во теко на целата постапка, по што и 
двајцата побарале од судот да им анагажира бранител по службена 
должност. За бранител им бил поставен С.Х.Л., адвокат од Скопје. 
Комуникацијата со бранителот се одвивала преку преведувачот, а 
потоа продолжиле рочиштата по предлозите за определување на 
мерката притвор. Решенијата со кои спрема двајцата осомничени е 
определен притвор во траење од 30 дена биле врачени на јавниот 
обвинител, на осомничените во присуство на преведувачот и 
нивниот бранител, а доставени им биле и примероци од истите 
преведени на пакистански пунџаби јазик. Пред да бидат спроведени 
во притвор истите биле поучени дека за било каков проблем или 
потреба преку Управата на затворот може да се обратат до судот. 
Истиот ден на 30.11.2021 година судот, преку Министерството за 
правда, го известило најблиското дипломатско-конзуларно 
претставништво на Република Пакистан, дека спрема двајца нивни 
државјани е определена мерка притвор. По однос на барањата за 
дозвола за посета, поднесени од подносителот од која содржина 
поризлегува дека е ангажиран како бранител, судијата од него 
побарала да ги уреди во смисла на одредбите од ЗКП и да достави 
полномошно со кое сте биле ангажиран како бранител. Наместо 
тоа, истиот ден тој преку локал од судската полиција ја побарале 
судијата за да и кажете дека нема полномошно бидејќи бил 
ангажиран преку телефон од семејствата од Лахоре, Р.Пакистан. 
Судијата му посочила дека за бранител може да бидете ангажирани 
и преку Нотар, и преку средтвата електронска комуникација, при 
што ќе треба да достави во прилог и доказ за сродство за да судот 
може да утврди дали давателот на полномошното, согласно ЗКП, е 
овластено лице да им ангажира бранител на осомничените. На 
31.01.2022 година доставиле нови барања за дозвола за посета на 
притворените и повторно по локал преку судската полиција ја 
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побарале судијата за посета на притворените, иако не бил 
анагажиран за нивни бранител. Од страна на судијата му било 
укажано дека согласно одредбите од ЗКП судот не дава дозвола за 
посета на притворено лице, туку само на ангажиран бранител му го 
заверува полномошното, а дозвола за посета на притворено лице 
се дава на блиски роднини на лицето или по негово барање на 
лекар и други лица. Воедно, судијата му укажала дека доколку 
притворените лица имаат намера да го анагажираат за бранител 
тоа можат да го сторат преку Управата на затворот и да побараат 
да ги посети, како тоа што неретко се случувало во пракса. Во 
случајотв, притворените лица ниту еднаш преку Управата на 
затворот не побарале да ги посетите, туку напротив тие на неколку 
пати преку Управата на затворот барале да ги посети назначениот 
бранител по службена должност С.Х.Л., адвокат од Скопје. Истиот 
ги посетил и за тоа го известил судот. Од спроведените извиди, 
увидот во претставката, прилозите на претставката, како и од 
одговорот на судијата, Советот најде судијата постапувајќи по 
барањата на подносителот не сторила повреда на одредбите од 
ЗКП, заради што неговата претставка се одбива како неоснована. 

Претставка УПП.бр.08-73/2022. Судскиот совет на Република 

Северна Македонија постапувајќи по претставката на Здружение на 

граѓани сопственици на деловен простор во ГТЦ 1973, првично 

доставена до Министерството за правда на 08.02.2022 година, а 

препратена на надлежност до Судскиот совет на РСМ и заведена 

под УПП.бр.08-73/2022 од 15.02.2022 година, во смисла на член 6 

од Законот за постапување по претставки и предлози, член 36 став 

1 алинеjа 15 и член 36 став 2 од Законот за Судскиот совет на 

Република Северна Македонија (“Службен весник на РМ” 

бр.102/19), ја разгледа на седницата на Советот одржана на ден 

28.02.2022 година и по расправата констатира дека истата е 

неоснована од следните причини. Во претставката подносителот 

изразува незадоволство од постапувањето на државните 

институции, судовите и нотарите, и наведува дека не ги почитувале 

законите. Во прилог на претставката доставува тужба и пресуда на 

Основен граѓански суд Скопје П4.бр.354/2020 од 10.12.2021 година 

како доказ за направени пропусти во водење на постапката и 

непочитување на законите во постапка по предметот 

П4.бр.354/2020 на Основен граѓански суд Скопје. Имајќи го предвид 

фактот дека се работи за пресуда П4.бр.354/2020 од 10.12.2021 

година на Основен граѓански суд Скопје, Советот најде дека 
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согласно член 13 став 3 од Законот за судовите, истиот нема 

надлежност да ги испитува судските одлуки, односно судската 

одлука може да ја менува или укинува само надлежен суд во 

постапка пропишана со закон. Во однос пак на делот од 

претставката кој се однесува на незадоволство од работата на 

Нотарите, Советот му укажува дека Судскиот совет на Република 

Северна Македонија нема надлежност во тој дел, туку за тоа е 

надлежна Нотарската комора на РСМ. 

 

2. Претседателот на Советот Павлина Црвенковска му даде 

збор на членот на Советот Киро Здравев во својство на известител 

да пристапи кон реферирање на пријавените претставки.  

Известителот ги изложи претставките и наведе дека нема 

основ за одговорност на судиите кои постапувале по предметите.  

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска отвори 

расправа по излагањето на известителот. Откако констатира дека 

никој не се јави за збор, го стави на гласање предлогот на 

известителот по изложените претставки.  

 По гласањето констатира дека едногласно, со 10 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесена следната:  

 

О Д Л У К А 

 

По претставката 08- 647/21- Врз  основа на спроведените 

извиди  извршени  од страна на Советот и известувањето од 

судијата кој постапувал по предметот произлегува дека по 

предметот П1бр.674/20  по спроведената постапка на рочиштето за 

објавување на пресуда одржано на 17.11.2021 година не се јавиле 

полномошниците на странките во постапката по што  судијата 

сочинил записник  и ја  објавил пресудата -  тужбеното барање се 

одбива како неосновано. Воедно според известувањето на судијата, 

изнесеното во претставката е без никаков основ, а по повод 

поднесената  претставка извршил увид во списите на предметот и 

констатирал дека потписот на полномошното кое првотужителот му 

го дал на адвокатот  не е идентичен и се разликува со потписот на 

тужителот на неговата лична карта, како и дека наводите изнесени 
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во претставката се неосновани и крајно тендециозни. Од увидот во 

контролникот на судови  произлегува дека пресудата е објавена и  

верифицирана  како завршена на 17.11.2021 година, а 

подносителот на претставката  не презентирал доказ дека бил 

присутен на рочиштето за објавување на пресудата .Судскиот совет  

на РСМ   не може да ја менува одлуката, имено согласно член 13 

точка 3 од Законот за судовите (Сл. весник на Република 

Македонија бр.58 од 11 мај 2006 година),“Судската одлука може да 

ја менува или укинува само надлежен суд во постапка пропишана 

со закон“. Во конкретниот случај  против одлуката подносителот има 

право на жалба а наводите во претставката , доколку се изјави 

жалба ќе бидат предмет на оценка од второстепениот суд.  Со 

оглед на наведеното, во рамките на надлежностите предвидени со 

Устав и закон,  не се најдени основи за   постапување на Советот.   

По претставката 08- 683/21- Врз  основа на спроведените 

извиди  извршени  од страна на Советот и известувањето од 

судијата кој постапувал по предметот произлегува дека на ден 

25.08.2021 година до судот била поднесена тужба за развод на брак 

согласно член 40 од ЗС во која било наведено дека  странките 

склучиле брак на 28.10.2020 година, немаат заеднички деца и 

против тужената се води кривична постапка за кривично дело 

Убиство пред Основен суд  Гостивар заведен под К.бр. 430/19 и 

КЖ.бр. 334/20 ,а тужената се наоѓа на издржување казна затвор во 

КПУ Затвор  Скопје. На 30.08.2021 година , по пет дена од приемот 

судијата  закажала рочиште за мирење на ден 03.11.2021 година 

согласно член 238 од ЗС, а истото било насрочено после 2 месеца, 

затоа што доставата до тужената се врши преку КПУ  Затвор 

Скопје,а писмото е од 07.09.2021 година. Ова писмо и поканата за 

рочиштето за мирење  за 03.11.2021 година КПУ Затвор Скопје  ја 

примил на 14.09.2021 година.На 09.09.2021 година тужителот преку  

полномошникот поднел ургенција за тоа дека тужената е осудена на 

максимална казна доживотен затвор како и дека тужената сака 

бракот да опстане. Рочиштето за мирење од 03.11.2021 година 

било  неуспешно бидејќи судот не располагал со доказ за уредна 

достава .Судот повторно се обратил до КПУ Затвор Скопје  со 

укажување тужената да ја потпише поканата а доколку не сака да се 

констатира истото и воедно е замолено за итност во 
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постапувањето. На рочиштето за главна расправа на 29.11.2021 

година пристапил тужителот, но за тужената не пристапил никој, 

поради што судот повторно се обратил до Затворот  и на 29.11.2021 

година судот доставил барање- ургенција со исто барање како и 

претходно. Наредно рочиште било закажано за 07.12.2021 година. 

На ден 07.12.2021 година директорот на Затвор Скопје  го известил 

судот дека ги враќа назад поканите и дека истите потребно е да се 

достават преку судијата што ја води постапката во Основниот суд 

Гостивар К.бр. 430/19.На рочиште на 17.12.2021 година пристапил 

само полномошникот на тужителот, а тужената не пристапила и ова 

рочиште судот го одложил за 27.12.2021 година па повторно судот 

се обратил до Директорот на Затвор Скопје  со втора ургенција да 

се достават до тужената и дека се бара итно постапување. На 

рочиште од 27.12.2021 година пристапил само полномошникот на 

тужителот , а тужената не пристапила имено не била вратена 

доставницата од Затворот и рочиштето било одложено за 

11.02.2021 година па на 29.12.2021 година од Затвор Скопје   била 

вратена доставницата, која била потпишана на 28.12.2021 година, 

што значи дека и била врачена по одржување на рочиштето, па 

судот повторно на 04.01.2011 година доставил до директорот на 

Затвор Скопје   известие за неуредниот начин на достава на 

поканата до тужената и повторно побарал уредно да се постапува 

по судските барања.Од увидот во контролникот се утврди дека 

постапката е завршена на 11.02.2022 година со пресуда 

верифицирана на 18.02.2022 година.Со оглед на овие констатации, 

од страна на Судскиот совет на  Република Северна Македонија не 

се најдени пропусти во  постапувањето на судијата, ниту елементи 

за нестручно и несовесно вршење на судиската функција. 

По претставката 08-23/22 службена белешка подносителот, 

има поднесено  претставки до Советот заведени под  Упп.бр. 08-

354/2021 од 11.06 2021 година, Упп.бр. 637/1 од 02.12.2021 година, 

и  УПП.бр. 539/2021 година , по кои Советот постапил и  по  

претставката заведена  под УПП.бр.293/20 од 31.08.2020 година 

доставено му е известување на подносителот откако е разгледана 

на седница на Советот одржана на 30.09.2020 година, по 

претставката  УПП.бр.08-637/21 од 02.12.2021 година  доставено  

му е известување на подносителот откако е разгледана на седница 
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на Советот одржана на 26.08.2021 година и воедно е составена 

Службена белешка  согласно  член 11 од Законот за постапување 

по претставки и предлози .Во конкретниот случај на Седница 

одржана на ден 28.02.2022 година беше констатирано дека  од 

причини што во претставката УПП.08-23/21  од 13.01.2022 година  

не се изнесени нови факти и околности кои не биле познати во 

претходното постапување  во смисла на чл. 11 од Законот за 

постапување по претставки и предлози( Сл. весник на РМ бр. 82 од 

8 јули 2008 год следуваше дека најсоодветно е предметот да се 

архивира. 

       По претставката 08-35/22 Врз  основа на спроведените извиди  

извршени  од страна на Советот произлегува дека стечајна 

постапка Ст.бр. 124/16  била  исклучително сложен предмет  со 

преку 4000 доверители  и 9 стечајни постапки. Ова е единсттвена 

стечајна постапка која поради карактерот на работите и дејноста со 

која се занимавал стечајниот должник , не излегувајќи од законските 

одредби  и ингеренции барала активно учество на повеќе 

институции од која причина се наметнала потребата да се формира 

управувачки комитет при Владата на РСМ  од сите Министерства 

претставувани од сите Министри и бил изработен Елаборат за 

заштита на животната средина од април 2019 година. По однос на 

останатите наводи во претставката - сомнежот од неправилно 

водење на стечајната постапка Ст.бр. 124/16 , постапувањето на 

стечајните управници  и слично, на подносителите им е доставено 

известување  по поднесена претставка  УПП.бр. 08-362/1 од 

14.06.2021 година  разгледана на седница на Советот одржана на 

ден 30.09.2021 година.  Со оглед на овие констатации, од страна на 

Судскиот совет на  Република Северна Македонија не се најдени 

пропусти во  постапувањето на судијата, ниту елементи за 

нестручно и несовесно вршење на судиската функција. 

По претставката 08-47/-22 егува дека судијата кој постапувал 

по предметот К.бр1927/17 по спроведената постапка донел пресуда 

К.бр1927/17 година од 14. 01.2021 година.Другите наводи на 

подносителот се ценети во жалбената постапка  имено 

Апелациониот суд  Скопје  на  нејавна седница одржана на ден 

19.11.2021 година по изјавените жалби донел пресуда Кж.бр.655/21 
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од 19.11.2021 година  со која била донесена пресуда со која 

жалбата на обвинетото правно лице застапувано од застапник- 

подносител на барањето, изјавена преку полномошник  била 

одбиена како неоснована, а жалбата на обвинетиот  изјавена лично  

делумно била уважена и првостепената пресуда преиначена во 

делот на одлуката за кривична санкција, а во останатиот дел 

пресудата била потврдена. При одлучувањето на Апелациониот суд  

Скопје биле  ценети сите истакнати жалбени наводи, кои се 

содржани и во претставката и дадено е соодветно образложение за 

истите.Наводите од претставката се однесуваат на фактичката 

состојба и примената на материјалното право. Судскиот совет  на 

РСМ   не може да ја менува одлуката, имено согласно член 13 точка 

3 од Законот за судовите (Сл. весник на Република Македонија 

бр.58 од 11 мај 2006 година),“Судската одлука може да ја менува 

или укинува само надлежен суд во постапка пропишана со закон“. 

По однос на пропустите сторени од страна на  адвокатот  

подносителот може да се обрати до Адвокатската комора на РСМ.                             

По претставката 08-60/22 Врз  основа на спроведените извиди  

извршени  од страна на Советот произлегува дека обвинетата – 

подносител на претставката, (заедно со уште една обвинета) е 

обвинета за кривично дело Разбојништво  по чл. 237 ст.1.в.в.чл. 22 

од КЗ со пресуда на Основниот суд  Охрид К.бр. 174/20 од 

29.10.2020 година, правосилна на ден 06.04.2021 година , која по 

жалби изјавени од бранителите на обвинетите  била потврдена од  

Апелациониот суд Битола со пресуда  Кж.бр. 62/21 од 06.04.2021 

година.Наводите од претставката се однесуваат на фактичката 

состојба, а Судскиот совет  на РСМ   не може да ја менува 

одлуката. Имено согласно член 13 точка 3 од Законот за судовите 

(Сл. весник на Република Македонија бр.58 од 11 мај 2006 

година),“Судската одлука може да ја менува или укинува само 

надлежен суд во постапка пропишана со закон“  што во конкретниот 

случај е направено. Судијата  на првостепениот суд веќе е 

разрешена од судиската функција.  
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3. Претседателот на Советот Павлина Црвенковска му даде 

збор на членот на Советот Ханиф Зендели во својство на 

известител да пристапи кон реферирање на пријавените 

претставки.  

