
 
 

  

 

Записник од присуство на седница на Судски совет на РМ 

 

Време: 16 септември 2015 – 10:00-12:00 часот 

Присутни: Јелена Кадриќ и Кристина Дода 

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

присутвуваше на 203 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 Александра Зафировска-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: 

·        Усвојување на Записник од 200-та седница на Судскиот совет на Република 

Македонија од 10.07.2015 година; 

·        Усвојување на Записник од 201-та седница на Судскиот совет на Република 

Македонија од 21.07.2015 година; 

 2.     Утврдување на критериуми за проценка на бројот на слободни судиски места за 

основните судови во Република Македонија за VI-та генерација на кандидати за судии во 

Академијата за судии и јавни обвинители. 

 3.     Расправа за потребата од пополнување на слободните судиски места во сите судови 

во Република Македонија. 

 4.    Разгледување на извештаите од извршените работни посети во судовите во Република 

Македонија од страна на членовите на Судскиот совет на Република Македонија. 

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

обвинители и Здружение на судии. 

 

Откако беа усвоени записниците, се продолжи по точката Утврдување на критериуми за 

проценка на бројот на слободни судиски места за основните судови во Република 

Македонија за VI-та генерација на кандидати за судии во Академијата за судии и јавни 

обвинители. По однос на ова претседателот на ССРМ кажа дека согласно донесениот 

Акциски план на ССРМ во јули 2015 година потребно е да се утврдат критериуми за 

проценка на бројот на слободни судсики места за основните судови. Тој ги предложи 

следниве критериуми: 1. Број на пензионирани судии досега и број на судии кои ќе одат 



 
 

во пензија во текот на 2016/2017 година, 2.Утврдена оријентациона норма по области, 

3.Прилив на предмети, 4. Број на заостанати предмети, 5. Број на предвидени работни 

места согласно моменталната систематизација. 

 

Тој кажа дека досега се евидентирани 27 упразнети судиски места во основните судови, а 

во текот на 2016/2017 година уште 27 судии на основните судови ќе одат во пензија. 

Според неговите информации Советот за јавни обвинители се има произнесено за 40 

места кои треба да бидат пополнети во следниов период со јавни обвинтели во основни 

јавни обвинителства во РМ.  

 

Се отвори дискусија по однос на оваа точка, да се произнесат членовите на ССРМ за 

предложените критериуми и да дополнат ако имаат уште некои. 

 

Беше кажано дека е потребно да се направи длабока анализа со многу компаративни 

податоци со цел да се предвидат точните кадровски потребите во судовите во наредниот 

период. Беа предложени и следниве критетиуми: за секој основен суд поединечно да се 

направи проценка на прилив на предмети во последните три години, определената норма 

за секоја област, број на заостанати-стари предмети, број на тековни предмети во работа 

по судија, колкав заостаток има секој судија во споредба со пропишаната норма за 

соодветните области.     

 

ЗАКЛУЧОК: Формирана е работна група во состав од членови на Судски совет на 

Република Македонија за Предлог – критериуми за одлука на бројот на слободни судиски 

места за основните судови во Република Македонија за VI-та генерација на кандидати за 

судии во Академијата за судии и јавни обвинители. 

 

Втората точка од дневниот ред Расправа за потребата од пополнување на слободните 

судиски места во сите судови во Република Македонија ја образложи претседателот со тоа 

што согласно Акциониот план на ССРМ до крајот на септември треба да се направи 

проценка за слободни судиски места во судовите во РМ, односно во ВСРМ, и 

Апелационите судови. Што се однесува до проценката за основните судиови, 

моменталната состојба е алармантна. Со последната генерација на кандидати од 

Академија треба да завршат 7 кандидати, а од претходната генерација има уште 2 кои не 

се избрани за судии/обвинители. Оваа бројка не е доволна ни да ги задоволи 

моменталните потреби од основни судии односно обвинители. Претседателот предложи 

проектирањето на бројот на потребните судии во основните судови се остави за подоцна, 

откако ќе бидат распределени сегашните кандидати за судии односно обвинители. Бидејќи 

состојбата со останатите судови е исто така алармантна, до ССРМ доставени се барања за 

пополнување на слободни судиски места од повеќе судови, со тоа што ВСРМ е 

најзагрозен. Две работни места се во мирување, а 4 се слободни заради пензионирање. Од 

постоечката систематизација предвидени се 25 судии. Се оневозможува работата на 

советите, посебно во кривичката област. Барања има и од апелацините судови постојано, 



 
 

има многу пензионирани судии, некои се на боледување подол временски период, а со 

преземањето и делегирањето на судии во друг суд, се доаѓа до дополнително намалување 

на активни судии. Со тоа може да настане состојба да еден суд кој е ажурен, стане 

неажурен заради немање на доволен број на судии. 

