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З А П И С Н И К  
oд  394-та седница на Судскиот совет на  

Република Северна Македонија  
 
 

Седницата се одржа на ден: 31.01.2022, понеделник во 10:30 
часот во салата за седници.  

 
Присутни членови:  

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

 
Отсутни членови:  

 Павлина Црвенковска, претседател 
 Лорета Горгиева, 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, но се констатира дека нема 

претствник.  
 
Согласно чл. 8 ст. 2 од Законот за Судскиот совет седницата ја 

отвори и со неа раководеше заменик претседателот на Советот 

Селим Адеми. 
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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 394-та 

седница. 

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми отвори 

расправа по предлог Дневниот ред за 394-та седница. 

 Откако констатира дека никој не се јави за збор заменик 

претседателот на Советот Селим Адеми предлог Дневниот ред за 

394-та седница го стави на гласање. 

По гласањето констатира дека едногласно, со 11 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. 633/21, 660/21, 666/21, 672/21, 11/22; 
УПП бр.667/21, 18/22; 
УПП бр.501/21, 595/21, 604/21, 617/21, 628/21, 640/21, 650/21, 
665/21; 
УПП бр.669/21, 676/21; 
УПП бр. 564/21, 599/21, 622/21, 658/21, 668/21; 
УПП бр. 454/21, 523/21, 553/21, 636/21, 649/21, 664/21;  
УПП бр.409/21, 447/21, 652/21; 
УПП бр.656/21, 7/22;  
УПП бр.384/21, 416/21, 590/21, 613/21, 635/21; 
УПП бр.3/22,16/22; 
УПП бр. 644/21, 657/21, 670/21. 

 

2. Усвојување на Годишен план за јавни набавки за 2022 година 

 

3. Разно.  
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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. Заменик претседателот на Советот Селим Адеми му даде 

збор на членот на Советот Киро Здравев во својство на известител 

да пристапи кон реферирање на пријавените претставки.  

Известителот ја изложи претставката УПП-08-633/21 и наведе 

дека нема основ за одговорност на судиите кои постапувале по 

предметот.  

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми отвори 

расправа по излагањето на известителот. 

 

За збор се јави членот на Советот Весна Дамева и наведе: 

Слушнала и овој пат и претходниот пат за излагањето, за 

текот на постапката по предметот меѓутоа, не слушнала кој е 

предлогот. Известителот по оваа претставка што предлага, каква 

одлука да донесе Советот, дали е основана или е неоснована? 

 

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

Неспорно е дека претседателката одлучувала за изземање на 

судијата. Таа нејзина одлука е во насока да предметот се достави, 

се делегира во Врховниот суд како би можел Врховниот суд да 

делегира друг Апелационен суд да постапува по предметот, 

Врховниот суд тоа го сторил. Значи, од тоа не произлегува намера 

на претседателката дека со иземањето сакала заменикот 

претседател да не постапува по предметот односно во интерес на 

нејзиниот сопруг туку во интерес на подносителот на претставката 

кој во одговорот на жалбата барал Апелациониот суд Штип да не 

постапува по предметот туку друг Апелационен суд. 

Нема место за водење на постапка за одговорност на судија. 

Претставката е неоснована. 
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За збор се јави членот на Советот Сашко Георгиев и наведе: 

Со 9 годишно работно искуство како адвокат, 12 години 

работно искуство како првостепен судија и 3 години член на Судски 

совет очигледно не се доволно јасни работите или лошо ги толкува 

законите. Ако другите мислат поинаку најверојатно ја промашил 

професијата.  

Уште повеќе загрижува конкрадикторноста со колега кој што 

особено го почитува во делот на стручноста како Врховен судија.  

Ако се донесе одлука онака како што се предлага се плаши 

дека во некое идно време можеби од судот во Стразбург или од 

друга институција ќе се извади ова како пример и ќе се каже „видете 

како се суди во Македонија“.  

