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Извештај за мониторинг на седниците на ССРМ 

период 1-30 ноември 2016 

 

Во овој временски период беа оддржани 3 седници на Судскиот совет на Република 

Македонија. Известувањето за одржување на седниците е преку веб страната на Судскиот 

совет, еден до два дена пред самото одржување на седницата. 

I. На седницата оддржана на 3 ноември 2016 година Судкиот совет работеше со следниот 

дневен ред: 

1.      Усвојување на:  

•    Записник од 236-та седница на Судскиот совет на Република Македонија од 19.10.2016 

година. 

2.  Донесување на Одлука за времено упатување на судии. 

3.  Усвојување на Правилник за поведување и утврдување на трајно губење на 

способноста за вршење на судиска функција. 

4.    Разно. 

 

На седницата беа присутни 12 членови, од вкупно 15, отсутни беа Министерот за правда, 

Претседaтелката на ВСРМ.  

Седницата на ССРМ се одвиваше со следниот тек: 

ТОЧКА 1: Се усвои едногласно записникот од  236 седница. 

ТОЧКА 2: По однос на оваа точка, поради немање доволен број судии за основните судови, 

а заради испразнети судиски места во некои основни судови, Судскиот совет, во насока на 

пополнувањето на испразнете судиските места и овозможување ажурно работење на 

основните судови, мора да изврши времено упатување на судиите од еден основен суд во 

друг за вршење на судиската функција. Врз основа на барање од претседателите на судовите 

и по добиена согласнот од судиите, се донесоа  

• Одлуки за времено упатување за вршење на судиска функција на: 

- судија Јусуф Ајрулахи од Основен суд Куманово во Основен суд Скопје 1 Скопје, 

најдолго за период од 1 година од денот на упатувањето; 

- судија Даница Павловска од Основен суд Куманово во Основен суд Скопје 1 

Скопје, најдолго за период од 1 година од денот на упатувањето; 

- судија Бранка Наумоска од Основен суд Куманово во Основен суд Скопје 1 Скопје, 

најдолго за период од 1 година од денот на упатувањето; 

- судија Љупчо Спироски од Основен суд Тетово во Основен суд Скопје 1 Скопје, 
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најдолго за период од 1 година од денот на упатувањето и 

- судија Александра Поп-Стефанија од Основен суд Неготино во Основен суд Скопје 

1 Скопје, најдолго за период од 1 година од денот на упатувањето.  

 

ТОЧКА 3: По однос на оваа точка за усвојување на правилник, формирана е комисија за 

промена на стариот правилник. Комисијата за промена на стариот правилник ги 

презентираше предлог измените.  

Беше расправано дали треба при постапката на комисијата која го спроведува престанокот 

на функција, со овие измени да може да го повика и судијата да даде збор.  

Член на ССРМ Беким Реџепи изјави „ако документацијата е спремна нема потреба од 

изјава“. Со што се согласи и Александра Зафировска. 

Се дискутираше за измена на рокот за формирање на Комисија за утврдување престанок на 

судиска функција,  кој што со стариот правилник гласел „Комисија се формира во рок од 3 

дена“, беше предложено да се разработи „по службена должност“. 

На крајот беше одлучено сите размислувања да се достават до Комисијата за промена на 

правилникот за престанок на судиска функција и новиот правилник да се усвои на наредна 

седница. 

ТОЧКА 4: Под точката разно се расправаше за барање поднесено од American Collage -

Скопје за давање на согласност за предавање на Анета Арнаудовска (директор на Академија 

за судии и јавни обвинители) како истакнат експерт. 

Се расправаше дали во време на мирување на судиска функција треба Судскиот совет на 

РМ да даде согласност или за тоа е надлежен органот во кој што во моментот врши функција 

Арнаудовска (во случајот Управниот одбор на Академијата за судии и јавни обвиниели). 

Беше одлучено дека во моментот нема да донесат согласност бидејќи повеќето сметаа дека 

ССРМ е ненадлежен во моментот, но имаше и тврдења дека во минатото веќе се имаат 

произнесено за истиот случај и поради тоа уште еднаш ќе биде проверена ситуацијата и ќе 

се произнесат дополнително. 