Известителот ги изложи претставките и наведе дека нема 

основ за одговорност на судиите кои постапувале по предметите.  

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска отвори 

расправа по излагањето на известителот. Откако констатира дека 

никој не се јави за збор, го стави на гласање предлогот на 

известителот по изложените претставки.  

 По гласањето констатира дека едногласно, со 10 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесена следната:  

 

О Д Л У К А 

 

Претставка УПП бр.08-659/1 од 17.12.2021 година – 

претставката е поднесена поради незадоволство од постапувањето 

незадоволство од постапувањето на судија од Основен суд Штип  

по предметот ППОВ.бр.5/21. Судскиот совет на Република Северна 

Македонија во рамките на законските надлежности и овластувања, 

а во врска со наводите на подносителот на претставката презеде 

потребни извиди и прибави изјава од судијата на Основниот суд 

Штип, по што го констатира следното: Од изјавата на судијата на 

Основен суд Штип која одлучувала по предметот, како и од увидот 

во одлуките донесени од овој суд и другите докази доставени во 

прилог се утврди дека на рочиштето одржано на 21.10.2021 година 

на кое е донесено решението за повторување на постапката 

полномошниците на странките, што подразбира и Вие како 

полномошник на тужителот и подносител на претставката, уредно 

сте биле поканети, со известување доставено по екектронски пат, 

кое сте го примиле на ден 27.09.2021 година. На закажаното 

рочиште уредно поканети не сте се јавиле, ниту сте го оправдале 

својот изостанок. Од наведеното произлегува дека не ви е 

ускратено правото на произнесување и одбрана бидејќи согласно 

одредбите од ЗПП како полномошник на тужениот сте имале 

обврска да се јавите на рочиштето или изостанокот да го 

оправдате, во спротивно трпите штетни последици поради 
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изостанок. Од изјавата на судијата се утврди дека предметот 

ППОВ.бр.5/21 со сите списи во Основен суд Штип од страна на 

Врховниот суд бил доставен на ден 18.10.2021 година, а до 

Апелациониот суд  Скопје предметот ППОВ.бр.5/21 бил доставен во 

умножени списи за одлучување по поднесена жалба, против 

решението на Основен суд Штип ППОВ.бр.5/21 од 12.07.2021 

година. Ова од причини што првостепениот сид ја продолжил 

постапката за решавање на прашања на кои жалбата не се 

однесува-предлог за повторување на постапката, а со цел да не се 

одлговлекува постапката. Наведеното упатува на околноста дека 

сметано од 18.10.2021 година предметот ППОВ.бр.5/21 на Основен 

суд Штип се наоѓал во судот и по истиот Основен суд Штип 

постапувал. По однос на наводите дека судијата била должна 

самата да се изземе од постапување по предметот поради  

нејзините соседски врски со основачот на тужениот се утврди дека 

судијата не го познава основачот на тужениот и истиот прв пат го 

видела на расправата одржана на ден 22.12.2021 година, во друг 

судски предмет, односно по донесување на решението 

ППОВ.бр.5/21. Наведеното се потврдува и од изјава доставена од 

тужениот во постапката доставена во прилог и заверена кај нотар  

во која тужениот изјавува дека не ја познава судијата, ниту знае 

каде живее. Од изјавата на судијата се утврди неоснованоста и на 

наводите дека на тужителот – подносител на претставката му е 

нанесена директна штета бидејќи му е оневозможено да го оствари 

своето правосилно утврдено побарување. Ова од причини што 

Основниот суд Штип, со решение ППОВ.бр.5/21 од 12.07.2021 

година го одбил како неоснован предлогот на тужениот за 

определување на привремена мерка  со забрана за извршување на 

правосилна пресуда  што значи дека извршувањето не е стопирано 

и во моментот пред надлежен извршител се спроведува 

извршување врз основа на правосилна пресуда П4 бр.78/15 од 

18.01.2016 година. Од друга страна решението ППОВ.бр.5/21 од 

21.10.2021 година со кое е дозволено повторување на постапката 

не е правосилно, истото е обжалено од Ваша страна од кои причини 

се до донесување на одлуката по жалба, односно се до  

правосилност на решението истото неможе да преставува основ за 

запирање на извршувањето. Од наведеното произлегува дека 
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судијата на Основен суд Штип која во конкретниот предмет 

одлучувала по вонреден правен лек – повторување на постапка 

постапувала во согласност со одредбите од Законот за парнична 

постапка кои се однесуваат на повторување на постапката и донела 

јасна и образложена одлука. Донесената одлука содржи доволно 

образложени причини за решителните факти од кои се раководела 

судијата при донесување на одлуката, посочувајќи ги законските 

одредби на кои истата се заснова и причините за одлученото. 

Согласно  одредбите од Законот за судовите, судската одлука може 

да ја менува или укинува само надлежен суд во постапка 

пропишана со закон. Судскиот совет на Република Северна 

Македонија нема надлежност да се впушта во испитување – 

преиначување, менување или укинување на одлуките донесени од 

страна на надлежните судови. Видно од содржината на 

претставката поднесена од Ваша страна, произлегува дека сте го 

искористиле правото на контрола на донесената одлука од кои 

причини е потребно да се сочека исходот на постапката пред 

второстепениот суд и одлуката донесена по повод изјавената 

жалба. Врз основа на погоре изнесеното Советот смета дека нема 

елементи за нестручно и несовесно вршење на судиската функција 

од страна на судијата кој постапувал по предметот, поради што 

претставката е неоснована. 

Претставка УПП бр.08-5/1 од 04.01.2022 година – 

претставката е поднесена поради незадоволство од постапувањето 

на судија од Основен суд Кавадарци по предметот ТС-1/21. Од 

изјавата на судијата на Основен суд Кавадарци која постапувала по 

предметот, како и од увидот во одлуката донесена од овој суд 

доставена во прилог, се утврди дека судијата од Основниот суд 

Кавадарци која одлучувала по конкретниот предмет, со темелен 

пристап кон предложените и изведените докази и врз основа на 

оцена на сите околности и докази, во согласност со Законот за 

парнична постапка донела јасна и образложена одлука. Донесената 

одлука содржи доволно образложени причини за решителните 

факти од кои се раководела судијата при донесување на одлуката, 

посочувајќи ги законските одредби на која се заснова пресудата и 

причините за одлученото. Ова дотолку повеќе што во текот на 

постапката по предметот не сте вложиле барање за изземање на 
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судијата, иако  согласно законот имате такво право, ниту сте дале 

приговор или било каква забелешка на начинот на кој судијата 

постапувала по предметот и раководела со главната расправа. 

Согласно  одредбите од Законот за судовите, судската одлука може 

да ја менува или укинува само надлежен суд во постапка 

пропишана со закон. Во конкретниот случај искористено е правото 

на контрола на одлуката од страна на повисокиот суд, со 

поднесување на жалба од Ваша страна од кои причини потребно е 

да се сочека исходот на второстепената постапка и одлуката на 

второстепениот суд по изјавената жалба. Судскиот совет на 

Република Северна Македонија нема надлежност да се впушта во 

менување или укинување на одлуките донесени од страна на 

судовите. Согласно со наведеното, Ве известуваме дека не се 

најдени елементи за нестручно и несовесно постапување на 

судијата на кој  се однесува претставката.  

Претставка УПП бр.08-31/1 од 24.01.2022 година – 

претставката е поднесена поради незадоволство од постапувањето 

на Основниот граѓански суд Скопје по предметот  37 МАЛВП – 

1891/20 и Апелациониот суд Скопје по предметот ГЖ.бр.2238//21. 

Судскиот совет на Република Северна Македонија ја разгледа 

преставката на седница на Советот одржана на ден 28.02.2022 

година и по расправата констатира дека судијата на Основен 

граѓански суд Скопје која постапувала по предметот во прв степен и 

судиите од Апелационен суд Скопје кои одлучувале во жалбена 

постапка, одлуките ги донеле врз основа на оцена на сите 

околности и докази во согласност со Закон. Од направените извиди 

и увидот во одлуките за кои се однесува преставката, се утврди 

дека во донесените одлуки 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. Во таа насока, по 

однос на наводите од претставката дека во конкретниот случај се 

работи за облигационо побарување и како законски наследник на 

правото на паричен надомест од Вашиот татко не треба да водите 

управна постапка бидејќи Вашиот татко во управна постапка веќе го 

имал остварено правото на паричен надомест за помош и нега од 

друго лице по наоѓање на Советот правилно постапил 
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првостепениот суд кога утврдил дека во конкретниот случај не 

станува збор за облигационо побарување и не може да се 

применуваат правилата на облигационото право, туку своите права 

треба да ги остварувате во управна постапка. Ова од причини што 

во рамките на управната постапка не се оценува само законитоста 

на управните акти туку се одлучува и за побарување кои 

произлегуваат од тие акти. Од наведеното произлегува дека во 

конкретниот предмет судијата на Основниот граѓански суд Скопје 

постапувал согласно со закон врз основа на што донел јасна и 

образложена одлука, а судиите на Апелациониот суд Скопје по 

повод изјавена жалба од Ваша страна врз основа на сите факти и 

докази донеле одлука со која Вашата жалба е одбиена како 

неоснована, а донесеното решение потврдено. Наведеното упатува 

на заклучокот дека сте го искористиле со закон дозволеното право 

на контрола на одлуката од страна на повисокиот суд. Согласно  

одредбите од Законот за судовите, судската одлука може да ја 

менува или укинува само надлежен суд во постапка пропишана со 

закон. Судскиот совет на Република Северна Македонија нема 

надлежност да се впушта во испитување – преиначување, 

менување или укинување на одлуките донесени од страна на 

надлежните судови. Согласно со наведеното, Ве известуваме дека 

не се најдени елементи за нестручно и несовесно постапување на 

судиите на кои  се однесува претставката.  

Претставка УПП бр.08-56/1 од 10.02.2022 година – Судскиот 

совет постапувајќи по претставката ја разгледа истата на седницата 

на Советот одржана на ден 28.02.2022 година и по расправта 

констатира дека со Известување УПП бр.08-573/21 од 12.01.2022 

година подносителот веќе е известен по однос на наводите од 

претставката. Со оглед на околноста дека ново поднесената 

преставка, заведена во Советот под УПП бр.08-56/1 од 10.02.2022 

година се однесува на прашања на кои на подносителот веќе му е 

одговорено и во истата не се наведуваат нови факти и околности 

кои не биле познати при предходното постапување – предходните 

претставки, Советот во смисла на член 11 од Законот за 

постапување по претставки и предлози утврди дека нема основ за 

повторно постапување по преставката, заради што предметот се 

смета за завршен и истиот се архивира со службена белешка. 
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Претставка УПП бр.08-66/1 од 15.02.2022 година – Судскиот 

совет постапувајќи по претставката ја разгледа истата на седницата 

на Советот одржана на ден 28.02.2022 година и по расправта 

констатира дека со Известување УПП бр. 609/14  од 16.12.2014 

година подносителот е веќе  известен по однос на наводите од 

претставката. Со оглед на околноста дека ново поднесената 

преставка, заведена во Советот под УПП бр.08-66/1 од 15.02.2022 

година се однесува на прашања на кои на подносителот веќе му е 

одговорено и во истата не се наведуваат нови факти и околности 

кои не биле познати при предходното постапување – предходната 

претставка, Советот во смисла на член 11 од Законот за 

постапување по претставки и предлози утврди дека нема основ за 

повторно постапување по преставката, заради што предметот се 

смета за завршен и истиот се архивира со службена белешка. 

 

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска 

КОНСТАТИРА дека членот на Советот Тања Чачарова Илиевска ја 

НАПУШТИ  седницата од оправдани причини . 

 

4. Претседателот на Советот Павлина Црвенковска му даде 

збор на членот на Советот Гордана Спиреска во својство на 

известител да пристапи кон реферирање на пријавените 

претставки.  

Известителот ги изложи претставките и наведе дека нема 

основ за одговорност на судиите кои постапувале по предметите.  

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска отвори 

расправа по излагањето на известителот. Откако констатира дека 

никој не се јави за збор, го стави на гласање предлогот на 

известителот по изложените претставки.  

 По гласањето констатира дека едногласно, со 9 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесена следната:  

 

О Д Л У К А 

 

Претставка УПП бр.08-430/2021 од 20.07.2021 година. 

Претставката е препратена на надлежно постапување  до Судскиот 

совет од страна на Министерството за правда. Два пати е побарано 
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дополнување  од подносителот   на претставката и тоа на  

02.09.2021 година и 23.12.2021 година, на начин што ќе наведе број 

на предмет и судија, како и во што се состои нестручното и 

несовесното вршење на судиската функција. На ден 15.02.2022 

година, од страна на подносителот доставен е допис насловен како 

претставка и замолува да го разгледаме неговиот предмет каде 

сите права му биле повредени и судиите незаконски постапуваат по 

предметот. Повторно не наведува број на судки предмет, ниту за кој 

суд и судија станува збор. Наведува само број УПП08-15 Скопје од 

14.01.2021 година.  Во конкретниот случај, од причина што станува 

збор за претставка од минатата година и  Советот не може да 

постапи по истата бидејќи подносителот на претставката не  

постапил по барањето за дополнување, односно не е наведен број  

на судки предмет, суд и судија, најсоодветно е предметот да се 

архивира.           

Претставка УПП бр. 08-679/1 од   29.12.2021 година. 

Подносителот во претставката изразува незадоволство од  

постапувањето  на судијата од Основен граѓански суд Скопје, по 

предметот  П4-481/20 - основ надомест на материјална штета, со 

барање за издавање на времена мерка заведена под П4-480/2020, 

поради оддолговлекување на постапката.Советот спроведе извиди 

во рамките на законските надлежности и по проучувањето на 

наводите во претставката и известувањето од судијата  се утврди 

дека по времената мерка донесено е решение на 03.09.2020 година,  

по предлог за враќање во поранешна состојба поради пропуштање 

на подготвително рочиште донесено е решение на 19.02.2021 

година,  на 18.03.2021 година донесено е решение со кои 

постапката по однос на издадената привремена мерка се запира и 

се укинуваат спроведените дејствија и  предметот е насрочен за 

ден 23.03.2022 година.Имајќи го во предвид наведеното, наводите  

за оддолговлекување на постапката изнесени во претставката се 

неосновани бидејќи се утврди дека во континуитет судијата 

преземал процесни дејствија по предметот. 

Претставка УПП.бр.08-9/2022 од 05.01.2022 година. 

Подносителот во претставката, изразуват незадоволство од 

постапувањето на судија т од Основен суд Струга,  по  предметот 

П.бр.42/10. Имено, Советот констатираше дека по претставки, за 
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исти факти и околности, заведени под УПП.бр.08-277/20 и 

УПП.бр.08-504/20,  подносителот е   известен на 03.12.2020 година 

и на 15.02.2021 година .Во конкретниот случај, од причини што во 

претставката не се изнесени нови факти и околности кои не биле 

познати во претходното постапување  во смисла на чл. 11 од 

Законот за постапување по претставки и предлози  а за што 

впрочем  на подносителот  му било одговорено, најсоодветно е 

предметот да се архивира. Во член 61 од Законот за Судскиот совет 

на Република Северна Македонија  e предвидено дека  постапка за 

утврдување на одговорност на судија или претседател на суд се 

поведува во рок од шест месеци од денот на сознавањето на 

сторената повреда, но не подоцна од три години од денот на 

сторувањето на повредата. Во конкретниот случај се изразува 

незадоволство за предмет заведен во 2010, па имајќи ја предвид  

законската одредба од член 61 од Законот за Судскиот совет на 

Република Северна Македонија, поминат е рокот во кој би можело 

евентуално да се поведе постапка за утврдување на одговорност на 

судијата 

Претставка УПП бр. 08-20/1 од    05.02.2022 година. 