Го прочита член 68 од ЗПП - Кога судија или судија-поротник, 

претседателот на советот, член на советот  или претседателот на 

судот, ќе узнае дека е поднесено барање за негово изземање, тој е 

должен веднаш да ја запре работата врз односниот предмет, а ако 

е во прашање изземање од членот 64 точка 6 на овој закон. Значи 

надлежен во ваков случај е повисокиот суд.  

Се соочуваме со ситуација кога судијата во својство на 

претседател одлучува за предмет на сопругот. Да не се навлегува 

во тоа дека станува збор за имотен спор, каде брачните другари 

полагаат еднакво право на сопственост. 

Во некое идно време ќе го покаже како пример овој случај да 

се види во Македонија како се постапува за вакви ситуации. Да не 

се срами. Неговите деца да не го постават прашањето како се 

постапувало. 

Не станува збор за комплексен предмет кој бара поголемо 

знаење и искуство туку, за школски пример кој се обработува во 

почетната година на правениот факултет, не за испит туку за 

колоквиум.  

Има нови генерации на судии и обвинители и загрижува да не 

се насоочат и доведат во лоша перцепција со вакви примери. 

Ова е класичен пример за непотизам, конфликт на интереси и 

на некој начин ако се оди по далеку злоупотреба на службената 

положба и можеби игра со АКМИС системот. 
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Побара погоре наведеното да се нотира на записник и побара 

од претседателот и генералниот секретар примерок од предметот 

како би послужил за пример.  

 

За збор се јави членот на Советот Весна Дамева и наведе: 

Ќе се произнесе околу основаноста на претставката. 

Неприфатлив е предлогот на известителот да се одбие како 

неоснована и ќе гласа против овој предлог од причини што 

конкретната претставка се однесува на тоа дали претседателот на 

судот одлучувал по барањето за изземање СуИЗЗ-67/21. Факт е 

дека одлучувал имаќи го во предвид решението од 23.03.2021 

година и смета дека така ќе го заштити личниот интегритет и 

својата стручност и смета дека ставот дека претставката е основана 

е исправен. 

 

За збор се јави членот на Советот Мери Радевска и наведе: 

Неумешно е во ваков случај да се одлучи дека е неоснована 

претставката кога има законски решенија за вакви случаи и има 

забрана во законот да постапува судија во предмет каде што 

странка е сопруг и тука нема дилема. Сето друго би било плукање 

себеси во лице или против својот интегритет како правници. 

Воопшто е неумесно да се одлучи дека оваа претставка е 

неоснована. Претставката е основана, меѓутоа, што ќе биде 

преземено и дали ќе биде преземено со оглед дека не постои 

намера и не е направена штета е друго прашање. Меѓутоа, 

претставката нема сомнение дека е основана.  

 

За збор се јави членот на Советот Зоран Теофиловски и 

наведе: 

Решението СуИЗЗ-67/21 донесено на 23.03.2021 година од 

страна на претседателот на Апелациониот суд Штип  каде што 

странка во предметот е нејзиниот сопруг за изземање на судијата. 

Основана е претставката. Не смеела претседателката да 

одлучува по изземањето.     
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Заменик претседателот на Советот Селим Адеми oткако 

констатира дека повеќе никој не се јави за збор, го стави на гласање 

предлогот на известителот по изложената претставка.  

По гласањето констатира дека со 3 гласа „За“ и 8 „Против“ е 

донесена следната:  

 

О Д Л У К А 

 

По претставката 08-633/21. Од спроведените извиди се утврди 

дека во конкретниот случај претставката е основана.Во конкретниот 

случај по предметот П1-47/18 на Основниот суд Штип донесена 

била првостепена пресуда на 18.12.2020 година  против која  

сопругот  на судијата поднел жалба преку свој полномошник, а 

одговор на жалба поднел тужениотподносител на претставката, 

исто така преку свој полномошник, во кој е изнесено посебно 

барање за определување на друг Апелационен суд како 

второстепен суд да постапува по изјавената жалба, а не да 

постапува Апелациониот суд Штип.Со донесување на посебни 

решенија за сите судии во Апелациониот суд Штип ,Заменик 

претседателот на судот  ги изземала од постапување сите судии од 

граѓански и кривичен оддел .За судијата –заменик-претседател 

донел решение претседателот на судот , кој  поднел  предлог до 

Врховниот суд  на Република Северна Македонија  за 

определување на друг стварно надлежен суд да постапува по 

наведениот предмет.  Врховниот суд на  РСМ со решение Р.бр. 

