
 
 

  

 

Записник од присуство на седница на Судски совет на РМ 

 

Време: 11.02.2016 – 09:30-12:00 часот 

Присутни: Кристина Дода 

На седницата присуствуваа 14 члена на ССРМ. На седницата беа присутни сите членови 

на ССРМ, беше присутна Претседателката на Вровниот суд на РМ г-ѓа Лидија 

Неделковска, додека не беше присутен Министерот за правда г-дин Аднан Јашари. 

 

Претседателот на ССРМ ја отвори седницата со констатирање на присуство на членовите 

и обезбеден кворум за работа. Потоа го прочита дневниот ред по кој ќе се работи на 

седницата. Претседателката на Врховен суд предложи измени во дневниот ред со 

додавање на точка за објување на оглас за испразнетите судиски места во Врховен суд 

бидејќи истакна дека состојбата во овој суд  е алармантна.  

Предлогот беше прифатен и беше додаден под точка број три на дневниот ред. 

Со тоа на седницата се работеше по следниов дневен ред: 

1. Усвојување на записник од 213 седница на ССРМ од 28.01.2016 година; 

2. Разгледување на извештаи за работа на судовите во РМ за четвртиот квартал за 

2015 година; 

3. Разгледување на барањето на Врховниот суд за потреба од објавување на оглас за 4 

испразнети места во ВСРМ; 

4. Разно. 

 

 

Едногласно со 14 гласа „за“беше усвоен записникот од 213 седница на ССРМ.  

Во однос на точка два- разгледување и усвојување на извешптаите на судовите од 

четвртиот квартал, Врховниот суд на РМ е прогласен за ажурен суд во тој период со 

совладан прилив на предмети на намален заостаток од 12 предмети. 

Виш управен суд во овој квартал не успеал да ги намали нерешените предмети и да го 

совлада приливот со што се прогласува за не ажурен суд. Неажурноста на овој суд 

известителот ја оправда со поголемиот број на предмети доставени по жалба и дека било 

потенцирано од самите судии на овој суд дека вложиле и „надвообичаени напори за 

совладување на заостатокот на предмети“. 

Управен суд е прогласен за ефикасен и ажурен. 



 
 

Редоследот на разгледување на извештаите за работа на останатите судовите одеше по 

апелациони подрачја по азбучен ред. 

- Апелационен суд Битола успеал да го намали заостатокот и со тоа е прогласен за ажурен 

суд. 

ОС Битола беше исто така прогласен за ажурен во последниот квартал од 2015 година 

како и останатите судови на подрачјето на АС Битола: ОС Крушево, ОС Прилеп, ОС 

Ресен, ОС Струга.  

-Апелационото подрачје Гостивар е проглесано за ажурно, бидејќи сите Основни судови 

на ова подрачје успеале да го совладаат приливот и да го намалат остатокот-ОС  Гостивар, 

ОС Тетово, ОС Кичево, ОС Дебар. 

-На подрачјето на Апелационен суд Скопје, Основните судови Скопје I и Скопје  II се 

прогласени за ажурни судови во четвртиот квартал од 2015 година. Исто така, ОС 

Куманово, ОС Велес, ОС Гевгелија одделение Валандово, ОС Кавадарци, ОС Неготино и 

ОС Крива Паланка се прогласени за ажурни судови. Додека ОС Кратово беше прогласен 

за неажурен суд бидејќи не успеал да го намали приливот за 17 предмети. Тука беше 

истакнато дека како причина за ова е тоа што судот работи само со 3 судии кои што 

поединечно успеале да решат 120 предмети во овој период. 

-Апелациионен суд Штип е прогласен за неажурен суд бидејќи не успеал да го намали 

заостатокот за 19 предмети. Се истакна дека ова се должи поради тоа што судотво овој 

период имал поголем прилив на предмети а воедно работи со тројца судии помалку 

бидејќи се делегирани во АС Скопје.  

Исто така, Основен суд Штип со одделение во Пробиштип не успеал да го намали 

приливот во овој период и е прогласен за не ажурен. Тука исто така беше забележано дека 

недостасуваат судии за да судот може нормално да функционира. 

ОС Кочани, ОС Св. Николе, ОС Радовиш, ОС Берово, ОС Делчево, ОС Виница се 

прогласени за ажурни судови за овој период.  

Расправата под точка три од дневниот ред ја започна Претседателката на Врховен суд 

Лидија Неделковска, која што уште еднаш ја потенцираше потребата за објавување на 

оглас за судии во Врховниот суд. Таа ја истакна влошената состојба на функционирање на 

овој суд бидејќи од вкупно 25 предвидени места само 16 се активни и побара објавување 

на оглас барем за четворица судии. Покрај 4 празни места, двајца судии биле на 

боледување, едниот повеќе од година, а другиот над 2 месеци и не знаат кога ќе се вратат. 

Покрај нив, на двајца судии кои се во Судски совет и Уставен суд им мируваат местата на 

6 и 9 години, и без нив не можат да се состават совети во Судот. Претседателката ја 

истакна важната улога на Врховниот суд дека неговите одлуки се конечни и нема можност 

да се поправаат, како што е случај со пониските одлуки. За да донесат одлука, правно 



 
 

мислење или став на судиите им треба време да ја проучат материјата, да консултираат 

закони.  

Претседателката на Врховен суд бараше пополнување на 4 судиски места, две кои не се 

пополнети повеќе од 2 години и две празни од октомври минатаа година. Таа истакна дека 

секој ден носи решенија за изземање на судии. Не затоа што бараат странките, туку затоа 

што има правни пречки: не може судија кој одлучувал по ревизија да биде и во советите за 

судење во разумен рок. Сепак, мнозинството во Советот заклучија за ова прашање да се 

разговара на наредна седница, а дотогаш Претседателката да го уреди барањето според 

измените на законот и да им каже од која област и требаат судии.  

Под разно, најрво се водеше расправа за донесување одлука за судии поротници за ОС 

Скопје I, по објавен оглас за 65 судии поротници, со известување од Претседателот на 

судот само 50 кандидати ги исполнуваат условите. 

Потпреседателот на ССРМ даде забелешка дека ниту еден од кандидатите кои што се 

избрани не припаѓа на албанската етничка заедница. Со тоа Судскиот совет одлучи да го 

одложи гласањето за наредна седница и претходно да побара образложение од судот за 

тоа дали воопшто имало пријавено кандидати од другите етнички заедници и доколку да 

кои критериуми не ги исполниле за да не бидат избрани. 

Беше донесена одлука за престанок на функцијата судија-поротник во Основен суд 

Куманово, поради навршени 64 години. 

 