Подносителот во претставката изразуват незадоволство од  

постапувањето  на Апелациониот суд Битола поради 

оддолговелкување на постапката по предметот 

ГЖ.бр.1377/21.Првично претставката била поднесена до 

Министерството за правда која е препратена на надлежно 

постапување до Советот на ден 13.01.2022 година. По 

проучувањето на наводите во претставката како и известувањето 

од Апелациониот суд Битола се утврди дека предметот во 

Апелациониот суд Битола е примен во септември 2021 година. На 

почетокот во декември 2021 година бил земен во работа, но било 

констатирано дека списите по предметот не биле комплетни со сите 

доставници кои што требало да бидат споени со предметот, Поради 

тој недостаток предметот бил вратен во Основен суд Битола на ден 

15.12.2021 година. По комплетирањето на списите на предметот 

истиот бил вратен во Апелациониот суд Битола на ден 12.01.2022 

година, видно од електронската апликација  во Советот „Контрола 

на судови“.Имајќи го во предвид наведеното, наводите изнесени во 

претставката за оддолговлекување на постапката по предметот се 
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неосновани, бидејќи од сето погоре наведено се утврди дека не 

постојат субјективни околности кои придонеле за оддолговлекување 

на постапката.  

Претставка УПП бр.08-32 /1 од  01.02.2022 година. 

Подносителот во претставката изразува незадоволство од  

постапувањето на Основен кривичен суд Скопје, по предметот   

„Змиско око“,  поради тоа што сопругот-обвинет  во текот на 

постапката починал но дека сеуште е замрзнат недвижниот имот со 

привремена мерка. Претставката првично е поднесена до 

народниот правобранител по која истиот постапувал, потоа истата е 

препратена на надлежно постапување до Советот. По 

проучувањето на наводите во претставката и доказите, Советот 

констатираше   дека претставката  е неоснована. Судијата кој 

постапувал по предметот КОК.бр.38/16 на ден 21.02.2020 година 

донел пресуда со која се наложува на Агенцијата за катастар и 

недвижност да се избрише привремената мерка на имотот на 

обвинетиот, определена со решение КОК.бр.8/08 од 26.02.2008 

година, а по правосилност на пресудата.На ден 05.05.2021 година, 

предметот КОК.бр.38/16 е доставен до Апелациониот суд Скопје на 

одлучување по поднесена жалба. Имајќи го предвид наведеното 

треба да се сочека правосилност на пресуда, со цел истата да се 

спроведе во   Агенцијата за катастар и недвижност   

          

Претставка УПП бр. 08-42/1 од    03.02.2022 година. 

Подносителот во претставката изразува незадоволство од  

постапувањето  на судија од Основниот граѓански суд Скопје. по 

предметот П4.бр.631/21. Во претставката  наведува  дека судијата 

по предлогот за определувањe на привремена мерка не одлучил во 

законскиот рок од три дена,  дека од страна на подносителот 

побарано е да се одлучи по овој предлог вон рочиште но судот 

закажал подготвително рочиште и дека рочиштето е закажано 

после 1 месец и 21 ден од поднесувањето на предлогот, како и за 

тоа дека  во меѓувреме била отуѓена недвижноста од страна на 

тужениот. За закажаното рочиште од 07.11.2021 година,  

подносителот бил телефонски известен од дактилографот на 

судијата дека истиот е отсутен и рочиштето ќе се одложи и дека тоа 

судијата го направил со цел тужителот да не се појави на 
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рочиштето и да донесе решение со кое предлогот ќе го смета за 

повлечен. Панатаму наведува дека на рочиштето имало заменски 

судија која била спремна да одлучи по предлогот за привремена 

мерка но предметот бил заклучен во канцеларијата на судијата и  

дека не добиле никако доказ дека предметот е прераспореден кај 

друг судија  согласно Законот за  управување со движење на 

предметите во судовите. Рочиштето било одложено за ден 

17.12.2021 година,  на кое  како полномошник на тужителот  не 

можела да пристигне на време поради здраствени проблеми, за 

што прилага медицинска документација и дека судијата донел 

решение со кое тужбата и посебниот предлог за времена мерка се 

сметааат за повлечени. Советот спроведе извиди во рамките на 

законските надлежности и прибави изјава од  судијата  и утврди 

дека посебниот предлог за привремена мерка во судот е примен на 

22.09.20221 година, а судијата го примил  на 24.09.2021 година,  и 

во законски предвидениот рок од 3 дена, на 28.09.2021 година ( не 

броејќи ги деновите од викендот 25 и 26.11.2021 година) е закажана 

расправа по предлогот на 12.11.2021 година. По предлог на 

тужителката, тужениот се произнесол со одговор кој  го доставил на 

расправата на 12.11.2021 година, на која и тужителката поднела 

свој поднесок, па поради потреба за запознавање на спротивната 

странка судот ја одложил расправата за 07.12.2021 година. При 

закажана расправа и течење на рок за прознесување на 

спротивната странка судот немал овластување по предлог за 

привремена мерка да одлучи вон рочиште, туку бил должен да 

сочека одржување на расправата. Наводите дека во меѓувреме 

недвижноста била отуѓена од страна на тужениот се неосновани 

бидејќи преддоговорот за купопродажба бил склучен на 14.01.2021 

година, на датум кога до судот ниту бил заведен предмет по тужба 

на тужителката, ниту бил поднесен  посебниот предлог за 

определување на привремена мерка. Рочиштето од 07.12.2021 

година било само одложено од страна на друг судија за 17.12.2021 

година, бидејќи судечкиот судија поради болест бил отсутен во 

деновите 07, 09 и 10.11.2021 година, за што користел и денови од 

одморот. Неосновани се наводите за  распределба на предметот 

бидејќи од увидот во апликацијата во Советот „Контрола на судови“ 

се утврди дека распределбата е автоматска и предметот е на  
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судечкиот судија.На расправата од 17.12.2021 година во отсуство 

на тужителката и  на  нејзиниот полномошник, бидејќи не 

пристапиле во судската сала на закажаниот термин во 12,00 часот, 

по протек на 15 минути,  донесено е решение со кое тужбата и 

посебниот предлог се сметаат за повлечени. Решението станало 

правосилно на ден 28.01.2022 година, а извршно на ден 14.02.2022 

година. Од страна  тужителката и од нејзиниот полномошник не е 

изјавена  жалба, односно  доколку сметале  дека од страна на судот 

се повредени процесните и материјалните одредби од законите, 

имале право да изјават  жалба до второстепениот суд, но   тоа 

право не го искористиле. Доказите приложени кон оваа претставка 

може да ги цени само повисокиот суд во со закон утврдена 

постапка. од причина што, согласно чл.13 ст.3 од Законот за 

судовите, Судскиот совет нема надлежност да ги испитува судските 

одлуки, односно судска одлука може да менува или укинува само 

надлежен суд во постапка пропишана со закон, а согласно чл.11 од 

Законот за судовите,  судијата одлучува непристрасно и врз основа 

на слободна оцена на доказите и се забранува секој облик на 

влијание врз независноста, непристрасноста и самостојноста на 

судијата во вршењето на судиската функција по кој било основ и од 

кој било субјект. Врз основа на сето погоре наведено, Советот најде 

дека наводите изнесени во претставката се неосновани. 

              

5. Претседателот на Советот Павлина Црвенковска му даде 

збор на членот на Советот Мери Радевска во својство на 

известител да пристапи кон реферирање на пријавените 

претставки.  

Известителот ги изложи претставките и наведе дека нема 

основ за одговорност на судиите кои постапувале по предметите.  

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска отвори 

расправа по излагањето на известителот. Откако констатира дека 

никој не се јави за збор, го стави на гласање предлогот на 

известителот по изложените претставки.  

 По гласањето констатира дека едногласно, со 9 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесена следната:  
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О Д Л У К А 

 

Претставка УПП.бр.08-648/21 од 14.12.2021 година – по 

барањето за дополнување, на ден 31.01.2022 година подносителот 

доставил претставка, но од истата повторно не произлегува во што 

конкретно се состои незадоволството од постапувањето на судиите, 

не е наведен ниту бројот на судски предмет. Во таа смисла, од 

претставката на подносителот не може јасно да произлезе на кој 

конкретен судски предмет се однесува незадоволството и дали 

подносителот се јавува како странка во постапката. Воедно изминат 

е законски утврдениот рок од три години согласно чл.61 ст 1 од 

Законот за Судски совет на Република Северна Македонија. Врз 

основа на горенаведеното, а со оглед на тоа што подносителот не 

постапил по барањето за дополнување од 14.01.2022 година, 

Советот одлучи по претставката да не постапува и истата да се 

архивира. 

Претставка УПП.бр.8/22 од 05.01.2022 година во врска со 

незадоволство од нестручно и несовесно вршење на судиска 

функција на судија при Основен суд Кичево во врска со предметот 

бр. П2-61/20. Наведува дека судечкиот судија одбива да потпише 

клаузула за правосилност повеќе од 30 дена. Советот констатира 

дека по наведениот предмет е постапувано согласно закон и кога 

биле исполнети законските услови навремено е ставена каузулата 

за правосилност, односно кога предметот како таков е утврдено 

дека ги исполнило условите за ставање клаузула за правосилност. 

Претставка УПП.бр.21/22 од 13.01.2022 година – во врска со 

незадоволство од нестручно и несовесно вршење на судиска 

функција на судија при Основен суд Битола по предметот 

Кбр.93//20.одлагањето на расправите било поради отсуство на 

застапникот на обвинението по повеќе наврати, како и поради 

поднесена претставка до Врховниот суд на Република Северна 

Македонија од 15.02.2021 година поради судење во неразумен рок 

од страна на подносителот на оваа претставка. По однос на 

наводите на подносителот дека кривичното дело ќе застари, истите 

се неосновани од причина што за кривичното дело ,, Несовесно 

работење во службата‘‘ е предвидена казна затвор од најмалку три 

години. Согласно горенаведното, јасно произлегува дека 
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одолговлекувањето по постапување по предметот исклучува било 

каква вина на судечкиот судија, бидеќи истото се должи на 

бараните одлагања од страна на јавниот обвинител, но и 

поднесената претставка за судење во неразумен рок до Врховниот 

суд на РСМ. Во таа смисла, не само судиите кои постапуваат по 

предметите и се грижат за текот на постапката придржувајќи се кон 

начелото на економичност и ефикасност на постапката, странките 

се должни да придонесат кон истото. 

Претставка УПП.бр.29/22 од 24.01.2022 година поради 

незадоволство од нестручно и несовесно вршење на судиска 

функција на судии при Апелационен суд Битола во врска со 

предметот ТСЖ-156/21. Наведува дека второстепениот суд 

неосновано и непоткрепено ја преиначил првостепената пресуда на 

Основен суд Битола – ПЛ1-Тс-10/21. Видно од добиената изјава на 

судијата кој постапувал по предметот, а земајќи ги предвид и 

наводите изнесени во претставката Советот не најде незаконито и 

несовесно постапување на судијата од Апелационен суд Битола кој 

ја донел второстепената пресуда. Имено, Советот не е надлежен да 

менува судски одлуки и да на било кој начин влијае на 

одлучувањето на судиите. Судиите одлучуваат врз основа на 

слободно судиско убедување. Второстепената одлука е донесена 

во совет од тројца судии, што укажува на тоа дека именуваниот 

судија не одлучувал субјективно и селективно.  Воедно, 

второстепениот суд дал доволно образложени причини наведени во 

образложението на одлуката и сметал дека поради правилно 

утврдување на фактичката состојба потребно е да се повторат веќе 

изведените докази од кои причини и закажал расправа согласно 

чл.351 ст.3 од ЗПП. По одржаната расправа и повторно изведување 

на докази ја донел пресудата -281/20 од 26.01.2021 година.  

Претставка УПП.бр.40/22 од 03.02.2022 година поради 

незадоволство од постапување на судија при Основен суд Охрид по 

предметот К.бр.84/20. Наведува дека со донесеното решение судот 

наложил да на сите носители на платен промет да ги блокираат 

сметките на обвинетите. Наведува дека средствата се од социјална 

помош и дека тоа е единствениот приход.  Првостепеното решение 

е потврдено од страна на Апелационен суд Битола со решение КЖ-

329/21 од 16.06.2021 година. По однос на наводите на подносителот 
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дека првостепениот суд донел пресуда  К.бр.84/20 од 04.10.2021 

година без да му се даде можност да изнесува одбрана, Советот 

констатира дека обвинетиот во присуство на својот бранител 

признал вина за кривичните дела за кои се товари, па по 

изведувањето на доказите  битни за видот и висината на санкцијата 

бил огласен за виновен и му е изречена единствена казна затвор од 

3 години и конфискација на парични средства. Постапката е во 

фаза на жалба. Врз основа на горенаведеното, согласно членот 11 

од Законот за судовите судијата одлучува непристрасно и врз 

основа на слободна оценка на доказите и се забранува секој облик 

на влијание врз независноста, непристрасноста и самостојноста на 

судијата во вршењето на судиската функција по кој било основ и од 

кој било субјект, а Советот не е надлежен да менува судски одлуки, 

од причина што согласно чл.13 ст.3 од истиот закон судска одлука 

може да ја менува или укинува само надлежен суд во постапка 

пропишана со закон. Во таа смисла, подносителот треба да го 

почека исходот од жалбената постапка. 

 

6. Претседателот на Советот Павлина Црвенковска му даде 

збор на членот на Советот Сашко Георгиев во својство на 

известител да пристапи кон реферирање на пријавените 

претставки.  

Известителот ги изложи претставките и наведе дека нема 

основ за одговорност на судиите кои постапувале по предметите.  

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска отвори 

расправа по излагањето на известителот. Откако констатира дека 

никој не се јави за збор, го стави на гласање предлогот на 

известителот по изложените претставки.  