35/21 од 29.04.2021 година  определил да постапува Апелациониот 

суд  Битола .Со пресуда на Апелациониот суд  Битола Гж.бр. 

1086/21 од 14.09.2021 година жалбата на жалителот била одбиена 

како неоснована, а првостепената пресуда потврдена.Во 

конкретниот случај, Претседателот на судот- судијата донела 

Решение СУ-ИЗЗ-67/2021 година од 23.03.2021 година со кое 

судијата заменик претседател на судот  ја изземала од 

постапување како судија известител по предметот на Апелациониот 

суд Штип Гж.бр. 209/21, и определила судијата –известител кој ќе 

постапува по предметот на Апелациониот суд Штип Гж.бр.209/21 да 

се определи преку АКМИС програмата, со автоматска распределба 

на предметот.Имено,судијата - заменик претседател на судот, 
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доставила до претседателот на судот известување дека постојат 

околности од кои може да се предизвика сомневање во нејзината 

непристрасност при одлучувањето во смисла на член 64 ст.6 од 

Законот за парничната постапка, од причини што како тужител се 

јавува СД од Штип, кој е сопруг на  претседателот на Апелациониот 

суд Штип, а со која повеќе години работеле заедно и изградиле 

добри колегијални и лични односи. Меѓутоа, во конкретниот случај, 

судијата -претседател на судот постапила по барањето , иако во 

член 64 ст.1 т.6 од ЗПП е предвидено дека “судија или судија-

поротник не може да  ја врши судиската должност ако постојат 

други околности што ја доведуваат во сомневање неговата 

непристрасност“.Ова од причини што како тужител во предметот 

Гж.бр.209/21 се јавува СД од Штип, кој е сопруг на претседателот на 

Апелациониот суд Штип.Во случајот претседателот на судот-

судијата требало да постапи согласно член 65 ст.3 од Законот за 

парничната постапка според кој - “ако претседателот на судот смета 

дека постојат други околности што ја доведуваат во сомневање 

неговата непристрасност(чл. 64 точка 6), тој за тоа ќе го извести 

претседателот на непосредно повисокиот суд, кој ќе одлучи за 

изземањето“, а претседателот на судот не постапил согласно 

наведената одредба и самата го донела решението Су-Изз-67/21 од 

23.03.2021 година.Во ова смисла согласно горенаведената 

одредба, Советот констатира дека Вашата претставка е основана 

поради наведеното постапување на претседателот на судот.Од 

страна на Судскиот совет понатаму ќе бидат превземени дејствија 

во насока на утврдување на одредени факти и докази кои се  од 

влијание за понатамошното постапување. Изготвено  е известување 

до координаторот  во Советот за Апелациониот суд Штип. 

 

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми 

КОНСТАТИРА дека се задолжува координаторот на Апелационен 

суд Штип со претставката УПП-08-633/21 со цел да спроведе 

понатамошни извиди и информира за истите. 

 

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми му даде 

збор на членот на Советот Киро Здравев во својство на известител 

да продолжи со реферирање на пријавените претставки.  
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Членот на Советот Киро Здравев ги изложи претставките и 

наведе дека нема основ за одговорност на судиите кои постапувале 

по предметите.  

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми отвори 

расправа по излагањето на известителот. Откако констатира дека 

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

известителот Киро Здравев по изложените претставки.  