Исто барање беше поднесено и за судијата Адмир Абдулахим за кој што беше побарано 

дали има изготвено мислење за судијата и дали ги исполнува условите. Беше замолена 

стручната служба да подготви извештај за дали се исполнети услови.  

По изготвениот извештај беше одлучено да не се произнесат и за овој случај бидејќи 

судијата не ги исполнува условите, по што членот на ССРМ Селим Адеми ја напушти 

седницата. 

 

II. На седницата оддржана на 14 ноември 2016 година Судкиот совет работеше со следниот 

дневен ред: 
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1. Усвојување на:  

•    Записник од 237-та седница на Судскиот совет на Република Македонија од 3.11.2016 

година. 

2. Усвојување на Правилник за поведување и утврдување на трајно губење на способноста 

за вршење на судиска функција. 

3. Донесување на Одлука за избор на судии-поротници на Основен суд Велес, Основен суд 

Струмица и Основен суд Штип. 

4.  Разно. 
 

На седницата беа присутни 13 членови, од вкупно 15, отсутни беа Министерот за правда и 

Претседателката на ВСРМ. 

 

Седницата на ССРМ се одвиваше со следниот тек: 

 

ТОЧКА 1: Се усвои едногласно записникот од  седницата одржана на 3.11.2016 година. 

ТОЧКА 2: По однос на оваа точка претседателот на Судскиот совет кажа дека на минатата 

седница се дадени забелешки по предложените измени и дополнувања, Комисијата 

извршила корекции односно ги инкорпорирала предлозите и ги отстранила забелешките 

кои се дадени. Со оглед дека нема други забелешки се донесе следната одлука  

• Усвоен е Правилникот за поведување и утврдување на трајно губење на способноста 

за вршење на судиска функција 

ТОЧКА 3: Од претседателите на основните судови Велес, Струмица и Штип доставено е 

барање за престанок на функција судија-поротник заради истекување на мандатот на истите 

и тоа 72 поротника во Основен суд Велес, 94 поротника во Основен суд Штип и 39 

поротника во Основен суд Струмица. По однос на престанокот на функцијата судија -

поротник Судскиот совет   

• Констатира престанок на функцијата на судии-поротници во Основен суд Велес, 

Основен суд Струмица и Основен суд Штип, по предлог на претседателите на 

судовите. 

Согласно член 38 од Законот за судови и Одлуката за Судски совет од 2015 за определување 

на бројот на поротници во судовите, Комисија составена од членови на Судскиот совет 

спровела тестирање на предложените кандидати за судија-поротник. Имено согласно 

новите услови за судија-поротник, претседателите на судовите објавуваат огласи и од 

пријавените кандидати на огласот до Судски совет предлагаат листа на кандидати за судии 

- поротници. Потоа Комисјата спроведува тест за интегритет и психолошки тест и врз 

основа на тоа составува листа на кандиди за судии – поротници за која се гласа. Од 

спроведените огласи и тестирања Комисијата утврдила дека нема доволен број на пријавени 

кандидати во ниту еден суд кој објавил оглас за судии поротници, дел од нив не го 

поминуваат тестирањето, така што се јавува состојба на недостаток од судии-поротници во 

основните судови. На пример во Основниот суд Струмица на оглас се јавиле 25 судии, а 

само 5 судии го поминале тестирањето. Во Основниот суд Штип им истекол мандатот на 50 
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судии поротници, на огласот се пријавиле 17, а на тестирањето поминале 16. Врз основа на 

ова, Комсијата предложи да се изберат кандидатите за судии поторници, но воедно и да се 

разгледа можноста за измена на условите дадени во законот за да се избегне ситуација од 

немање доволен број судии-поротници во основните судови. Се донесе 

• Одлука за избор на судии-поротници на Основен суд Велес, Основен суд Струмица 

и Основен суд Штип. 

 

ТОЧКА 4:  Под точката разно беше донесена следнава одлука: 

• Одлука за престанок на судиска функција на Видое Тасевски, судија на Основен суд 

Куманово, поради навршени 64 години. 