 По гласањето констатира дека едногласно, со 9 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесена следната:  

 

О Д Л У К А 

 

Претставка 08-680-21 - Од спроведените извиди се  

констатира дека во конкретниот случај  предметот е оформен по 

поднесена тужба на тужителката  сега подносител на претставката 

на 01.04.2021 година,  основ развод на брак.По предметот биле 
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преземени повеќе дејствија , имено на  06.04.2021 година. до ЈУ 

МЦСР Прилеп судот испратил барање за доставување  на мислење 

по однос на малолетното дете-доделување на чување, 

воспитување.На 28.05.2021 година ЈУ МЦСР Прилеп до судот 

доставил допис Уп бр. 0803-2140 во кој е наведено  дека овој орган 

не бил во можност да спроведе мировна постапка со брачните 

другари, имено тужениот се наоѓа во Цирих -Швајцарија и не биле 

во можност да дадат мислење за начинот на доделување на 

малолетното дете. Судот со допис од 27.08.2021 година му укажал 

на ЈУ МЦСР Прилеп дека може да донесе  одлука околу начинот на 

доделување на малолетните деца дури откако ќе прибави мислење 

од Центарот.На 03.09.2021 година до судот е доставен допис дека 

веќе е доставено известување на 28.05.2021 година. На 13.09.2021 

година до судот било доставено решение бр. 0813-2140 од 

10.09.2021 година со кое ЈУ МЦСР Прилеп се огласил за месно 

ненадлежен да постапува по предметот. На 17.09.2021 година до ЈУ 

МЦСР Валандово е испратено барање за доставување на мислење 

по однос на малолетното дете-доделување на чување, 

воспитување...Со допис бр. 13-683 од 02.11.2021 година ЈУ МЦСР 

Валандово го известил судот дека странките во овој спор никогаш 

не живееле во с.Јосифово и дека по склучувањето на бракот  

истите заминале да живеат во Швајцарија.Со писмен допис од 

05.11.2021 година до Министерството за труд и социјална политика 

судот побарал да биде определен месно надлежен Центар за 

социјални работи кој ќе ја спроведе постапката за  помирување на 

брачните другари, а во случај да не успее помирувањето ќе даде 

мислење по однос на малолетното дете-доделување на чување, 

воспитување.Со известување од 17.11.2021 МТСП го известил 

судот дека на ЈУ МЦСР Прилеп му е доставено известување со 

насоки за постапување во рамки на законските надлежности во 

постапката пред судот.Со решение од 19.11.2021 година ЈУ МЦСР 

Прилеп ја прекинал постапката за мировна постапка со брачните 

другари и не биле во можност да дадат мислење за начинот на 

доделување на малолетното дете до решевањето на претходното 

прашање, односно добивање мислење за здравствената состојба 

на малолетното дете од службата во Швајцарија каде странките 

живеат. Судијата  во известувањето наведува дека всушност постои 
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законска пречка  да биде донесена одлуката и истото и го кажала на 

подносителката на претставката  која телефонски контактирала со 

неа. Со оглед на наведеното, во рамките на надлежностите 

предвидени со Устав и закон,  не се најдени основи за   

постапување на Советот, а воедно од страна на Судскиот совет на  

Република Северна Македонија не се најдени пропусти во  

постапувањето на судиите, ниту елементи за нестручно и несовесно 

вршење на судиската функција.                                                                              

Претставка 08-17-22- Службена белешка-. Подносителот има 

поднесено претставка до Советот заведена под УПП.бр. 538/21 од 

04.10.2021 година, во која исто така изразува незадоволство од 

постапувањето на судот по предметот СТ.бр. 1108/17, која  

претставка  е разгледана на седница на Советот одржана на 

29.11.2021 година на подносителот му е доставено  известување 

УПП. бр. 08-538/21 од 01.12.2021 година. Претставката заведена 

под број 08-17/22 од 13.01.2022 година  беше разгледана на 

седница на Советот одржана на ден   28.02.2022  година при што е 

констатирано дека во конкретниот случај, од причини што во  истата 

не се изнесени нови факти и околности кои не биле познати во 

претходното постапување  во смисла на чл. 11 од Законот за 

постапување по претставки и предлози( Сл. весник на РМ бр. 82 од 

8 јули 2008 год.) следуваше дека најсоодветно е предметот да се 

архивира. 

  Претставка 08-41/22 Службена  белешка -  По 

поднесената претставка  што е погоре наведена,а  која  е 

разгледана на седница на Советот одржана на 29.12.2021 година на 

подносителот му е доставено  известување УПП. бр. 08-583/21 од 

14.01.2022 година Претставката заведена под број 08-41/22 од 

03.02.2022 година  беше разгледана на седница на Советот 

одржана на ден  28.02.2022 година при што е констатирано дека во 

конкретниот случај, од причини што во претставката УПП.08-41/22  

од 03.02.2022 година   не се изнесени нови факти и околности кои 

не биле познати во претходното постапување  во смисла на чл. 11 

од Законот за постапување по претставки и предлози( Сл. весник на 

РМ бр. 82 од 8 јули 2008 год.) следуваше дека најсоодветно е 

предметот да се архивира. 
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7. Претседателот на Советот Павлина Црвенковска му даде 

збор на членот на Советот Мирсад Суроји во својство на 

известител да пристапи кон реферирање на пријавените 

претставки.  

Известителот ги изложи претставките и наведе дека нема 

основ за одговорност на судиите кои постапувале по предметите.  

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска отвори 

расправа по излагањето на известителот. Откако констатира дека 

никој не се јави за збор, го стави на гласање предлогот на 

известителот по изложените претставки.  

 По гласањето констатира дека едногласно, со 9 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесена следната:  

 

О Д Л У К А 

 
Претставка УПП.бр.08-626/2021. Судскиот совет на Република 

Северна Македонија постапувајќи по претставката на Адвокатско 
друштво од Скопје, во смисла на член 6 од Законот за постапување 
по претставки и предлози, член 36 став 1 алинеjа 15 и член 36 став 
2 од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија 
(“Службен весник на РМ” бр.102/19), ја разгледа на седницата на 
Советот одржана на ден 28.02.2022 година и по расправата 
констатира дека истата е неоснована од следните причини. Во 
претставката примена во Судски совет на РСМ на 06.10.2021 
година за судија М.Д.Г, меѓу другото, наведува дека се незадоволни 
од решението ППНИ.бр.295/21 од 11.05.2021 година заради што 
поднеле жалба и дополнување на истата на 15.06.2021 година во 
која доставиле и барање за изземање на судиите Ј.Н. и М.Д.Г. на 
Апелациониот суд Скопје. Претседателот на судот донел решение 
Су.Изз.бр.208/21 со кое барањето за изземање од постапување по 
предметот ТСЖ.бр.1191/21 го одбил како неосновано, додека пак по 
однос на барањето за изземање кое било поднесено од судијата 
М.Д.Г. го усвоил и судијата М.Д.Г. била изземена од овој предмет, 
заради тоа што Извршителот М.С.Д. била втора братучетка на 
судија М.Д.Г. Меѓутоа судијата не се изземала во другиот предмет 
ТСЖ.бр.1590/19, по жалба од ТС1.бр.26/19 на судија и покрај тоа 
што била запознаена со фактот дека врз основа на извршните 
исправи кои тужителите барале да бидат поништени, било 
поднесено барање за спроведување на извршување по предмет 
И.бр.996/18 пред Извршител М.С.Д. Во претставката примена во 
Судски совет на РСМ на 23.11.2021 година за судија Н.Д., меѓу 
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другото, подносителот наведува дека на 23.11.2018 година поднел 
барање за спроведување на извршување до Извршител М.С.Д од 
Скопје по предмет И.бр.996/18. Потоа била поднесена тужба против 
Друштво за градежништво ДООЕЛ Скопје за утврдување 
ништовност на потврдена приватна исправа, по извршна исправа 
ОДУ.бр.489/18 на Нотар Р.П. од Скопје. Во Основниот граѓански суд 
Скопје бил оформен предмет ТС1.бр.26/19 кај судија Н.Д.. На 
01.07.2019 година била донесена пресуда со која било одбиено како 
неосновано тужбеното барање на тужителот. Поднесена е жалба до 
второстепениот суд. Апелациониот суд Скопје донел пресуда 
ТСЖ.бр.1590/19 од 19.12.2019 година со која била одбиена жалбата 
и потврдена првостепната пресуда. Во 2020 година била поднесена 
претставка за овие постапки, за што подносителот не бил известен 
од Судски совет на РСМ. Подносителот во постапката пред 
Извршител М.С.Д., И.бр.996/18 поднел приговор. Бил оформен 
предмет во Основниот граѓански суд Скопје под ППНИ.бр.295/21 кај 
истиот судија кој постапувал по предметот ТС1.бр.26/19, меѓутоа 
судијата не се изземала од постапување, туку напротив донела 
решение ППНИ.бр.295/21 од 11.05.2021 година, кое по поднесена 
жалба, било потврдено од страна на Апелациониот суд Скопје 
ТСЖ.бр.1191/21 од 05.07.2021 година. Подносителот наведува дека 
истиот судија во 2 различни постапки по приговори, различно ја 
толкува одредбата од член 17 став 1 од Законот за извршување. 
Тоа се однесувало на решение на Апелациониот суд Скопје 
ТСЖ.бр.329/19 каде првостепениот судија пропуштил да го заземе 
ставот изразен во ова решение, а првостепеното решение било 
ППНИ.бр.646/20 од 14.12.2020 година. Во ова решение судијата 
навела дека извршната исправа врз основа на која е поднесено 
барањето не била подобна за извршување затоа што договорот 
содржел само општи одредби врз основа на кои извршителот не 
можел да утврди колкава била висината на долгот. Тој став според 
подносителот требало да се примени и во ППНИ.бр.295/21. Советот 
побара известување од судиите кои постапувале по наведените 
предмети. Во врска со предметот ТСЖ.бр.1590/19 на Апелациониот 
суд Скопје, судијата наведува дека претставката е неоснована од 
причина што по поднесена жалба на пресудата ТС1.бр.26/19 од 
01.07.2019, второстепниот суд утврдил дека жалбата е неоснована 
и со пресудата ТСЖ.бр.1590/19 од 19.12.2019 година ја потврдила 
првостепната пресуда, образложувајќи ги причините за 
одлучувањето. По однос на предметот ТСЖ.бр.1191/21, судијата го 
известила Претседателот на судот со свое барање дека постојат 
околности за изземање по истиот бидејќи во предметот како 
Извршител се јавува М.С.Д. од Скопје, која е втора братучетка на 
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судијата М.Д.Г. Поради тоа Претседателот на судот со решение 
Су.Изз.бр.208/21 од 01.07.2021 година ја изземал судија од 
постапување по овој предмет. Тоа што судијата ова изземање не го 
применила во жалбата по пресудата ТС1.бр.26/19, согласно 
наводите во претставката, е заради тоа што во предметот 
ТСЖ.бр.1590/19 се работи за извршна исправа ОДУ.бр.489/18 на 
Нотар Р.П. од Скопје каде Извршителот М.С.Д. од Скопје не била 
странка во постапката и предмет на оцена не биле акти кои во 
својство на Извршител ги издал Извршителот М.С.Д. од Скопје. По 
однос на предметите ТС1.бр.26/19 и ППНИ.бр.295/21, а во врска со 
наводот во претставката за различно толкување на член 17 став 1 
од Законот за извршување како и судската пракса на 
второстепениот суд по предметите ППНИ.бр.295/21 и во друг 
предмет ППНИ.бр.646/20 во кој судијата се повикала на ставот во 
предметот ТСЖ.бр.329/19, судијата наведува дека од страна на 
второстепениот суд било потврдено не само решението 
ППНИ.бр.295/21, туку и решението ППНИ.бр.646/20 со решение 
ГЖ.бр.330/21, па оттука произлегува неоснованоста на овие наводи 
во претставката. Ова од причина што правораздавањето значи 
сумирање на одредена правна и фактичка ситуација под одредена 
законска норма. Во смила на тоа, иако навидум иста законска 
одредба судот поинаку ја применил во два или повеќе случаи тоа не 
може да се разгледува изолирано и независно од фактите во секој 
конкретн предмет. Впрочем судот дал образложение по однос на 
ова прашање на страна 11, 12 и 13 од решението ППНИ.бр.295/21 
од 11.05.2021 година. По однос на предметот ППНИ.бр.295/21 било 
побарано изземање на судијата, со приговорот од 13.12.2021 
година и дополнително на 15.12.2021 година, меѓутоа 
Претседателот на судот двете барања за изземање ги одбил како 
неосновани со решение Изз.бр.230/21 од 20.12.2021 година и 
Изз.бр.231/21 од 20.12.2021 година. Пресудата ТС1.бр.26/19 од 
01.07.2019 година како и решението ППНИ.бр.295/21 од 11.05.2021 
година биле потврдени од второстепениот суд, заради што нема 
сомнение во совесноста и стручноста на судијата. Од спроведените 
извиди, увидот во претставката, увидот во списите прилог на 
претставката и изјавите на судиите, Советот најде дека по двата 
предмети на Основниот граѓански суд Скопје ТС1.бр.26/19 и 
ППНИ.бр.295/21 искористени се правните лекови и постапките се 
правосилно завршени. По однос на барањата за изземање на 
судиите во прв и втор степен, Претседателите на судовите ги 
донеле решенијата согласно законските одредби, во кои се 
содржани причини за одлучувањето.Согласно член 13 став 3 од 
Законот за судовите, Судскиот совет нема надлежност да ги 
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испитува судските одлуки, односно судската одлука може да ја 
менува или укинува само надлежен суд во постапка пропишана со 
закон.   

Претставка УПП.бр.08-663/2021. Судскиот совет на Република 
Северна Македонија постапувајќи по 2-те претставки на С.А. од 
Битола, во смисла на член 6 од Законот за постапување по 
претставки и предлози, член 36 став 1 алинеjа 15 и член 36 став 2 
од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија 
(“Службен весник на РМ” бр.102/19), ги разгледа на седницата на 
Советот одржана на ден 28.02.2022 година и по расправата 
констатира дека 2-те претставки треба да се архивираат со 
службена белешка, согласно член 11 Законот за постапување по 
претставки и предлози ("Службен весник на РМ, бр.2/2009) и за тоа 
да се извести подносителот. Во првата претставка, која е насловена 
како одговор на известување, подносителот изразува 
незадоволство од одговорот на Судски совет на РСМ, УПП.бр.08-
587/2021 од 09.12.20221 година, а за предметот на Основен суд 
Битола ВПП1.бр.29/20. Во втората претставка, која е насловена 
како жалба-барање, подносителот изразува незадоволство од 
работата на Основен суд Битола по предметот ВПП1.бр.29/20 и 
барате од Судски совет на РСМ да го поништи решението 
ВПП1.бр.29/20 од 15.02.2021 година. Од спроведените извиди, 
увидот во претставките и прилозите кон претставките, Советот 
најде дека претставките се во врска со предметот на Основен суд 
Битола ВПП1.бр.29/20, за кој предмет истиот е известен со 
известување УПП.бр.08-428/2021 од 29.10.20221 година дека 
претставката е неоснована, а потоа и со известување УПП.бр.08-
587/2021 од 09.12.20221 година дека нема основ за постапување по 
новата претставка, согласно член 11 од Законот за постапување по 
претставки и предлози. Оттука, Советот го известува подносителот 
дека овие две претставки ќе се архивираат со службена белешка и 
во иднина по однос на наводите во врска со предметот на Основен 
суд Битола ВПП1.бр.29/20, нема да му биде одговарано. 

Претставките се архивираат со службена белешка. 
Претставките УПП.бр.663/1 од 20.12.2021 и УПП.бр.663/2 од 
21.01.2022 година, двете поднесени од С.А. од Битола, Советот ги 
разгледа на седница одржaна на ден 28.02.2022 година и одлучи по 
истите да не постапува. Имено, согласно член 11 Законот за 
постапување по претставки и предлози ("Службен весник на РМ, 
бр.2/2009) кога претставката односно предлогот се однесува на 
прашање по кое веќе е постапувано или е водена друга постапка од 
надлежен орган, постапувањето по новоподнесената претставка, 
односно предлог ќе се повтори само доколку во претставката  
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односно предлогот се изнесени нови факти и околности кои не биле 
познати во претходното постапување односно водење на 
постапката. Со оглед на тоа што во новите претставки нема нови 
факти и околности кои не биле познати во претходното 
постапување односно водење на постапката за кои подносителот е 
веќе известен на 29.10.2021 година и на 09.12.2021 година, Советот 
одлучи по претставките да не постапува и истите да се архивираат 
со службена белешка. 