По гласањето констатира дека едногласно, со 11 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесена следната:  

 

ОДЛУКА 

 

 По претставката 08-660/-21 Од спроведените извиди се  

констатира дека во конкретниот случај пред Основниот суд  

Куманово била спроведена кривична постапка по предмет К.бр. 

510/17 против обвинетите БД и МС од Куманово, како одговорни 

лица во правно лице  за по едно кривично дело Тешки дела против 

општата сигурност од чл,. 292 ст.4 в.в.со чл. 288 ст.4 в.в.со ст 1 од 

КЗ и две правни лица сервис ДООЕЛ Куманово  и Куманово за 

настан кој се случил на 26.06.2016 година во кој животот го загубило 

дете на шестгодишна возраст- син на подносителот на 

претставката.  Со првостепената пресуда на Основниот суд 

Куманово К.бр. 510/17 од 30.11.2017  донесена врз основа на 

признание  на вина на второобвинетиот , второобвинетиот е 

огласен за виновен за кое дело му е утврдена алтернативна мерка 

условна осуда со која му е утврдена казна затвор во траење од 1 

година и 6 месеци како и му е определено време за проверување од 

4 години од правосилноста на пресудата.Оваа пресуда била 

обжалена од ОЈО Куманово во однос на изречената кривична 

санкција на обвинетиот, како и од родителите на детето како 

оштетени. Апелациониот суд Скопје со пресуда КЖ.бр. 88/18 од 

29.08.2018, жалбите ги одбил како неосновани, а првостепената 

пресуда на Основниот суд  Куманово К.бр. 510/17 од 30.11.2017 

година ја потврдил, па истата станала правосилна на 29.08.2018 

година, додека постапката против првообвинетиот и против 

третообвинетото правно лице продолжила да се води под број -

К.бр. 628/17.   По наведениот предмет била донесена пресуда К.бр. 
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628/17 од 18.12.2018 година со која првообвинетиот е огласен  за 

виновен и бил осуден на казна затвор во трааење од 1 година, а  на 

третообвинетото правно лице  му била изречена парична казна. 

Оваа пресуда била обжалена од ОЈО Куманово, како  и од 

родителите на загинатото дете – оштетените , по кои постапувал 

Апелациониот суд Скопје  кој со пресуда Кж.бр. 147/19 од 

02.04.2019 година  жалбите ги одбил како неосновани , а 

првостепената пресуда ја потврдил.  Првообвинетиот  до ВСРСМ 

преку бранител поднел вонреден правен лек-Барање за вонредно  

преиспитување на правосилна пресуда  по кое  ВСРСМ донел 

пресуда КВП бр. 111/2019  од 04.11.2020 година  со која барањето 

било одбиено  како неосновано. Во меѓувреме  со решение на 

Претседателот на Република Северна Македонија, молбата за 

помилување на првообвинетиот  му била  уважена со решение за 

помилување бр. 10-164/3 од 30.07.2020 година и казната му била 

намалена на 3 месеци. Обвинетиот поднел  барање за 

преиначување на правосилна пресуда , согласно чл. 447 од Законот 

за  Кривичната постапка, по кое одлучувал  првостепениот суд  кој 

ја донел првостепената пресуда  па бил заведен предмет КС-КР 

440/21, по кој со одлука  од 08.11.2021 година  било усвоено 

барањето на обвинетиот поради  неговата   влошена здравствена 

состојба и била преиначена правосилната пресуда  при што 

изречена му била алтернативна мерка условна осуда, при што било 

прибавено и мислење од ОЈО Куманово Ков.бр.423/21 од 

30.07.2021 година  според кое  биле исполнети условите од член 

447.ст.1 т.3 од ЗКП за преиначување  на правосилна пресуда без 

повторување на постапката.Изготвено било и решение за исправка  

К.бр. 440/21 од 18.11.2021 година  кое било доставено до 

странките,со поука  за право на жалба за сторени технички грешки 

при пишувањето на пресудата.Воедно пресудата е донесена од 

Кривичен совет по слободно судиско уверување ипо советување и 

гласање од тројца судии, во смисла на член 25 ст.6 од ЗКП, а 

против пресудата не е изјавена жалба од ОЈО Куманово. Со оглед 

на овие констатации, 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.                                                                                                      
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 По претставката 08-666/21. Службена белешка- Во 