 

➢ Под разно Беќим Шаини пренесе известување од Апелациниот суд Битола за проблеми 

во врска со интернет пристапот. Имено во судот заради зголемените потреби од 

интернет пристап, се јавуваат проблеми во коминикацијата и затоа бараат да им се 

зголеми интернет брзината согласно потребите на судот.  

ЗАБЕЛЕШКА: И покрај тоа што седницата заврши, и претседателот на Судскиот совет 

званично извести дека седницата е завршена, сепак ниеден од членовите ниту пак другите 

вработени кои присуствуваат на седниците не ја напуштија салата за состаноци, како што е 

вообичаено за останатите седници. Се доби чувство како да работата ќе ја продолжат и 

понатаму, но без присуство на јавноста. 

II. На седницата оддржана на 23 ноември 2016 година Судкиот совет работеше со следниот 

дневен ред: 

1. Усвојување на: 

• Записник од 238-та седница на Судскиот совет на Република Македонија од 

14.11.2016 година. 

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

Македонија за третиот квартал за 2016 година. 

3. Разгледување и одлучување за потребата од вонредно оценување на кандидатите за 

претседатели на судови. 

4. Разгледување на Извештај од Апелационен суд Битола. 

5. Разгледување на состојбите во Основен суд Скопје 1 Скопје. 

6. Разно. 

 

   Седницата под точка „3“, „4“ и „5“ од Дневниот ред не е јавна. 

На седницата беа присутни 14 членови, од вкупно 15, отсутен беше само Министерот за 

правда. 
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На седницата имаше присуство на голем број на преставници на медиуми. 

 

Седницата на ССРМ се одвиваше со следниот тек: 

 

ТОЧКА 1: Се усвои записникот од  седницата одржана на 14.11.2016 година. Не гласаше 

претседателката на ВСРМ со образложение дека не присуствувала на седницата за која се 

однесува записникот. 

ТОЧКА 2: Разгледувањето у усвојувањето на извештаите за работа на судовите во РМ Една 

од редовните активности на Судскиот совет. Претседателот и даде збор на известителот за 

ВСРМ, за судовите од апелационото подрачје Скопје и за апелационото подрачје Гостивар 

да ги изнесе резултатите од извештаите. 

Александра Зафировска истакна дека генерално за последниот кваратал (јули, август и 

септември) општа оценка е дека најголемиот број од судовите не се ажурни, што пред се‘се 

должи на две причини – на периодот на летните одмори и на штрајкот на судската 

администрација. Меѓутоа оваа состојба е привремена и не е загрижувачка за членовите на 

Судскиот совет, бидејки се повторува години наназад поради горенаведените причини, а 

таа состојба судовите ја надокнадуваат во следниот квартален период. Поединечно 

состојбата за третиот квартал е следна: 

• Врховен суд на РМ - затечени предмети 2069, новопримени предмети 1055, вкупно 

во работа 3124, решени предмети 785, нерешени предмети 2339. Се прогласува за 

неажирен суд 

• Апелациски суд Скопје - затечени предмети 7587,  новопримени предмети 3240, 

вкупно во работа 10827, решени предмети 3005, нерешени предмети 7822. Се 

прогласува за неажурен суд 

• Вкупна оцена за основни судови од апелациско подрачје на Скопје (Основен суд 

Скопје 1 Скопје, Основен суд Скопје 2 Скопје, Основен суд Куманово, Основен суд 

Велес, Основен суд Кавадарци, Основен суд Гевгелија и Основен суд Крива 

Паланка, Основен суд Кратово и Основен суд Неготино) е следна: затечени предмети 

64677, новопримени предмети 49751, вкупно во работа 115428, решени предмети 

44327, нерешени предмети 71101. Судовите се прогласуваат за неажурни судови  

• Апелациски суд Гостивар – затечени предмети 416, новопримени предмети 786, 

вкупно во работа 1202, решени предмети 808, нерешени предмети 394. Сидот се 

епрогласува за ажурен суд 

• Вкупна оцена за основни судови од апелациско подрачје на Гостивар (Основен суд 

Гостивар, Основен суд тетово, Основен суд Кичево и Основен суд Дебар) е следна: 

затечени предмети 18867, новопримени предмети 20811, вкупно во работа 39678, 

решени предмети 18714, нерешени предмети 20964. Судовите се прогласуваат за 

неажурни судови 

 

- Освен бројот на решени предмети, по однос на другите параметри, овие судови успеале 

да ја надминат бројката за решени стари предмети (над 7 години), воглавно вршат 
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тонско снимање и тоа во Апелациското скопско подрачје се снимени 900 расправи, а во 

апелациското гостиварско подрачје 445 расправи. Електонската достава во дел од 

судовите функционира, додека во некои судови не функционира, односно не се врши 

електронска достава. Електронска достава не се врши во основните судови Крива 

Паланка, Кратово, Кичево и Тетово. 