 

Беше предложено да се направи проверка колку судии не се избрани по огласите кои се 

веќе објавени, а потоа да се определи бројот за следните огласи за ВСРМ и Апелационите 

судови. Исто така се предложи да се направи проценка на слободни работни места во 

ВСРМ и АС и врз основа на тоа ќе произлеле потребната бројка за кандидати во АСЈО. 

 

Од дискусијата се јави потреба да се направи нова систематизација за број на судии по 

судови врз основа на критериумите кои беа претходно споменати со вклучување и на 

територијалниот принцип. Тоа значи да во некои судови бројот на предмети во 

последните години опаќа и согласно тоа ќе треба да се определи број на судии во тој суд, 

согласно потребите.  

 

Беше споменато дека во Извештаите и анализите на ЕУ, се констатира дека во РМ има 

поголем број на судии во споредба со другите европски земји и дадена е препорака да се 

намали бројот на судии. Оваа препорака може да се искористи при новата систематизација 

и да се намалат вкупниот број на судии. Но членовите на ССРМ коментираа дека во 

другите земји судиите имаат соработници кои им помагаат во работата па затоа и можат 

да постигнат навреме да ги сработат сите предмети, што не е иста состојба кај нас, со 

оглед дека не сите судии имаат стручен соработник.  

 

ЗАКЛУЧОК: Формирана е работна група во состав од членови на Судски совет на 

Република Македонија за изготвување Предлог-проценка за потреба од пополнување на 

слободни судиски места во сите судови во Република Македонија.   

 

Што се однесува до Извештаите од работните посети во Управен суд и Апелационен суд 

Скопје беше кажано дека има подобрување во однос на состојбите со овие два суда во 

текот на последниве пет месеци во поглед на застарените предмети. Имено при посетата 

во Управниот суд е констатирано дека во АКМИС системот не се упишувани сите 

промени за предметите од 2014 година. Исто така има проблеми со доставувањето, но и 

тоа е делумно санирано со тоа што во август се доставени сите одлуки донесени од март 

до 15 август. Има недостаток на службеници, просторот е мал, немаат намештај ниту сала 

каде би можеле да се одржуваат расправи. Одговорноста е на сите, не само на Судот туку 

и на ССРМ и ВСРМ и МП бидејќи е создаден суд, затрупан со предмети, а нема основни 

технички услови за работа. 

Што се однесува до состојбата со Апелациониот суд Скопје и таму има подобрување во 

смисол да се намалени застарените предмети кои се од 2012 година.  

 



 
 

Заклучок од мониторингот на седницата: Проценката за бројот на упразнети судиски 

места во судиовите која се дискутираше на оваа седница е задоцнета од причини што 

АСЈО постои 9 години и досегашните активности кои беа преземни од страна на ССРМ со 

изботот на судии доведоа да таа стане не популарна установа со четири пропаднати 

конкурси. Два пати се пролангираа одредбите од законот со кој е одредено судии и 

обвинители во основните судови и основните обвинителства ќе бидат избрани само од 

кандидатите кои ќе завршат почетна обука. Со ова пролангирање и со недонесување 

одлука за бројот на слободни судиски места за основните судови во Република 

Македонија заради утврдување на бројот на кандидати за судии во Академијата за судии и 

јавни обвинители се дојде до состојба да во основните судии во моментов има 27 

упразнети судиски места и во текот на 2016/2017 година ќе се испразнат уште 27 судиски 

места. Што значи дека нема доволно завршени кандидати кои би можеле да бидат избрани 

за судии во основните судови.  

 

Втора работа е што со Акцискиот план донесен во јули 2015 година ССРМ има намера да 

пополни голем број на судиски места во Апелационите судови и во ВСРМ, без притоа да 

направат било какви промени во насока на подобрување на независноста, непристрасноста 

и професионалноста на членовите на ССРМ. Досега се констатирани проблеми во врска со 

изборот на судии од страна на постоечкиот ССРМ како необјективен, а воедно и огласите 

за избор на судии не ги објавува континуирано, туку сконцентрирано во одреден 

временски период. 

 

 

Институт за човекови права 

                                                                                                          Записникот го изготви, 

                                                                                                      Јелена Кадриќ 

 

  