Претставка УПП.бр.08-675/2021. Судскиот совет на Република 
Северна Македонија постапувајќи по Вашата претставка во смисла 
на член 6 од Законот за постапување по претставки и предлози, 
член 36 став 1 алинеjа 15 и член 36 став 2 од Законот за Судскиот 
совет на Република Северна Македонија (“Службен весник на РМ” 
бр.102/19), ја разгледа на седницата на Советот одржана на ден 
28.02.2022 година и по расправата констатира дека истата е 
неоснована од следните причини. Во претставката, меѓу другото, 
подносителот наведува дека по однос на предметот ПРК-
С.бр.751/17 на Основниот суд Охрид, се работело за измислено 
конструирано и монтирано обвинување против него, а без негово 
знаење и присуство во суд. Му било ускратено правото на 
самоодбрана со фанатично самоволие со што му била нанесена 
неправда и не му било дозволено да пристапи во судот. Исто така, 
подносителот немал можност да ја продолжите возачката дозвола и 
наведува дека воопшто не сте учествувале во сообраќај во тие 
денови за кои се тврдело дека сте го сториле делото. Од 
извршениот увид во предметот, Советот констатира дека по 
утврдување на фактичката состојба, била донесена пресуда на 
Основен суд Охрид ПРК-С.бр.751/17 од 25.01.2018 година со која 
иситот бил огласен за виновен и му била изречена глоба од 250 
евра во денарска противвредност. По поднесена жалба од негова 
страна, Апелациониот суд Битола со пресуда ПРКЖ.бр.329/18 од 
08.05.2018 година жалбата ја одбил како неоснована и ја потврдил 
првостепената пресуда. По поднесено барање за повторување на 
постапката од страна на подносителот, Основниот суд Охрид 
истото го одбил како неосновано со решение ПРК-ПОВ.бр.7/18 од 
14.01.2019 година. Ова од причина што подносителот во барањето 
за повторување на постапката навел жалбени наводи кои биле 
ценети од страна на втростепениот суд при одлучувањето по 
жалбата, а не биле нови факти и докази за ново постапување 
односно ослободување на подносителот. Од спроведените извиди, 
увидот во претставката и увидот во предметот ПРК-С.бр.751/17 на 
Основниот суд Охрид, Советот најде дека подносителот го 
искористил правото на жалба во постапката и истата е правосилно 
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завршена. Судот при одлучувањето ги имал предвид и наводите во 
претставката кои воедно преставувале и жалбени наводи. По однос 
на решението за повторување на постапката на Основниот суд 
Охрид ПРК-ПОВ.бр.7/18 од 14.01.2019 година со кое е одбиено 
барањето за повторување на постапката, во конкретниот случај не 
се работи за нови факти и докази за повторување на постапката 
односно негово ослободување од вина, туку за жалбени наводи кои 
биле ценети од страна на втростепениот суд при одлучувањето. 
Согласно член 13 став 3 од Законот за судовите, Судскиот совет 
нема надлежност да ги испитува судските одлуки, односно судската 
одлука може да ја менува или укинува само надлежен суд во 
постапка пропишана со закон.   

Претставка УПП.бр.08-2/2022. Претставката УПП.бр.08-2/2022 од 
04.01.2022 година поднесена од Ш.А. од с.Бериково, Кичево, Советот ја 
разгледа на седница одржaна на ден 28.02.2022 година и одлучи по 
истата да не постапува. Имено, согласно член 5 став 1 од Правилникот 
за начинот на постапување по претставките и предлозите ("Службен 
весник на РМ, бр.2/2009) кога наводите во претставката, односно 
предлогот се нејасни и нецелосни, овластеното службено лице може да 
побара од подносителот дополување, допрецизирање или појаснување 
најдоцна до пет дена од приемот на претставката. Со оглед на тоа што 
по барањето за дополнување-прецизирање, не е постапено бидејќи 
подносителката повеќе не живее на наведената адреса односно истата е 
преселена, Советот одлучи по претставката да не постапува и истата да 
се архивира. 

Претставка УПП.бр.08-14/2022. Судскиот совет на Република 
Северна Македонија постапувајќи по претставката на С.П. од Крива 
Паланка во смисла на член 6 од Законот за постапување по 
претставки и предлози, член 36 став 1 алинеjа 15 и член 36 став 2 
од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија 
(“Службен весник на РМ” бр.102/19), ја разгледа на седницата на 
Советот одржана на ден 28.02.2022 година и по расправата 
констатира дека истата е неоснована од следните причини. Во 
претставката, меѓу другото, подносителот наведува дека со 
решението ВПП1.бр.3/14 од 19.06.2017 година на Основниот суд 
Крива Паланка била извршена физичка делба и на предлагачот 
Љ.П. од Крива Паланка му припаѓа земјиште за КП.бр.1012 и 
КП.бр.46/2 за КО Трново со различни површини, а на подносителот 
земјиште за КП.бр.1012 и КП.бр.46/1 за КО Трново, исто така со 
различни површини. Катасарската парцела бр.1011/1 преставува 
ливада. Во парцелата веднаш до селскиот пат бил договорорен 
заеднички пристапен пат со површина од 40м2, од кои 11м2 
зафаќаат КП.бр.67/2 и 29м2 зафаќаат КП.бр.1011/1 и носи број 
КП.бр.1011/4. Во вештачењето биле скицирани пристапните патеки 
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кои биле опишани со мери и граници. По поднесена тужба од 
предлагачот Љ.П., формиран бил предметот П1.бр.16/20, во која 
постапка подносителот е тужен. По предметот постапувал истиот 
судија и истото вешто лице, а решението и вештачење се 
дијаметрално спротивни едно на друго. Во вештачењето имало 
некои 22м2 нова површина и наводно тоа било дел од пристапен 
пат. Вештото лице навело дека тоа било по кажување на тужителот. 
Во дополнувањето на вештачењето на Д-р.М.Н. од скицата се 
гледало каде поминува пристапниот пат. Дека патот за кој 
подносителот е тужен не постоел порано, што било видно и од 
пресудата К.бр.120/19. Со задолжението во решението П1.бр.16/20 
да овозможи непречено поминување на тужителот, подносителот не 
е во можност да го огради своето дворно место. Наведува дека 
вештото лице не направил увид во целата КП.бр.1012. Во текот на 
расправата не биле повикани вештите лица, а судот не излегол на 
лице место, заради што смета дека решението било пристрасно 
донесено. Советот побара одговор од судијата кој постапувал по 
предметите по наводите во претставката. Истиот наведе дека 
предметот ВПП1.бр.3/14 се однесува на физичка делба на 
предлагачот Љ.П. од Крива Паланка, а подносителот е противник. 
Во оваа постапка за физичка делба била извршена физичка делба 
согласно вештачењето на вешто лице Н.А. Било донесено решение 
на 19.06.2017 година против кое не била изјавена жалба и 
решението станало правосилно на 20.07.2017 година. Предметот 
П1.бр.16/20 е за нарушено владение по тужба на Љ.П. од Крива 
Паланка, а подносителот е тужен. По донесеното решение на 
28.09.2020 година била поднесена жалба. Второстепениот суд со 
решение ГЖ.бр.138/21 од 06.04.2021 година ја одбил жалбата како 
неоснована и го потврдил првостепното решение. Во постапката за 
нарушено владение постапката била водена согласно ЗПП и 
ЗОСПО. Увид на лице место не бил направен бидејќи тужителот го 
повлекол овој доказ, а судот согласно ЗПП одллучува кои докази ќе 
ги изведе заради утврдување на решителните факти. Од 
вештачењата на вештите лица, изјавите на сведоците и странките 
судот ја утврдил фактичката состојба. Ваквото решение било 
потврдено од второстепениот суд. Од спроведените извиди, увидот 
во претставката, прилозите на претставката, како и од одговорот на 
судијата, Советот најде дека по однос на предметот ВПП1.бр.3/14 
не била поднесена жалба и решението станало правосилно на 
20.07.2017 година, а по однос на предметот П1.бр.16/20, 
подносителот го искористил правото на жалба, што значи 
постапката е правосилно завршена. Овие наводи во претставката 
воедно преставувале и жалбени наводи кои второстепениот суд ги 
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имал предвид при одлучувањето по жалбата. Согласно член 13 
став 3 од Законот за судовите, Судскиот совет нема надлежност да 
ги испитува судските одлуки, односно судската одлука може да ја 
менува или укинува само надлежен суд во постапка пропишана со 
закон.   

Претставка УПП.бр.08-27/2022. Судскиот совет на Република 
Северна Македонија постапувајќи по претставката на Д.Ц. од Велес 
во смисла на член 6 од Законот за постапување по претставки и 
предлози, член 36 став 1 алинеjа 15 и член 36 став 2 од Законот за 
Судскиот совет на Република Северна Македонија (“Службен 
весник на РМ” бр.102/19), ја разгледа на седницата на Советот 
одржана на ден 28.02.2022 година и по расправата констатира дека 
истата треба да се архивира со службена белешка, согласно член 
11 Законот за постапување по претставки и предлози ("Службен 
весник на РМ, бр.2/2009) и за тоа да се извести подносителот. Во 
претставката подносителот изразува незадоволство од работата на 
Основен суд Струмица по предметот К.бр.46/12, а во врска 
донесената пресуда од 31.10.2012 година. Наведува дека има 
пропусти на страна на судијата при одлучувањето. Од 
спроведените извиди и увидот во претставката, Советот најде дека 
претставката е во врска со предметот на Основен суд Струмица 
К.бр.46/12, за кој предмет подносителот веќе е известен со повеќе 
известувања и тоа: УПП.бр.08-240/19 од 22.10.2019, УПП.бр.08-
44/20 од 06.11.2020, УПП.бр.08-451/20 од 12.01.2021 година и 
УПП.бр.08-94/21 од 04.03.2021. Со оглед на тоа дека и во новата 
претставка не наведува нови факти и околности, Советот го 
известува дека нема основ за постапување по новата претставка, 
согласно член 11 од Законот за постапување по претставки и 
предлози. Воедно му укажува дека во иднина по однос на наводите 
во врска со предметот на Основен суд Струмица К.бр.46/12, нема 
да му биде одговарано. 

Претставката се архивира со службена белешка. 
Претставката УПП.бр.27/2022 од 14.01.2022 година, поднесена од 
Д.Ц. од Велес, Советот ја разгледа на седницата одржaна на ден 
28.02.2022 година и одлучи по истата да не постапува. Согласно 
член 11 Законот за постапување по претставки и предлози 
("Службен весник на РМ, бр.2/2009) кога претставката односно 
предлогот се однесува на прашање по кое веќе е постапувано или е 
водена друга постапка од надлежен орган, постапувањето по 
новоподнесената претставка, односно предлог ќе се повтори само 
доколку во претставката  односно предлогот се изнесени нови 
факти и околности кои не биле познати во претходното 
постапување односно водење на постапката. Со оглед на тоа што 
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во новата претставка нема нови факти и околности кои не биле 
познати во претходното постапување односно водење на 
постапката за кои подносителот е веќе известен на 04.03.2021 
година, Советот одлучи по претставката да не постапува и истата 
да се архивира со службена белешка. 

Претставка УПП.бр.08-50/2022. Судскиот совет на Република 
Северна Македонија постапувајќи по претставката Ј.К. од Прилеп 
во смисла на член 6 од Законот за постапување по претставки и 
предлози, член 36 став 1 алинеjа 15 и член 36 став 2 од Законот за 
Судскиот совет на Република Северна Македонија (“Службен 
весник на РМ” бр.102/19), ја разгледа на седницата на Советот 
одржана на ден 28.02.2022 година и по расправата констатира дека 
истата е неоснована од следните причини. Во претставката, меѓу 
другото, подносителот наведува дека Основен суд Прилеп со 
пресуда П1.бр.5/20 од 30.10.2020 година го задолжил да престане 
со вознемирување со било какви дејствија на КП.бр.10761/2 во 
ИЛ.бр.58838 за КО Прилеп и да плати сума од 156.428,00 денари со 
законска казнена камата, како и трошоци по постапката во износ од 
164.275,00 денари. Со благовремена жалба до второстепениот суд, 
првостепната пресуда била укината. Судот утврдил дека не била 
целосно утврдена фактичката состојба, дека второтужениот не ги 
презел наведените десјтвија, како и тоа дека не била извршена 
идентификација на спорниот ѕид со вешто лице од геодетска струка 
и сл. Во повторно одлучување, предметот пред првостепениот суд е 
презаведен под П1.бр.19/21. Судот донел пресуда на 20.10.2021 
година, а подносителот незадоволен од истата поднел жалба на 
16.11.2021 година по која сеуште не е одлучено. Од спроведените 
извиди, увидот во претставката и увидот во списите прилог на 
претставката, Советот најде дека постапката е по жалба пред 
воторостепениот суд, па воедно наводите во претставката 
второстепениот суд ќе ги цени како жалбени наводи при 
одлучувањето. Согласно член 13 став 3 од Законот за судовите, 
Судскиот совет нема надлежност да ги испитува судските одлуки, 
односно судската одлука може да ја менува или укинува само 
надлежен суд во постапка пропишана со закон.   
 

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска 

КОНСТАТИРА дека членот на Советот Гордана Спиреска ја 

НАПУШТИ  седницата од лични причини. 

8. Претседателот на Советот Павлина Црвенковска му даде 

збор на членот на Советот Весна Дамева во својство на известител 

да пристапи кон реферирање на пријавените претставки.  
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Известителот пред да пристапи кон реферирање на 

пријавените претставки истакна дека претставката УПП-08-44/22 ја 

ПОВЛЕКУВА од причинa што претставката е поднесена од Адвокат 

Е.К. од Скопје полномошник на законските застапници оштетени и 

изразено е незадоволството од постапување на судија од 

Основниот кривичен суд Скопје. На ден 14.02.2022 година 

Адвокатот ја повлекува претставката и во план е на седница на 

Советот да се констатира повлекување. Меѓутоа, откако се 

пријавени претставките за реферирање односно, на ден 25.02.2022 

година доставена е поплака од родителите и сестрата на покојникот 

односно, од законските застапници, а имајќи во предвид дека до 

денешниот ден судијата не доставил изјава и по претходната 

претставка извести дека ќе продолжи постапката по истата и ќе се 

вршат извиди.   

 

Во продолжение известителот ги изложи претставките и 

наведе дека нема основ за одговорност на судиите кои постапувале 

по предметите.  

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска отвори 

расправа по излагањето на известителот. Откако констатира дека 

никој не се јави за збор, го стави на гласање предлогот на 

известителот по изложените претставки.  

 По гласањето констатира дека едногласно, со 8 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесена следната:  

 

О Д Л У К А 

                                                                          

Претставка УПП бр. 08-643/1 од   31.12.2021 година. 

Подносителот во претставката изразува незадоволство од  

постапувањето на судии од Основниот граѓански суд Скопје и 

Апелациониот суд Скопје, во смисла на донесени одлуки. Воедно, 

изразувате сомнеж за пристрасноста при постапувањето на 

судиите. Советот спроведе извиди во рамките на законските 

надлежности и  утврди дека претставката е неоснована, од причина 

што наводите се однесуваат на донесени одлуки. Имено, донесена 

е првостепена пресуда П4-766/19 од 09.07.2020 година, против која 
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била изјавена жалба, па Апелациониот суд Скопје одлучувајќи по 

истата донел пресуда ГЖ-2482/20 од 10.06.2021 година, со која ја 

потврдил првостепената пресуда. Тужениот преку полномошник на 

29.09.2021 година,  поднел предлог за повторување на постапката 

со предлог за изземање на судијата од Основниот граѓански суд 

Скопје, кое барање за изземање од страна на  Претседателот на 

Основниот граѓански суд Скопје е одбиено како неосновано, а со 

решение од 15.11.2021 година, одбиен е предлогот  за повторување 

на постапката како неоснован. Против ова решение изјавена е 

жалба во која е содржано барањето за изземање на судиите во 

Апелациониот суд Скопје. Имајќи го во предвид наведеното, а со 

оглед дека наведеното решение ќе биде предмет на оценка од 

страна на второстепениот суд,  бидејќи согласно чл.11 од Законот 

за судовите,  судијата одлучува непристрасно и врз основа на 

слободна оцена на доказите и се забранува секој облик на влијание 

врз независноста, непристрасноста и самостојноста на судијата во 

вршењето на судиската функција по кој било основ и од кој било 

субјект, а согласно чл.13 ст.3 од Законот за судовите, Судскиот 

совет нема надлежност да ги испитува судските одлуки, односно 

судска одлука може да менува или укинува само надлежен суд во 

постапка пропишана со закон.Воедно и во делот на изразениот 

сомнеж за пристрасноста на судиите и нивното однесување и 

поврзаност, Советот утврди дека претставката е неоснована, од 

причина што наводите се паушални и непоткрепени со докази.  