Забелешки на изнесениот извештај имаше претседателката на ВСРМ која само во свое 

име кажа дека не се согласува со прогласувањето на ВСРМ за неажурен суд за овој 

квартал од повеќе причини. Пред се таа напомана дека во состојба на драстично намален 

број на судии во текот на 2016 година, ВСРМ реално не бил во можност да работи 

ажурно и покрај сите нејзини молби за побрзо избирање на судии во овој суд. Судот 

работел за време на штрајкот, бидејки вработените во овој суд го поддржале штрајкот 

но цело време работеле, па и покрај тоа не успеале да го намалат бројот на нерешени 

предмети. Таа не се согласува со податоци кои се однесуваат за тонско снимање и 

електронска достава. Имено согласно законот ВСРМ нема обврска да врши тонско 

снимање на седниците, бидејки не работи на јавни седници, освен кога расправа по 

жалба за доживотен затвор. Што се однесува до електронската достава Врховниот суд 

на РМ не врши директна достава, туку тоа оди преку пониските судови, освен кога 

одлучува по предмети за разумен рок. Затоа, неможе истите параметри кои се 

однесуваат на основните судови да важат и за ВСРМ. Унифицираните табели кои им се 

доставени од Судскиот совет за да ги пополнуваат неможе да важат и за ВСРМ. 

На тоа известителот Александра Зафировска смета дека ВСРМ неможе да се изземе од 

законот и мора да доставува податоци по сите параметри.  

Претседателката повторно укажа на спецификите на ВСРМ и инсистираше во записнк 

да влезе нејзиното искажување, бидејќи неможе судот да дава податоци за кои не е 

обврзан со закон да ги има. 

Претседателот на Судски совет побара да се корегираат табелите за податоци за ВСРМ 

согласно надлежностите. 

Потоа, Претседателот на Судски совет и даде збор на известителот за Виш управен суд, 

Управен суд, за судовите од апелационото подрачје Битола и за апелационото подрачје 

Штип да ги изнесе резултатите од извештаите. 

Мери Дика Ѓорѓиевска истакна дека генерално за последниот квартал (јули, август и 

септември) општа оценка е дека најголемиот број од судовите не се ажурни, што пред се‘се 

должи на две причини – на периодот на летните одмори и на штрајкот на судската 

администрација. Поединечно состојбата за третиот квартал е следна: 



~ 7 ~ 
 

• Виш управен суд – затечени предмети 1069, новопримени предмети 1203, вкупно во 

работа 2272, решени предмети 1083, нерешени предмети 1189. Судот се прогласува 

за неажурен суд 

• Управен суд -затечени предмети 10224, новопримени предмети 2664, вкупно во 

работа 12888, решени предмети 2512, нерешени предмети 10376. Судот се 

прогласува за неажурен суд 

• Апелациски суд Битола – затечени предмети 503, новопримени предмети 1449, 

вкупно во работа 1952, решени предмети 1026, нерешени предмети 926. Судот се 

прогласува за неажурен суд 

• Вкупна оцена за основни судови од апелациско подрачје на Битола (Основен суд 

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

суд Ресен и Основен суд Струга) е следна: затечени предмети 17697, новопримени 

предмети 19388, вкупно во работа 37085, решени предмети 17138, нерешени 

предмети 19347. Сидовите се прогласуваат за неажурни судови 

• Апелациски суд Штип – затечени предмети 434, новопримени предмети 992, 

вкупно во работа 1426, решени предмети 1027, нерешени предмети 399. Судот се 

прогласува за ажурен суд 

• Вкупна оцена за основни судови од апелациското подрачје на Штип (Основен суд 

Берово, Основен суд Виница, Основен суд Делчево, Основен суд Кочани, Основен 

суд Радовиш, Основен суд Свети Николе, Основен суд Струмица и Основен суд 

Штип) е следна: затечени предмети 11279, новопримени предмети 18886, вкупно во 

работа 30165, решени предмети 16286, нерешени предмети 13879. Судовите се 

прогласуваат за неажурни судови  

 