претставката се изразува незадоволство од постапување по 

предмет И.бр.606/2020 година , меѓутоа подносителот  не наведува  

за кој суд и за кој судија се однесува незадоволството, како и 

одлуката и број на  предмет за кој наведува дека претходно се 

водела постапка , поради што до подносителот  беше доставен  

допис-Барање за дополнување на претставка  бр.08-666/21 од 

27.12.2021 година , со цел да ја прецизира истата , како Советот би 

можел да преземе дејствија во рамките на неговите надлежности 

предвидени со Устав и закон.Воедно , во дописот е наведено дека 

доколку подносителот  не достави до Советот дополнување во рок 

од 8 дена , ќе се смета дека се откажал од претставката и истата ќе 

се архивира.Во конкретниот случај , како  до денот на одржување на 

седницата  31.01.2022 година подносителот  нема доставено допис 

за дополнување на претставката, следуваше истата да се архивира.   

По претставката 08- 672/21- Од спроведените извиди се  

констатира дека во конкретниот случај  по предметот на Вишиот 

управен суд - УЖ.-2. бр.242/21 по жалба на од Градско-изјавена  

против пресуда на Управниот суд У-4 бр. 117/2020 од 21.09.2020 

година, судот донел пресуда  на 24.08.2021 година со која жалбата 

на подносителот на претставката се одбива како неоснована , а 

пресудата на Управниот суд суд У-4 бр. 117/2020 од 21.09.2020 

година се потврдува. Пресудата е донесена во согласност со член 

44 став 1 и член 358 од Законот за социјална заштита (Сл.весник на 

РСМ бр. 104/19).Вишиот управен суд оценил дека постапката 

спроведена пред тужениот орган и прифатена од Управниот суд е 

целосно во согласност со напред цитираните законски 

одредби.Имено предметното барање на подносителот било 

поднесено на ден 10.12.2019 година кога веќе бил во сила новиот 

Закон за социјална заштита, а согласно  член 44 од истиот закон, за 

остварување  на право на мобилност/попреченост, неопходно е  

кумулативно да бидат исполнети и двата услови, односно покрај 

исполнување на условот за здравствена состојба, надоместокот за 

попреченост се остварува за првпат со навршени 26 години 

возраст, а најдоцна до 65 годишна возраст, односно  наводите во 

претставката се однесуваат на утврдената фактичка состојба и 

примената на материјалното право.   Со оглед на овие констатации, 
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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 , имено 

Судскиот совет нема законско овластување да ги укинува или 

менува судските одлуки. 

По претставката 08-11/22-  Од спроведените извиди се  

констатира дека во конкретниот случај пресудата П1-168/14 е 

донесена на 03.02.2015 година и во овој предмет не е странка 

подносителот на претставката.Оваа пресуда  е потврдена со 

пресуда Гж.бр.1172/15 од 14.05.2015 година.Пресудата по 

предметот П1 бр. 137/15 е донесена на ден 04.05.2016 година, 

потврдена со пресуда Гж.бр.1675/16 од 09.11.2016 година на 

Апелациониот суд Битола.Во конкретниот случај поминат е 

субјективниот(6 месеци) и објективниот рок  ( 3 години)  за 

покренување постапка за утврдување на одговорност на 

судија.Изнесеното, имајќи предвид да во смисла на 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“. Со 

оглед на наведеното, Советот нема ингеренции  да интервенира  во 

судските одлуки ниту  пак да ги менува истите,  па во рамките на 

надлежностите предвидени со Устав и закон,  не се најдени основи 

за   постапување.                                                                                           

2. Заменик претседателот на Советот Селим Адеми му даде 

збор на членот на Советот Ханиф Зендели во својство на 

известител да пристапи кон реферирање на пријавените 

претставки.  