Претставка УПП бр.08-33 /1 од 26.01.2022 година. 

Подносителот во претставката изразува незадоволство од  

постапувањето на  Судскиот совет на РСМ по претходно поднесена 

претставка, заведена под УПП.бр.08-630/21 во смисла дека 

доставеното известување е целосно нејасно и не содржи одлука, а 

истовремено повторно се осврнуват на судската постапка која беше 

предмет на разгледување кога се расправаше и одлучуваше по 

претходна постапка. Од извршениот увид во предметната 

претставка, се констатира дека не се изнесени нови факти и 

околности кои не биле познати во претходното постапување и во 

смисла на чл. 11 од Законот за постапување по претставки и 

предлози (“Сл. весник на РМ” бр.82 од 8 јули 2008 год), 

најсоодветно е претставката да се архивира.По однос на наводите 
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кои се однесуваат на тоа дека Советот по претходно поднесена 

претставка не донел одлука,  се утврди дека Советот кога постапува 

по претставки ги применува одредбите од Законот за постапување 

по претставки и предлози, согласно кој по спроведувањето на 

постапката не се носи формална одлука во смисла на решение како 

што е случајот кога се одлучува по Барање за поведување на 

постапка за утврдување на одговорност на судија или претседател 

на судот, во која постапка се применуваат одредбите од Законот за 

Судскиот совет на РСМ и постапката завршува со донесување на 

одлука, односно решение, кое се доставува до подносителот. 

Претставката УПП.бр. 08-58/2022  од 09.02.2022 година. Од 

страна на подносителот и претходно биле поднесени претставки по 

кои е расправано и одлучувано и за истите е известен 

подносителот, а последно известување  во врска со претходно 

поднесена претставка му е испратено со допис од 18.01.2022 

година. Во конкретниот случај, од причини што во претставката, не 

се изнесени нови факти и околности кои не биле познати во 

претходното постапување  во смисла на чл. 11 од Законот за 

постапување по претставки и предлози (“Сл. весник на РМ” бр.82 од 

8 јули 2008 год.), а за што впрочем на подносителот по 

претставката  му било одговорено  со известување УПП.бр.08-

673/21 од 18.01.2022 година, најсоодветно е предметот да се 

архивира. 

 

9. Претседателот на Советот Павлина Црвенковска му даде 

збор на членот на Советот Селим Адеми во својство на известител 

да пристапи кон реферирање на пријавените претставки.  

Известителот ги изложи претставките и наведе дека нема 

основ за одговорност на судиите кои постапувале по предметите.  

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска отвори 

расправа по излагањето на известителот. Откако констатира дека 

никој не се јави за збор, го стави на гласање предлогот на 

известителот по изложените претставки.  

 По гласањето констатира дека едногласно, со 8 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесена следната:  

 

О Д Л У К А 
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Претставка УПП.бр.682/21 од 29.12.2021 година во врска со 

незадоволство од непрофесионално постапување на судија на 

Основен суд Прилеп по предметот П1-16/21. Наведува дека 

судијата воопшто не ги ценел доказите во предметот и поради тоа 

се сомнева дека истата е пристрасна во носењето на пресудата. Со 

пресуда П1-198/18 од 10.10.2019 година судот го одбил тужбеното 

барање на тужителката, а го усвоил тужбеното барање на еден од 

подносителите на претставката. Апелационен суд Битола 

постапувајќи по жалба со одлука ГЖ-2442/19 од 17.12.2019 година 

ја укинал првостепената одлука и  предметот го вратил на повторно 

одлучување. Со одлука П1-16/20 од 18.12.2020 година ОС Прилеп 

го усвоил тужбеното барање на тужителката. Апелационен суд 

Битола со одлука ГЖ-488/21 од 27.05.2021 година ја потврдил 

првостепената пресуда. Подносителите на претставка по истек на 

повеќе од 30 дена поднеле ревизија, меѓутоа истата е отфрлена 

како ненавремена.Советот утврди дека наводите во преставката 

претставуваат и жалбени наводи по кои не е надлежен да 

постапува и истите биле на предмет на одлучување во постапка по 

жалба пред надлежен второстепен суд, Апелационен суд Битола.  

Претставка УПП.бр.51/1 од 08.02.2022 година - поднесена од 

Адвокатско друштво против судии во Основен граѓански суд Скопје 

и судии на Апелационен суд Скопје е насловена до претседателот 

на Апелационен суд Скопје. Од таа причина, а со оглед на тоа што 

претставката не е насловена до Советот истата се враќа во 

Апелационен суд со цел натамошно и надлежно постапување. 

Претставка УПП.бр.76/1 од 15.02.2022 година - насловена како 

предлог за повторување на постапка со назначување на друг судија 

известител по предметот. По однос на истото Советот констатира 

дека нема надлежност  за повторување на постапката. По однос на 

останатите наводи во претставката, Советот констатира дека 

истите биле предмет на разгледување на одржана седница на 

Советот на ден 30.09.2021 година, за што подносителот бил 

известен. 

 

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска 

КОНСТАТИРА дека претставките УПП бр. 564/21, 599/21, 622/21, 
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658/21 и 668/21 се ПОВЛЕКУВААТ поради оправдано отсуство на 

членот на Советот Лорета Горгиева.  

 

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска КОНСТАТИРА 

дека претставките УПП бр.651/21, 661/21, 673/21, 1/22, 13/22 и 25/22 

се ПОВЛЕКУВААТ поради оправдано отсуство на членот на 

Советот Миљазим Мустафа .  

 

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска во насока на 

почитување на протоколите за заштита од КОВИД-19 вирусот даде 

ПАУЗА од 15 минути. 

Седницата продолжи во 12:30 минути. 

 

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска констатира 

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

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

 

Точка 2 

[Разгледување на Годишен извештај за работа на судовите во РСМ 

за 2021 година] 

 

По повод 2-та точка од дневниот ред претседателот на 

Советот Павлина Црвенковска збор му даде на членот на Советот 

Киро Здравев во својство на координатор за презентирање на 

седница на Советот на тримесечните и годишните извештаи за 

работа на Врховниот суд на Република Северна Македонија, 

Апелациониот суд Скопје и основните судови основани на неговото 

подрачје и Апелациониот суд Гостивар и основните судови 

основани на неговото подрачје, а поради отсуство на членот на 

Советот Миљазим Мустафа и во својство на координатор за 

презентирање на седница на Советот на тримесечните и годишните 

извештаи за работа на Вишиот управен суд, Управниот суд, 

Апелациониот Битола и основните судови основани на неговото 

подрачје како и Апелациониот суд Штип и основните судови 

основани на неговото подрачје. 
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Членот на Советот Киро Здравев ја презентираше следната 

состојба: 

 

Вкупно  сите судови во РСМ 

На ниво на Република Македонија судовите месец јануари 2021 

година го започнале со нерешени 99594 предмети, примиле во 

работа нови 564899 предмети,  имале вкупно во работа 664493 

предмети.Од овој фонд на предмети решени се 567155 а останале 

нерешени 97338 предмети. 

Според наведените податоци на ниво РМ судовите во 2021 година  

успеале да го совладат приливот на предмети и го намалиле 

заостатокот за 2256 предмети. 

Од статистички извештаи за работата на судовите може да се 

заклучи дека во 2021 година од 34 суда за ажурни се сметаат 15 

суда, додека како неажурни се 19 суда и тоа 4 од апелациони 

судови,15 основни судови и Врховен суд на Република северна 

Македонија. 

Од статистички извештаи за работата на судовите може да се 

заклучи дека во 2020 година од 34 суда за ажурни се сметаат 15 

суда, додека како неажурни се 19 суда и тоа 2 од апелациони 

судови и 17 основни судови. 

 

Апелационо подрачје Гостивар 

Судовите од ова подрачје во месец јануари 2021 година го 

започнале со нерешени 11654 предмети,примиле нови 118273 

предмети и имале вкупно во работа 129927 предмети, решиле 

117058 предмети, а останале нерешени 12869 предмети.   

 

Според наведените податоците основните судови на подрачјето на 

Апелациониот суд  Гостивар не успеале да го совладат приливот на 

предмети и  го зголемиле заостатокот за 1215 предмети на ниво на 

апелационото подрачје. 

Од судовите од ова апелационо подрачје во 2021 година еден суд 

се оценува како АЖУРЕН во решавање на предметите и тоа ОС 

Тетово, додека ОС Кичево и ОС Дебар и ОС Гостивар се оценуваат 

како НЕАЖУРНИ 
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Од судовите од ова апелационо подрачје во 2020 година еден суд 

се оценува како АЖУРЕН во решавање на предметите и тоа ОС 

Дебар, додека ОС Кичево и ОС Тетово и ОС Гостивар се оценуваат 

како НЕАЖУРНИ. 

 

Апелационо подрачје Скопје 

Судовите од ова подрачје во месец јануари 2021 година го 

започнале со нерешени 45146 предмети,примиле нови 233454 

предмети и имале вкупно во работа 278600 предмети, решиле 

240400 предмети, а останале нерешени 38200 предмети.   

Според наведените податоците основните судови на подрачјето на 

Апелациониот суд  Скопје  успеале да го совладат приливот на 

предмети и го намалиле заостатокот за 6946 предмети на ниво на 

апелационото подрачје.  

Од судовите од ова апелационо подрачје во 2021 година еден суд 

се оценува како НЕАЖУРЕН во решавање на предметите и тоа ОС 

Велес Основен граѓански суд Скопје,ОС Кавадарци и ОС Кратово, 

додека осум суда се оценуваат како АЖУРНИ и тоа Основен 

кривичен суд Скопје, Основен граѓански суд Скопје,ОС 

Кавадарци,ОС Кратово,ОС Гевгелија,ОС Крива Паланка,ОС 

Куманово и ОС Неготино. 

Од судовите од ова апелационо подрачје во 2020 година три суда 

се оценуваат како НЕАЖУРНИ во решавање на предметите и тоа 

Основен граѓански суд Скопје,ОС Кавадарци и ОС Кратово, додека 

шест суда се оценуваат како АЖУРНИ и тоа Основен кривичен суд 

Скопје,ОС Велес,ОС Гевгелија,ОС Крива Паланка,ОС Куманово и 

ОС Неготино. 

 

Апелационо подрачје Битола 

Судовите од ова подрачје во месец јануари 2021 година го 

започнале со нерешени 16132 предмети,примиле нови 81163 

предмети и имале вкупно во работа 97295 предмети, решиле 80126 

предмети, а останале нерешени 17169 предмети.   

Според наведените податоците основните судови на подрачјето на 

Апелациониот суд  Битола не успеале да го совладат приливот на 

предмети и  го зголемиле заостатокот за 1037 предмети на ниво на 

апелационото подрачје. 
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Од судовите од ова апелационо подрачје во 2021 година четири 

суда биле оценети како НЕАЖУРНИ во решавање на предметите и 

тоа ОС Битола, ОС Крушево,ОС Охрид и ОС Струга,а два суда 

биле АЖУРНИ и тоа ОС Прилеп и ОС Ресен. 

Од судовите од ова апелационо подрачје во 2020 година пет суда 

биле оценети како НЕАЖУРНИ во решавање на предметите и тоа 

ОС Битола, ОС Прилеп,ОС Крушево,ОС Ресен и ОС Струга,а еден 

суд бил АЖУРЕН и тоа ОС Охрид. 

 

Апелационо подрачје Штип 

Судовите од ова подрачје во месец јануари 2021 година го 

започнале со нерешени 12475 предмети,примиле нови 79956 

предмети и имале вкупно во работа 92431 предмети, решиле 79386 

предмети, а останале нерешени 13045 предмети.   

Според наведените податоците основните судови на подрачјето на 

Апелациониот суд  Штип не успеале да го совладат приливот на 

предмети и го зголемиле заостатокот за 570 предмети на ниво на 

апелационото подрачје.  

Од судовите од ова апелационо подрачје во 2021 година се 

оценуваат како НЕАЖУРНИ во решавање на предметите пет суда и 

тоа ОС Берово,ОС Виница,ОС Делчево,ОС Радовиш и ОС Свети 

Николе, додека три суда се оценуваат како АЖУРНИ и тоа ОС 

Кочани, ОС Струмица и ОС Штип. 

Од судовите од ова апелационо подрачје во 2020 година се 

оценуваат како НЕАЖУРНИ во решавање на предметите пет суда и 

тоа ОС Виница,ОС Делчево,ОС Кочани,ОС Радовиш и ОС 

Струмица, додека три суда се оценуваат како АЖУРНИ и тоа ос 

Берово, ОС Свети Николе и ОС Штип. 

 

Врховниот суд на Република Македонија  месец јануари 2021 

година го започнал со нерешени 943 предмети, примил во работа 

нови 4816 предмети, и имал вкупно во работа 5759 предмети. Од 

овој фонд на предмети решени се 4803, а останале на крајот на 

2021 година нерешени 956 предмети. 
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Според наведените податоци Врховниот суд на Република 

Македонија не го совладал приливот на предмети и го зголемил 

заостатокот за 13 предмети.  

Во 2021 година Врховниот суд на Република Северна Македонија  

се оценува како НЕАЖУРЕН. 

Во 2020 година Врховниот суд на Република Северна Македонија  

се оценува како АЖУРЕН. 

 

Апелациониот суд Гостивар месец јануари 2021 година го 

започнал со нерешени 471 предмети, примил во работа нови 4723 

предмети, имал вкупно во работа 5194 предмети. Од овој фонд на 

предмети решени се 4531, а останале нерешени 663 предмети. 

Според наведените податоци Апелациониот суд Гостивар не го 

совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 192 

предмети. 

Во 2021 година Апелациониот суд Гостивар се оценува како 

НЕАЖУРЕН. 

Во 2020 година Апелациониот суд Гостивар се оценува како 

НЕАЖУРЕН. 

 

Основниот суд Гостивар месец јануари 2021 година го започнал 

со нерешени 6381 предмети, примил во работа нови 31722 

предмети, имал вкупно во работа 38103 предмети. Од овој фонд на 

предмети решени се 30620, а останале нерешени 7483 предмети. 

Според наведените податоци Основниот суд Гостивар не го 

совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 1102 

предмети. 

Во 2021 година Основниот суд Гостивар се оценува како 

НЕАЖУРЕН. 

Во 2020 година Основниот суд Гостивар се оценува како 

НЕАЖУРЕН. 

 

Основниот суд Дебар месец јануари 2021 година го започнал со 

нерешени 336 предмети, примил во работа нови 11210 предмети, 

имал вкупно во работа 11546 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 11054, а останале нерешени 492предмети. 
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Според наведените податоци Основниот суд Дебар  не го совладал 

приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 156 предмети. 

Во 2021 година Основниот суд Дебар се оценува како НЕАЖУРЕН. 

Во 2020 година Основниот суд Дебар се оценува како АЖУРЕН. 

 

Основниот суд Кичево месец јануари 2021 година го започнал со 

нерешени 2051 предмети, примил во работа нови 18497 

предмети,имал вкупно во работа 20548 предмети. Од овој фонд на 

предмети решени се 18035, а останале нерешени 2513 предмети. 

Според наведените податоци Основниот суд Кичево не го совладал 

приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 462 предмети. 

Во 2021 година Основниот суд Кичево се оценува како НЕАЖУРЕН. 