- Освен по бројот на решени предмети, по однос на другите параметри овие судови 

успеале да ја надминат бројката на решени стари предмети (над 7 години) и воглавно 

вршат тонско снимање и тоа во апелациоското штипско подрачје се снимени 293 

расправи, а во апелациското битолско подрачје 800 расправи. Електонската достава во 

дел од судовите функционира, додека во некои судови не функционира, односно не се 

врши електронска достава. Електронска достава не врши Управен суд и основните 

судови Прилеп, Радовиш и Крушево. 

Со оглед дека точките под „3“, „4“ и „5“ од Дневниот ред не се јавни, претседателот на 

Судскиот совет кажа дека по завршување на расправата по наведените точки, ќе даде изјава.   

ТОЧКА 6:  Под точката разно беше донесена следнава одлука: 

• Одлука за времено упатување за вршење на судиска функција на судија Емил 

Глигоров од Основен суд Струмица во Основен суд Берово, за период од 6 месеци 

од денот на упатувањето. 

ЗАБЕЛЕШКА: По завршувањето на затворениот дел од седницата (која траеше 3 часа) 

претседателот на Судскиот совет даде изјава и одговараше на прашањата поставени од 

новнарите. Тој кажа дека потребата од разгледување на новонастанатите состојби во 
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судовите произлегува пред се од надлежноста на Судскиот совет да се грижи за угледот на 

судиите и довербата на граѓаните кон судството, но и поради конкретно поднесена 

преставка до нив од страна на судиите. Со оглед дека Судскиот совет е  орган кој треба да 

ја обезбеди и гарантира самостојноста и независноста на судската власт, членовите на 

Судскиот совет се ќе сторат што е во нивна надлежност да го сочуваат угледот на 

судстовото кое во моментов сметаат со настаните дека е загрозено.  

За точките кои беа затворени за јавност биле донесени следниве заклучоци: 

➢ По ТОЧКАТА 3, членовите на Судскиот совет расправаа и донесоа Одлука да се 

изврши вонредно оценување на кандидатите за претседатели на судови за Врховниот 

суд на РМ, за Основен суд Скопје 1 Скопје, Апелацискиот суд Штип и за Основен 

суд Тетово заради тоа што последното оценување на судиите е извршено за 2014 

година, па од тие причини сметаат дека кандидатите треба да ги оценат и за нивната 

работа во 2015 и 2016 година, што е нивна законска обврска. 

➢ По ТОЧКИТЕ 4 И 6  Разгледани се Извештајот од Апелационен суд Битола и 

Извештајот од работната посета на Апелациониот суд Битола и Основниот суд 

Битола, кои се однесуваат на слична состојба како во Основен суд Скопје 1 Скопје и 

го засегаат угледот и интегритетот на судиите и судството во целина. 

➢ По ТОЧКАТА 5, Судскиот совет донесе Заклучок со кој се задолжува Комисијата, 

согласно со Годишниот распоред за работата на Судскиот совет на Република 

Македонија, која е надлежна да ја следи работата на Основниот суд Скопје 1 Скопје, 

да преземе дејствија и да изврши извидување во врска со состојбите во Основниот 

суд Скопје 1 Скопје, како и да изготви извештај. Повод за тоа е доставеното 

известување од повеќе од 10 судии во кое тие се жалат на притисоци во 

извршувањето на судиската функција од страна на сегашниот претдседател на судот. 

Во рамки на своите надлежности Судскиот совет се грижи за угледот на судството и 

затоа ги презема сите мерки за да се разреши новонастаната состојба која го крши 

угледот на судиите и на судството во целина.   

 

На седниците присуствуваа Јелена Кадриќ и  Кристина Дода 

 

Записникот го изготви: 

Јелена Кадриќ  