Известителот ја изложи претставката УПП-08-18/22 и наведе 

дека нема основ за одговорност на судиите кои постапувале по 

предметот.  

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми отвори 

расправа по излагањето на известителот. 

 

За збор се јави членот на Советот Весна Дамева и наведе: 

Неспорно дека претставката е анонимна, но смета дека по 

истата треба да се постапува од причина што од наводите 

произлегува дека се работи за јавен интерес, па согласно член 8 од 
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Законот за постапување по претставки и предлози неопходно е да 

се впушти во расправање и одлучување по оваа претставка.  

Имено, се споменуваат сериозни индиции за одредена 

поврзаност на судии со што е доведена во прашање 

непристрасноста при донесување на нивните одлуки.  Иако 

конкретно во оваа претставка не е наведено за кои одлуки станува 

збор во конкретниот случај треба да се продолжи со испитување на 

основаноста на наводите. Ова особено имајќи ги во предвид и 

претходни претставки,  дописите кои се доставувани изминатиот 

период до Судскиот совет, па и случајот со кој се запознати од 

страна на член на Судскиот совет на работен состанок, поради што 

неопходно е да се преземат дејствија за расчистување на сите 

спорни ситуации во Апелациониот Суд Штип. Бидејќи, очигледно 

нешто се случува во тој суд, а верува дека сите членови и 

вклучително и самата како член на Судскиот совет не е запознаена 

до денешниот ден кои дејствија од страна на координаторот кој е 

определен за тој  суд изминатиот период се превземени и која е 

фактичката состојба во врска со сите претставки, дописи, 

известувања. Координаторот треба да преземе одредени дејствија, 

особено ако се има во предвид дека за ова Апелационо подрачје, за 

овој суд има реакции и во јавноста и директно кај претседателот на 

Судскиот совет од страна на одредена група од бизнис заедницата. 

 

За збор се јави членот на Советот Ханиф Зендели и наведе: 

Потполно се согласува со констатацијата на колешката Весна.  

Но, нема доволно податоци да се заклучи дали претставката е 

доставена и до ОЈО, а од соджината на истата повеќе 

произлегуваат надлежности за ОЈО отколку за Судскиот совет. Не 

се наведени конкретни предмети на кои се однесува 

незадоволството на странката, па од таа причина смета дека 

предметот треба да се затвори со службена белешка. 

 

За збор се јави членот на Советот Весна Дамева и наведе: 

Наводите се однесуваат на „одредени спреги“. Од таа причина 

предложи координаторот на Апелациониот суд Штип наредниот 

период особено да обрне внимание на изземањата. Бидејќи, 

спрегите што се наведуваат се однесуваат на евентуалната 
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пристрасност на судиите. Координаторот сигурно си ја следи 

работата меѓутоа, имаќи ја во предвид претставката не може да 

молчи дека особено по однос на изземањата во Апелационен суд 

Штип нешто се случува. 

 

Откако констатира дека никој не се јави за збор, го стави на 

гласање предлогот на известителот по изложената претставка.  

По гласањето констатира дека со 10 гласа „За“ и 1 глас 

„Против“ е донесена следната:  

 

О Д Л У К А 

Преставка УПП.бр.08-18/22 од 13.01.2022 година – 

Преставката е препратена на надлежно постапување на Советот од 

страна на Владата на РСМ, Постапувајќи по преставката на 

седницата одржана на ден 31.01.2022 година Судскиот совет  на 

Република Северна Македонија, констатира дека станува збор за 

анонимна претставка. Со оглед на околноста дека станува збор за 

анонимна преставка во која не се работи за јавен интерес, Судскиот 

совет на Република Северна Македонија согласно чл.8 ст.1 од 

Законот за постапување по претставки и поплаки во кој е 

предвидено дека „органот кој постапува по преставките и 

предлозите не постапува по анонимна претставка, односно предлог, 

освен ако се работи за прашање од јавен интерес утврден со 

закон“, констатира дека нема основ за постапување по преставката. 