Во 2020 година Основниот суд Кичево бил оценет како НЕАЖУРЕН. 

 

Основниот суд Тетово месец јануари 2021 година го започнал со 

нерешени 2886 предмети, примил во работа нови 56844 предмети, 

имал вкупно во работа 59730 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 57349, а останале нерешени 2381 предмети. 

Според наведените податоци Основниот суд Тетово  го совладал 

приливот на предмети и го намалил  заостатокот за 505 предмети. 

Во 2021 година Основниот суд Тетово се оценува како АЖУРЕН. 

Во 2020 година Основниот суд Тетово се оценува како НЕАЖУРЕН. 

 

Апелациониот суд Скопје месец јануари 2021 година го започнал 

со нерешени 6533 предмети, примил во работа нови 17021 

предмети, имал вкупно во работа 23554 предмети. Од овој фонд на 

предмети решени се 16656, а останале нерешени 6898 предмети. 

Според наведените податоци Апелациониот суд Скопје  не го 

совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 365  

предмети. 

Во 2021 година Апелациониот суд Скопје се оценува како 

НЕАЖУРЕН. 

Во 2020 година Апелациониот суд Скопје се оценува како АЖУРЕН. 

 

Основниот суд Велес месец јануари 2021 година го започнал со 

нерешени 2180 предмети, примил во работа нови 20029 предмети, 
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имал вкупно во работа 22209 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 19472, а останале нерешени 2737 предмети. 

Според наведените податоци Основниот суд Велес  не го совладал 

приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 557 предмети. 

Во 2021 година Основниот суд Велес се оценува како НЕАЖУРЕН. 

Во 2020 година Основниот суд Велес се оценува како АЖУРЕН. 

 

Основниот суд Гевгелија месец јануари 2021 година го започнал 

со нерешени 520 предмети, примил во работа нови 9957 предмети, 

имал вкупно во работа 10477 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 10009, а останале нерешени 468 предмети. 

Според наведените податоци Основниот суд Гевгелија   го 

совладал приливот на предмети и го намалил заостатокот за 52 

предмети. 

Во 2021 година Основниот суд Гевгелија се оценува како АЖУРЕН. 

Во 2020 година Основниот суд Гевгелија се оценува како АЖУРЕН. 

 

Основниот суд Кавадарци месец јануари 2021 година го започнал 

со нерешени 1039 предмети, примил во работа нови 12983 

предмети, имал вкупно во работа 14022 предмети. Од овој фонд на 

предмети решени се 13133, а останале нерешени 889 предмети. 

Според наведените податоци Основниот суд Кавадарци  го 

совладал приливот на предмети и го намалил заостатокот за 150 

предмети. 

Во 2021 година Основниот суд Кавадарци се оценува како АЖУРЕН. 

Во 2020 година Основниот суд Кавадарци се оценува како 

НЕАЖУРЕН. 

 

Основниот суд Кратово месец јануари 2021 година го започнал со 

нерешени 242 предмети, примил во работа нови 2559 предмети, 

имал вкупно во работа 2801 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 2570, а останале нерешени 231 предмети. 

Според наведените податоци Основниот суд Кратово  го совладал 

приливот на предмети и го намалил заостатокот за  11 предмети. 

Во 2021 година Основниот суд Кратово се оценува како АЖУРЕН. 

Во 2020 година Основниот суд Кратово се оценува како 

НЕАЖУРЕН. 
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Основниот суд Крива Паланка месец јануари 2021 година го 

започнал со нерешени 1044 предмети, примил во работа нови 5910 

предмети, имал вкупно во работа 6954 предмети. Од овој фонд на 

предмети решени се 5923, а останале нерешени 1031 предмети. 

Според наведените податоци Основниот суд Крива Паланка го 

совладал приливот на предмети и го намалил заостатокот за 13 

предмети. 

Во 2021 година Основниот суд Крива Паланка се оценува како 

АЖУРЕН. 

Во 2020 година Основниот суд Крива Паланка бил оценет како 

АЖУРЕН. 

 

Основниот суд Куманово месец јануари 2021 година го започнал 

со нерешени 3835 предмети, примил во работа нови 34691 

предмети, имал вкупно во работа 38526 предмети. Од овој фонд на 

предмети решени се 34920, а останале нерешени 3606 предмети. 

Според наведените податоци Основниот суд Куманово го совладал 

приливот на предмети и го намалил заостатокот за 229 предмети. 

Во 2021 година Основниот суд Куманово се оценува како АЖУРЕН. 

Во 2020 година Основниот суд Куманово бил оценет како АЖУРЕН. 

 

Основниот суд Неготино месец јануари 2021 година го започнал 

со нерешени 1223 предмети, примил во работа нови 6077 

предмети, имал вкупно во работа 7300 предмети. Од овој фонд на 

предмети решени се 6320, а останале нерешени 980 предмети. 

Според наведените податоци Основниот суд Неготино  го совладал 

приливот на предмети и го намалил заостатокот за 243 предмети. 

Во 2021 година Основниот суд Неготино се оценува како АЖУРЕН. 

Во 2020 година Основниот суд Неготино бил оценет како АЖУРЕН. 

 

Основниот кривичен суд Скопје месец јануари 2021 година го 

започнал со нерешени 19850 предмети, примил во работа нови 

97961 предмети, имал вкупно во работа 117811 предмети. Од овој 

фонд на предмети решени се 104747, а останале нерешени 13064 

предмети. 
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Според наведените податоци Основниот суд Скопје 1 Скопје  го 

совладал приливот на предмети и го намалил заостатокот за 6786 

предмети. 

Во 2021 година Основниот суд Скопје 1 Скопје се оценува како 

АЖУРЕН. 

Во 2020 година Основниот суд Скопје 1 Скопје се оценува како 

АЖУРЕН. 

 

Основниот суд граѓански суд Скопје месец јануари 2021 година 

го започнал со нерешени 15213 предмети, примил во работа нови 

43287 предмети,  имал вкупно во работа 58500 предмети. Од овој 

фонд на предмети решени се 43306, а останале нерешени 15194 

предмети. 

Според наведените податоци Основниот суд Скопје 2 Скопје  го 

совладал приливот на предмети и го намалил заостатокот за 19 

предмети. 

Во 2021 година Основниот суд Скопје 2 Скопје се оценува како 

АЖУРЕН. 

Во 2020 година Основниот суд Скопје 2 Скопје се оценува како 

НЕАЖУРЕН.                                                           

 

Вишиот управен суд месец јануари 2021 година го започнал со 

нерешени 1147 предмети, примил во работа нови 4334 предмети, и 

имал вкупно во работа 5481 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 4686, а останале на крајот на 2021 година нерешени 795 

предмети. 

Според наведените податоци Вишиот управен  суд  го совладал 

приливот на предмети и го намалил заостатокот за 352 предмети.  

Во 2021 година Вишиот управен суд се оценува како АЖУРЕН. 

Во 2020 година Вишиот управен суд бил оценет како НЕАЖУРЕН. 

 

Управниот суд месец јануари 2021 година го започнал со 

нерешени 4391 предмети, примил во работа нови 10872 предмети, 

и имал вкупно во работа 15263 предмети. Од овој фонд на 

предмети решени се 9673 а останале на крајот на 2021 година 

нерешени 5590 предмети. 
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Според наведените податоци Управниот суд не го совладал 

приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 1199 предмети. 

Во 2021 година Управниот суд се оценува како НЕАЖУРЕН. 

Во 2020 година Управниот суд бил оценет  како АЖУРЕН. 

 

Апелациониот суд Битола месец јануари 2021 година го започнал 

со нерешени 541 предмети, примил во работа нови 5897 предмети, 

имал вкупно во работа 6438 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 5737, а останале на крајот на 2021 година нерешени 701 

предмети. 

Според наведените податоци Апелациониот суд Битола  не го 

совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 160 

предмети. 

Во 2021 година Апелациониот суд Битола се оценува како 

НЕАЖУРЕН. 

Во 2020 година Апелациониот суд Битола бил оценет  како 

НЕАЖУРЕН. 

 

Основниот суд Битола месец јануари 2021 година го започнал со 

нерешени 3702 предмети, примил во работа нови 27533 предмети, 

имал вкупно во работа 31235 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 26624, а останале нерешени 4611 предмети. 

Според наведените податоци Основниот суд Битола не го совладал 

приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 909 предмети. 

Во 2021 година Основниот суд Битола се оценува како НЕАЖУРЕН. 

Во 2020 година Основниот суд Битола бил оценет како НЕАЖУРЕН. 

 

Основниот суд Крушево месец јануари 2021 година го започнал со 

нерешени 241 предмети, примил во работа нови 2087 предмети, 

имал вкупно во работа 2328 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 2008, а останале нерешени 320 предмети. 

Според наведените податоци Основниот суд Крушево  не го 

совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 79 

предмети. 

Во 2021 година Основниот суд Крушево се оценува како 

НЕАЖУРЕН. 
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Во 2020 година Основниот суд Крушево се оценува како 

НЕАЖУРЕН. 

 

Основниот суд Охрид месец јануари 2021 година го започнал со 

нерешени 4076 предмети, примил во работа нови 16524 

предмети,имал вкупно во работа 20600 предмети. Од овој фонд на 

предмети решени се 16225, а останале нерешени 4375 предмети. 

Според наведените податоци Основниот суд Охрид  не го совладал 

приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 299 предмети. 

Во 2021 година Основниот суд Охрид се оценува како НЕАЖУРЕН. 

Во 2020 година Основниот суд Охрид се оценува како АЖУРЕН. 

 

Основниот суд Прилеп месец јануари 2021 година го започнал со 

нерешени 4876 предмети, примил во работа нови 14394 предмети, 

имал вкупно во работа 19270 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 15496 а останале нерешени 3774 предмети. 

Според наведените податоци Основниот суд Прилеп  го совладал 

приливот на предмети и го намалил заостатокот за 1102 предмети. 

Во 2021 година Основниот суд Прилеп се оценува како АЖУРЕН. 

Во 2020 година Основниот суд Прилеп се оценува како НЕАЖУРЕН. 

 

Основниот суд Ресен месец јануари 2021 година го започнал со 

нерешени 541 предмети, примил во работа нови 4454 

предмети,имал вкупно во работа 4995 предмети. Од овој фонд на 

предмети решени се 4503, а останале нерешени 492 предмети. 

Според наведените податоци Основниот суд Ресен го совладал 

приливот на предмети и го намалил заостатокот за 49 предмети. 

Во 2021 година Основниот суд Ресен се оценува како АЖУРЕН. 

Во 2020 година Основниот суд Ресен се оценува како НЕАЖУРЕН. 

 

Основниот суд Струга месец јануари 2021 година го започнал со 

нерешени 2696 предмети, примил во работа нови 16171 предмети, 

имал вкупно во работа 18867 предмети.Од овој фонд на предмети 

решени се 15270, а останале нерешени 3597 предмети. 

Според наведените податоци Основниот суд Струга  не го совладал 

приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 901 предмети. 

Во 2021 година Основниот суд Струга се оценува како НЕАЖУРЕН. 



53/64 

 

Во 2020 година Основниот суд Струга се оценува како НЕАЖУРЕН. 

 

Апелациониот суд Штип месец јануари 2021 година го започнал 

со нерешени 161 предмети, примил во работа нови 4390 предмети, 

имал вкупно во работа 4551 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 4099 а останале нерешени 452 предмети. 

Според наведените податоци Апелациониот суд Штип  не го 

совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 291 

предмети. 

Во 2021 година Апелациониот суд Штип се оценува како 

НЕАЖУРЕН. 

Во 2020 година Апелациониот суд Штип се оценува како АЖУРЕН. 

 

Основниот суд Берово месец јануари 2021 година го започнал со 

нерешени 658 предмети, примил во работа нови 3811 предмети, 

имал вкупно во работа 4469 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 3611 предмети, а останале нерешени 858 предмети. 

Според наведените податоци Основниот суд Берово  не го 

совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 200 

предмети. 

Во 2021 година Основниот суд Берово се оценува како НЕАЖУРЕН. 

Во 2020 година Основниот суд Берово се оценува како АЖУРЕН. 

 

Основниот суд Виница месец јануари 2021 година го започнал со 

нерешени 483 предмети, примил во работа нови 4343 

предмети,имал вкупно во работа 4826 предмети. Од овој фонд на 

предмети решени се 4123 , а останале нерешени 703 предмети. 

Според наведените податоци Основниот суд Виница не го совладал 

приливот на предмети. и го зголемил заостатокот за 220 предмети. 

Во 2021 година Основниот суд Виница се оценува како НЕАЖУРЕН. 

Во 2020 година Основниот суд Виница се оценува како НЕАЖУРЕН. 

 

Основниот суд Делчево месец јануари 2021 година го започнал со 

нерешени 992 предмети, примил во работа нови 4870 предмети, 

имал вкупно во работа 5862 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 4682 а останале нерешени 1180 предмети. 
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Според наведените податоци Основниот суд Делчево не го 

совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 188 

предмети. 

Во 2021 година Основниот суд Делчево се оценува како 

НЕАЖУРЕН. 

Во 2020 година Основниот суд Делчево се оценува како 

НЕАЖУРЕН. 

 

Основниот суд Кочани месец јануари 2021 година го започнал со 

нерешени 2487 предмети, примил во работа нови 11935 

предмети,имал вкупно во работа 14422 предмети. Од овој фонд на 

предмети решени се 12399, а останале нерешени 2023 предмети. 

Според наведените податоци Основниот суд Кочани  го совладал 

приливот на предмети и го намалил заостатокот за 464 предмети. 

Во 2021 година Основниот суд Кочани се оценува како АЖУРЕН. 

Во 2020 година Основниот суд Кочани се оценува како НЕАЖУРЕН. 

 

Основниот суд Радовиш месец јануари 2021 година го започнал 

со нерешени 602 предмети, примил во работа нови 8259 предмети, 

имал вкупно во работа 8861 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 7992, а останале нерешени 939 предмети. 

Според наведените податоци Основниот суд Радовиш не го 

совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 337 

предмети. 

Во 2021 година Основниот суд Радовиш се оценува како 

НЕАЖУРЕН. 

Во 2020 година Основниот суд Радовиш се оценува како 

НЕАЖУРЕН. 

 

Основниот суд Свети Николе месец јануари 2021 година го 

започнал со нерешени 360 предмети, примил во работа нови 5359 

предмети, имал вкупно во работа 5719 предмети. Од овој фонд на 

предмети решени се 4796, а останале нерешени 923 предмети. 

Според наведените податоци Основниот суд Свети Николе не го 

совладал приливот на предмети и го зголемил заостатокот за 563 

предмети. 
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Во 2021 година Основниот суд Свети Николе се оценува 

какоНЕАЖУРЕН. 

Во 2020 година Основниот суд Свети Николе се оценува како 

АЖУРЕН. 

 

Основниот суд Струмица месец јануари 2021 година го започнал 

со нерешени 3514 предмети, примил во работа нови 19609 

предмети, имал вкупно во работа 23123 предмети. Од овој фонд на 

предмети решени се 19937, а останале нерешени 3186 предмети. 

Според наведените податоци Основниот суд Струмица  го совладал 

приливот на предмети и го намалил заостатокот за 328 предмети. 

Во 2021 година Основниот суд Струмица се оценува како АЖУРЕН. 

Во 2020 година Основниот суд Струмица се оценува како 

НЕАЖУРЕН. 

 

Основниот суд Штип месец јануари 2021 година го започнал со 

нерешени 3379 предмети, примил во работа нови 21770 предмети, 

имал вкупно во работа 25149 предмети. Од овој фонд на предмети 

решени се 21916, а останале нерешени 3233 предмети. 

