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Записник од присуство на седница на Судски совет на РМ 

 

Време:  13 октомври 2015 – 10:00-11:00 часот 

Присутни: Јелена Кадриќ 

Институтот за човекови права во рамките на редовните активности од Мрежа 23 

присутвуваше на 206 седница на Судскиот совет на Република Македонија, која се одржа 

во салата на ССРМ. На седницата присуствуваа 12 члена на ССРМ од вкупно 15 членови. 

На седницата не присуствуваа Беќир Шаини-член на ССРМ, Министерот за правда Аднан 

Јашари и  Претседателката на ВСРМ, Лидија Неделковска.  

 

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, бидејќи немаше дополнувања или измени, истиот беше едногласно прифатен. 

На седницата се работеше по следниов дневен ред: 

 

1. Усвојување на:  

•    Записник од 203-та седница на Судскиот совет на Република Македонија 

од  16.09.2015 година; 

•    Записник од 204-та седница на Судскиот совет на Република Македонија 

од  23.09.2015 година; 

2.    Разгледување и усвојување на извештаите за работата на судовите во Република 

Македонија за третиот квартал за 2015 година. 

3.    Донесување на Одлука за објавување на Оглас за претседател на Апелационен суд 

Битола. 

4.    Расправа за подготовка на Тркалезна маса со судовите, Академија за судии и јавни 

обвинители и Здружение на судии. 

5.    Разно. 

Откако беа усвоени записниците, се продолжи по точката Разгледување и усвојување на 

извештаите за работата на судовите во Република Македонија за третиот квартал за 2015 

година.  
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Квартални извештаи за работата на судовите презентираа координаторите за соодветните 

апелациони подрачја и тоа Лидија Каначковиќ за ВСРМ, Јелица Крстевска за Управен и 

Виш управен суд, Влатко Самарџиски за Апелационо подрачје Битола. Од изнесените 

податоци поголемиот број на судови во овој квартал се неажурни бидејќи приливот на 

предмети е поголем во однос на заостанатите предмети, решените и нерешените предмети 

за тој период.  Но координаторите напоменаа дека се работи за период кога е судската 

ферија и голем број на судии се на одмор и затоа со години наназад во третиот квартал 

најголемиот број на судови се неажурни.  

Се разви дискусија по однос на ова прашање. Потпрестедателот Селим Адеми предложи 

веднаш да им се укаже на неажурните судови и навреме да се реагира од страна на ССРМ. 

Но останатите членови на ССРМ истакнаа дека оваа состојба се повторува секоја година и 

дека неможе еден суд да се оценува како неажурен само поради бројките од еден квартал 

туку треба да се земе просек од цела година. И затоа по оценката на годишните извештаи 

на судовите, ќе може да се реагира во случате на неажурни судови.  

ЗАКЛУЧОК: Разгледани се и усвоени извештаите за работата на судовите во 

Република Македонија за третиот квартал за 2015 година и тоа за: Врховен суд на 

Република Македонија, Виш управен суд, Управен суд и апелационо подрачје Битола.  

Во однос на втората точка на дневниот ред, сите членови на Судскиот совет се согласија за 

објавување на оглас за претседател на Апелационен суд Битола, поради стекнување на 

услов за пензионирање на сегашната претседателка на Аплеациониот суд Битола.  

Беким Реџепи предложи да се објави оглас и за претседател на Основен суд Струга поради 

стекнување на услов за пензионирање, но останатите членови не се согласија бидејќи 

условот за пензионирање го усполнува во декември, така да тој оглас ќе се објави на 

наредната седница. 

ЗАКЛУЧОК: Одлука за објавување на Оглас за претседател на Апелационен суд 

Битола. 

Третата точка - Расправа за подготовка на Тркалезна маса со судовите, Академија за судии 

и јавни обвинители и Здружение на судии. Увод за оваа точка даде претседателот на ССРМ, 

кој кажа дека ова е втората тркалезна маса која треба ССРМ да ја одржи во овој период, 

согласно акциониот план. Тој предложи да биде одржана во Академијата. Во дискисијата 

учествуваа повеќе судии кои предложија тркалезната маса да се одржи во салата во 

Апелационен суд Скопје. Што се донесува до темата, беше предложено да се дискутира за 

темата и учесниците на работен состанок, а не на јавна седница. Во врска со темата се 

предложи да на оваа тркалезна маса се остави поголем простор за дискусија и да бидат 

поканети само судии, а не претседатели на судови како на првата тркалезна маса. Се 

задолжи работната група да ја подготви тркалезната маса. 
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ЗАКЛУЧОК: Втората тркалезна маса на ССРМ да се одржи последната недела од 

октомври (26,27,28), се задолжува работната група да изврши потребни подготвни за 

тркалезната маса. 

Под точата разно, се дискутираше за новиот Деловник за работа на ССРМ кој треба да се 

донесе до крајот на октомври. Потоа Шемседин Јусифи побара од ССРМ да се изјасни во 

врска со преставка која сеуште не е затворена. Меѓутоа поголемиот број на членови не се 

согласија со неговиот предлог да се даде дополнителен одговор на преставката бидејќи 

нивниот мандат по однос на тоа е завршен.  

Беќим Реџепи побара да се формира постојана комисија која ќе врши контрола или надзор 

на работата на АКМИС системот. Според него во итните реформски приоритети како и од 

зборувањата во јавноста, голема сомнеж се става на распределбата на предметите и затоа 

мисли дека ССРМ треба да ја истражи оваа работа на тој начин што ќе врши контрола на 

распределбата на предметите по судовите. Некои членови се спротиставија од причини што 

ССРМ нема таква надлежност ниту пак досега е констатирано неправилност при 

распределбата на предметите од страна на судовите кога се вршеле посети на судовите. 

Таква комисија може да се формира ако се констатираат неправилности, а контрола 

ненајавена може во секое време да се изврши од членовите на ССРМ. Александра 

Зафировска кажа дека УСАИД прават измени на АКМИСОТ во насока да ССРМ може да 

има увид во тој систем во секое време. Со ова ќе може членовите да вршат постојано 

контрола на распределбата на предметите. 

На крајот беше предложено од страна на претседателот на ССРМ Бранко Ушковски, 

наредната седница да се одржи во следниот вторник.  

ЗАКЛУЧОК: На оваа седница, за разлика од претходниот пат не се 

дискутираше конкретно за темите и излагачите за претстојната тркалезна маса, 

беше предложено ова да се дискутира и договара на работен состанок помеѓу 

членовите на ССРМ, а не на јавна седница. Исто така и за новиот деловник се 

предложи расправата да биде на работен состанок, а не на јавна седница. Овие 

предлози се на Александра Зафировска. 

 

Институт за човекови права 

Записникот го изготви 

Јелена Кадриќ 