Поради изнесеното предметот да се смета за завршен и истиот да 

се архивира.    

 

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми му даде 

збор на членот на Советот Ханиф Зендели во својство на 

известител да продолжи со реферирање на пријавените 

претставки.  

Известителот ги изложи претставките и наведе дека нема 

основ за одговорност на судиите кои постапувале по предметите.  

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми 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.  
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 По гласањето констатира дека едногласно, со 11 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесена следната:  

 

О Д Л У К А 

Преставка УПП.бр.08-667/21 од 21.12.2021 година – Согласно 

надлежностите на Судскиот совет на Република Северна 

Македонија, регулирани со чл.36 од Законот за Судски совет на 

Република Северна Македонија, Советот е единствено надлежен да 

ја следи и оценува работата на судиите и судовите во Република 

Северна Македонија, како и да постапува по претставки и поплаки 

на граѓаните и правните лица за работата на судиите, 

претседателите на судовите и судовите. Од содржината на 

поднесеното писмено од подносителот  може да се утврди дека во 

истото не изразува незадоволство од работата на конкретен судија 

или суд. Имено, по разгледување на писменото Советот утврди 

дека во конкретниот случај не станува збор за претставка во која се 

изразува незадоволство од работата на конкретен судија, туку за 

превземање на одредено дејствие од технички карактер од страна 

на Апелационен суд Скопје – достава на копија од списи по 

конкретен предмет. За спроведување на наведеното дејствие 

согласно одредбите од Судскиот деловник надлежен е исклучиво 

судот, односно судијата или судски службеник определен од страна 

на претседателот на судот. Поаѓајќи од изнесеното, на писменото 

поднесено од подносителот, неможе да му се даде третман на 

претставка која спаѓа во надлежност и по која би постапувал 

Судскиот совет на Република Северна Македонија од причини што 

станува збор за административно дејствие од технички карактер. 

Согласно со наведеното, подносителот се известува дека 

претставката е неоснована. 

 

3. Заменик претседателот на Советот Селим Адеми му даде 

збор на членот на Советот Гордана Спиреска во својство на 

известител да пристапи кон реферирање на пријавените 

претставки.  

Известителот ја изложи претставката УПП-08-604/21 и наведе 

дека нема основ за одговорност на судиите кои постапувале по 

предметот.  
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Заменик претседателот на Советот Селим Адеми отвори 

расправа по излагањето на известителот. 

 

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

Се согласува претставката да се затвори како неоснована. 

Меѓутоа, штом има барање од странката за исправка судијата мора 

да се произнесе. Дали ќе го усвои барањето и изврши исправка или 

ќе го одбие е ирелеванто. Тоа што е релеванто е да се даде право 

на жалба на странката, да по тоа се произнесе и второстепениот 

суд. Во случајот судиката сама се доводува во состојба која 

предизвикува револт кај странката, поднесено е барање, а таа 

пролонгира и не одлучува.  

Кога Советот одлучува да се одбие како неоснова 

претставката понекогаш треба да се испрати допис до судиите дека 

претставката е одбиена како неоснована меѓутоа, судијата треба да 

преземе конкретни дејствија. 

 

За збор се јави членот на Советот Тања Чачарова Илиевска 

и наведе: 

 Нема доволно материјали за да се одлучува дали е основана 

или е неоснована претставката. Ниту се знае какво е барањето, во 

што се состои, дали е само техничка грешка да се исправи или е 

нешто друго.  

Треба да се надополни материјалот за да се одлучува по 

претставката. 

За збор се јави членот на Советот Гордана Спиреска и 

наведе: 

Се согласи да се повлече претставката. 

Заменик претседателот на Советот КОНСТАТИРА дека 

претставката УПП-08-604/21 се ПОВЛЕКУВА. 