Според наведените податоци Основниот суд Штип  го совладал 

приливот на предмети и го намалил заостатокот за 146 предмети. 

Во 2021 година Основниот суд Штип се оценува како АЖУРЕН. 

Во 2020 година Основниот суд Штип се оценува како АЖУРЕН. 

 

Постапување на судовите по старите предмети постари од 3,7 и 

10 години во период јануари – декември 2021 година 

(суштински предмети) 

  

 Постари предмети од 3 години во судовите во Република 

Македонија заклучно со месец Јануари 2021 година има 5276 

предмети додека пак заклучно со месец Декември имало 2306 

предмети што значи дека заостатокот е намален за 2970 предмети. 

Напоменуваме дека од 01.01.2021 година како стари нерешени 

предмети постари од 3 години се вклучуваат и предметите 

заведени во судовите во 2018 година, поради што бројот на 

предметите во однос на крајот на 2020 година е зголемен. 
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 Предмети постари од 7 години на крајот од месец Јануари 2021 

година во судовите во РМ имало 304 додека пак заклучно со месец 

Декември 2021 година има 203 што значи дека намален е 

заостатокот за 101 предмети.  

 Предмети постари од 10 години на крајот на месец Јануари 2021 

година во судовите во РМ имало 157, додека пак заклучно со 

Декември 2021 годината имало 111 предмети, што значи 

заостатокот е намален за 29 предмети.  

 Состојбата на старите нерешени предмети постари од 10 години се 

следи за секој предмет пооделно и може да се види состојбата 

подетално. Па така крајот на 2020 година завршил со 120 предмети, 

во периодот Јануари-Декември 2021 статус на предмети постари од 

десет години добиле 105 предмети, вкупно во работа биле 225 

предмети, решени во овој период се 114 предмети и на крајот на 

Декември 2021 останале нерешени 111 предмети.Процентот на 

решени предмети во однос на вкупниот број на предмети во работа 

е 50,67 %. 

2020 

 Постари предмети од 3 години во судовите во Република 

Македонија заклучно со месец Јануари 2020 година има 4612 

предмети додека пак заклучно со месец Декември имало 2372 

предмети што значи дека заостатокот е намален за 2240 предмети. 

Напоменуваме дека од 01.01.2020 година како стари нерешени 

предмети постари од 3 години се вклучуваат и предметите 

заведени во судовите во 2017 година, поради што бројот на 

предметите во однос на крајот на 2019 година е зголемен. 

 Предмети постари од 7 години на крајот од месец Јануари 2020 

година во судовите во РМ имало 301 додека пак заклучно со месец 

Декември 2020 година има 216 што значи дека намален е 

заостатокот за 85 предмети.  

 Предмети постари од 10 години на крајот на месец Јануари 2020 

година во судовите во РМ имало 149, додека пак заклучно со 

Декември 2020 годината имало 120 предмети, што значи 

заостатокот е намален за 29 предмети.  
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 Состојбата на старите нерешени предмети постари од 10 години се 

следи за секој предмет пооделно и може да се види состојбата 

подетално. Па така крајот на 2019 година завршил со 116 предмети, 

во периодот Јануари-Декември 2020 статус на предмети постари од 

десет години добиле 95 предмети, вкупно во работа биле 211 

предмети, решени во овој период се 91 предмети и на крајот на 

Декември 2020 останале нерешени 120 предмети.Процентот на 

решени предмети во однос на вкупниот број на предмети во работа 

е 43,13 %. 

 

Во продолжение претседателот на Советот Павлина 

Црвенковска отвори расправа. 

За збор се јави заменик претседателот на Советот Селим 

Адеми и наведе дека е за поздравување, бидејќи последен 

позитивен Годишен извештај или поточно кога е совладан приливот 

на предмети е 2018 година. Тогаш заостатокот е намален за 7767 

предмети. Во периодот на пандемијата 2019, 2020 година 

резултатите не се задоволителни. Некои судови да се малку по 

внимателни ќе се повеќе ажурни во своето постапување. 

Но, тоа што го повторува секоја година е тоа што загрижува, а 

тоа е дека во работа секогаш остануваат околу 100.000 предмети. И 

во моментот заостатокот е 97338. Ако се оди со истотото темпо, со 

истата динамика не може да се достигне еден толерантен заостаток 

на предмети.  

Сепак, во околности со намален број на судии и пандемија 

Годишниот извештај е за поздравување.     

 

 Претседателот на Советот Павлина Црвенковска откако 

констатира дека повеќе никој не се јави за збор предлог одлуката за 

разгледување и усвојување Годишните извештаи за работа на 

судовите во РСМ за 2021 година ја стави на гласање. 

По гласањето констатира дека едногласно, со 8 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесена следната:  

 

О Д Л У К А 
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Судскиот совет на Република Северна Македонија  ги 

разгледа и усвои Годишните извештаи за работа на судовите во 

РСМ за 2021 година. 

 

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска констатира 

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

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

 

Точка 3 

[Разно] 

 

По повод 3-та точка од дневниот ред претседателот на 

Советот Павлина Црвенковска информираше дека врз основа на 

член 2 став 4 од Правилникот за заштитено внатрешно пријавување 

во институциите во јавниот сектор раководното лице пропишува 

внатрешни процедури за прием на пријави од укажувачи, 

издвојување и обработка на податоците од пријавите и презема 

мерки за обезбедување заштита на личните и други податоци кои 

се однесуваат на укажувачи и на пријави од укажувачи, а 

применувајќи ги прописите за заштита на личните податоци и 

заштита на класифицирани информации. 

Во таа насока се јавила потребата и изготвена е Предлог 

Процедура за прием на пријави од укажувачи, издвојување и 

обработка на податоците од пријавите. 

 Во продолжение, претседателот на Советот Павлина 

Црвенковска отвори расправа. 

 Откако констатира дека никој не се јави за збор предлогот го 

стави на гласање. 

По гласањето констатира дека едногласно, со 8 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесена следната: 

 

О Д Л У К А 

 

Судскиот совет на Република Северна Македонија ја усвои 

ПРОЦЕДУРА-та за прием на пријави од укажувачи, издвојување и 

обработка на податоците од пријавите. 
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Во продолжение, претседателот на Советот Павлина 

Црвенковска информираше дека врз основа на член 2 став 1 од 

Правилникот за заштитено внатрешно пријавување во институциите 

во јавниот сектор раководното лице во институциите во јавниот 

сектор до кои укажувачот извршил заштитено внатрешно 

пријавување назначува овластено лице за прием на пријави 

доставени заради заштитено внатрешно пријавување. 

 

Во таа насока заменик претседателот на Советот Селим 

Адеми го предложи ВД Генералниот секретар на Советот  Весна 

Толева за овластено лице за прием на пријави доставени заради 

заштитено внатрешно пријавување. 

 

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска констатира 

дека ВД Генералниот секретар на Советот Весна Толева се 

назначува за овластено лице за прием на пријави доставени заради 

заштитено внатрешно пријавување. 

По повод следната потточка претседателот на Советот 

Павлина Црвенковска информираше дека заради остварување на 

оптимални услови за работа на вработените во Советот, а со цел 

полесен пристап на граѓаните во остварувањето на нивните права 

се јави потребата и изготвен е предлог Ќуќен ред. 

Со куќниот ред се утврдува начинот на користењето на 

работните простории, одржувањето на редот и хигиената, 

потребните мерки за безбедност на просториите и други мерки за 

чување на средствата за работа и предметите што се наоѓаат во 

Судскиот совет на Република Северна Македонија како и 

должностите на полициските службеници од МВР задолжени за 

внатрешно обезбедување во однос на грижата за безбедноста на 

просториите кои ги користи Советот во објектот. 

 Во продолжение, претседателот на Советот Павлина 

Црвенковска отвори расправа. 

За збор се јави членот на Советот Мери Радевска и предложи 

чл. 9 последниот став: „Во салата за состаноци забранета е 

употребата на мобилните телефони“, да се дополни на начин што 
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ќе се предвиди телефоните да се остават надвор од салата за 

состаноци или да остане непроменет членот со тоа да бидат 

исклучени телефоните на колегите. 

Исто така предложи чл. 10 ст. 1 „ Во ходниците и холовите на 

зградата не е дозволено консумирање на храна и алкохолни 

пијалоци“ да се измени и дополни на следниот начин: Ст. 1 да гласи 

„Во ходниците и салата за состаноци забрането е  консумирање на 

храна“ и ст. 2 да гласи „Во просториите на Судскиот совет 

забрането е внесување,  чување и консумирање на алкохолни 

пијалоци“.  

 

За збор се јави заменик претседателот на Советот Селим 

Адеми и наведе дека во врска со чл. 9 последниот став: „Во салата 

за состаноци забранета е употребата на мобилните телефони“, 

напомена дека поранешниот состав на Судскиот совет имал 

предвидено ваква забрана, но во пракса се покажала како 

непродуктивна.  

Имаќи во предвид дека на седниците на Собранието на РСМ, 

Владата на РСМ евидентна е употребата на мобилните телефони, 

таквата забрана во Судскиот совет не би била продуктивна. Во 

време кога сите се „зависни“ од мобилните уреди 

контрапродуктивно би било ако на секои 10 минути се напушта 

седницата за да се провери дали има пропуштени повици или 

пораки.  

Предложи одредбата да се отстрани. 

 

За збор се јави членот на Советот Киро Здравев и наведе да 

се прави разлика меѓу носење на мобилен телефон и употреба на 

мобилен телефон. Забраната за употребата на мобилните 

телефони не ја исклучува можноста за носење на мобилните 

телефони.Одредбата алудира на овозможување на непречен 

процес на седниците на Советот, бидејќи самото ѕвонење на 

уредот, а згора на тоа и разговорот ќе го нарушат редовниот тек на 

седницата на Советот. 

За збор се јави заменик претседателот на Советот Селим 

Адеми и истакна забелешка во чл. 5 став 4 „Во работните 

простории и во ходниците од Советот не е дозволено да се прави 
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непотребна врева, прегласен разговор и смеење со што би се 

нарушил работниот процес“.Нема логика во чинот на забрана на 

смеењето. Тоа потсетува на една груба слика од едни поранешни 

времиња, која предизвикува чуство на нелагодност. Сите се свесни 

во која мера треба да се смее.  

Предложи одредбата да се отстрани. Истакна забелешка во 

чл. 10 ст. 1 „Во ходниците и холовите на зградата не е дозволено 

консумирање на храна и алкохолни пијалоци“. Дали тоа значи дека 

забраната се однесува само во ходниците, а не и во канцелариите?!  

Предложи или да се отстрани одредбата или да се 

преформулира. 

Истакна забелешка во чл. 14 ст. 2 „Вработените во Советот со 

своето облекување не треба да предизвикуваат впечаток на 

непристојност и да го нарушуваат угледот на Советот. На 

вработените не им е дозволено носење на: спортска облека-

тренерки, хеланки, влечки, кратки здолништа, панталони над 

колена, длабоки деколтеа, а рамениците и половината 

задолжително треба да бидат покриени“. Првиот дел од одредбата 

е сосема доволен и не се потребни дополнителни набројувања што 

се се забранува. 

 

За збор се јави членот на Советот Весна Дамева и наведе 

дека најнапред се јавила дилема дали може да се користат 

мобилни телефони во салата за седници. Истакна дека куќниот ред 

не се однесува за членовите на Советот. Во чл. 1 децидно е 

наведено за кого се однесува, тоа се вработените на Советот. И чл. 

17 исто така опфаќа кој може дисциплински да биде казнет, тоа се 

вработените во Советот, но и покрај тоа членовите на чело со 

претседателот и заменикот на Советот треба да бидат пример за 

сите останати вработени.  Меѓутоа, наведе дека не прифаќа дебата 

дали смее член на Судски совет  да се носи и употребува мобилен 

телефон. Секој со својата совест со оглед на тоа што Куќниот ред 

не е за членовите на Советот.  

Наведе дека по однос на тоа што го истакнал колегата Селим 

околу облекувањето има кратки забелешки  околу одредени делови. 

Сепак, главна е апсорпцијата во одредени одредби како на пример 

„пристојно однесување“, се знае, не мора да е децидно наведено 
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„гола половина, голи рамење“ итн. „Консумирање на алкохол, 

пушење на цигари“ итн., тоа е забрането и со закон. Праша зошто 

се дискутира за тоа „во холот, во просториите“ итн., никој не треба 

да биде во алкохолизирана состојба. Согласна е тие финеси 

прифатени од некој од судовите да се исправат, меѓутоа не треба 

да се дебатира воопшто дали како членови треба да се почитува 

Куќниот ред и дали согласно Куќниот ред може да се изрече 

дисциплинска постапка на член на Советот. Но, ќе повтори 

членовите на чело со претседателот и заменикот на Советот треба 

да се пример за сите останати.        

   

За збор се јави членот на Советот Киро Здравев и наведе 

дека неопходна е потребата од Куќен ред, нормативен дел со кој ќе 

се уреди однесувањето на вработените во Советот. 

Одредбата од чл. 5 ст. 4 од Предлог Куќниот ред „Во 

работните простории и во ходниците од Советот не е дозволено да 

се прави непотребна врева, прегласен разговор и смеење со што би 

се нарушил работниот процес“ предложи да се измени и дополни на 

следниот начин, „Во работните простории и ходниците на Советот 

потребно е секој да се воздржува од дејствија со кои би се нарушил 

работниот процес.“.Секој пат кога се корисити принципот на 

позитивно или негативно набројување, идентично како при 

правењето на законите каде што се користи набројување со којшто 

нешто се дозволува или исклучува постои опасност нешто да се 

испушти. Во конкретниот случај постојат икс работи што можат да 

доведат до нарушување на нормалниот процес на работа, а не се 

наведени. 

За збор се јави членот на Советот Весна Дамева и наведе 

дека доколку сеуште не е прецизирана промената на чл. 10  ст. 1 

„Во ходниците и холовите на зградата не е дозволено консумирање 

на храна и алкохолни пијалоци“ предложи да се измени и дополни 

на следниот начин, ст. 1 „Во текот на работното време и на 

работното место не е дозволено консумирање на алкохолни 

пијалоци“ и ст. 2 „На вработените во Советот им е дозволено 

консумирање на храна за време на паузата на своето работно 

место“. 
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За збор се јави заменик претседателот на Советот Селим 

Адеми и наведе дека Не се сложува со предложените измени од 

страна на колешката Весна Дамева на чл. 10 ст. 2. Појасни дека 

одредбата се однесува само на вработените од приемната 

писарница, за време на работата со странки, во периодот вон 

предвидената пауза.  

  

За збор се јави членот на Советот Киро Здравев и наведе 

дека одредбата од чл. 10  ст. 1 од Куќниот ред „Во ходниците и 

холовите на зградата не е дозволено консумирање на храна и 

алкохолни пијалоци“ предложи да се измени и дополни на следниот 

начин, „Во просториите на Судскиот совет изрично се забранува 

консумирање на алкохол“. 

 Претседателот на Советот Павлина Црвенковска откако 

констатира дека повеќе никој не се јави за збор Предлог Куќниот 

ред со предложените измени и дополнувања го стави на гласање. 

По гласањето констатира дека едногласно, со 8 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесенa следната: 

 

О Д Л У К А 

 

Судскиот совет на Република Северна Македонија го усвои 

КУЌНИОТ РЕД за вработените во Советот.  

 

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска констатираше 

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

Од тие причини Претседателот на Советот Павлина 

Црвенковска констатираше дека е исцрпен дневниот ред за 396-та 

седница на Советот и дека истата е завршена во 13:20 часот. 

 

Напомена: Тонскиот запис е составен дел на овој записник. 

 

СУДСКИ СОВЕТ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

Претседател, 

    Павлина Црвенковска 
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