 

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми му даде 

збор на членот на Советот Гордана Спиреска во својство на 

известител да продолжи со реферирање на пријавените 

претставки.  

Известителот ги изложи претставките и наведе дека нема 

основ за одговорност на судиите кои постапувале по предметите.  



16/57 

 

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми 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 11 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесена следната:  

 

О Д Л У К А 

Претставка УПП бр.08-501/1 од 10.09.2021 година. 

Подносителот во претставката изразува незадоволство од  

постапувањето на судијата од Основниот граѓански суд Скопје, по 

предметот СТ.бр.123/20. Незадоволството  генерално се однесува 

на можноста за опстојување на Фондот со статус на доверител во 

понатамошниот тек на стечајната постапка на стечајниот должник 

по донесувањето на одлуката У.бр.247/20 од 25.05.2021 година, на 

Уставниот суд на РСМ. со која е укинат член 163 став 3 од Законот 

за банки според кој Фондот има приоритетна улога во уплатата на 

утврденото побарување пред останатите доверители.Советот 

спроведе извиди во рамките на законските надлежности и прибави 

изјава од  судијата и во истата е наведено дека со решение 

Ст.бр.123/20 од 27.08.2021 година е одбиен предлогот на група 

доверители за разрешување на Фондот од член на одбор на 

доверители во стечајната постапка, бидејќи судот сметал дека  со 

одлуката на Уставниот суд е укината само приоритетната улога на 

Фондот но  не и неговиот статус на доверител во стечајната 

постапка и дека против наведеното решение е изјавена 

жалба.Имајќи ги во предвид наводите  изнесени во претставката, 

Советот утврди дека истите претставуваат жалбени наводи кои ќе 

бидат предмет на оценка од страна на повисокиот суд со оглед дека 

против наведената пресудата е изјавена жалба. 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 
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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.             

Претставка УПП бр.08-595/1  од    08.11.2021 година. 

Подносителот во претставката насловена како молба   наведува 

дека  се наоѓате во притворското одделение во КПУ Скопје и 

замолува да се разгледа предметот во Основниот кривичен суд 

Скопје, К.бр.1413/21 за кој е осуден на 5 години затвор без докази и 

покрај тоа што оштетениот кажувал дека воопшто нема 

дело.Советот спроведе извиди во рамките на законските 

надлежности и во конкретниот случај  од дописот на Основниот 

кривичен суд Скопје утврди дека е донесена пресуда на ден  

23.07.2021 година, со која подносителот на претставката е огласен 

за виновни  и осуден на казна затвор од 5 години за кривично дело 

– „Разбојништво“  од чл.237 ст.1 в.в. со член 22 од КЗ, а со решение  

од истата дата мерката притвор која била определена е 

продолжена до  започнување со издржување на казната затвор, 

односно до правосилноста на пресудата но најдолго додека не 

истече времето на траењето на казната затвор изречена со пресуда 

К.бр.1413/21 од 23.07.2021 година, а согласно со чл.199 ст.1 т.1 од 

ЗКП. Видно, од електронската апликацијата во Советот „ Контрола 

на судови“ која овозможува следење и проверка на работата на 

судиите по одделни предмети по електронски пат, се утврди дека 

подносителот  имат изјавено жалба против првостепената пресуда 

на ден 15.09.2021 година. Имајќи ги во предвид наводите  изнесени 

во претставката, Советот утврди дека истите претставуваат 

жалбени наводи кои ќе бидат предмет на оценка од страна на 

повисокиот суд со оглед дека против наведената пресудата има 

изјавено жалба. 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 
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субјект. Врз основа на сето погоре наведено, Советот најде дека 

наводите изнесени во претставката се неосновани. 

Претставка УПП бр.08-617/1 од  24.11.2021 година. 

Подносителот во претставката изразува незадоволство од  

постапувањето на  судија на Основен граѓански суд Скопје, по 

предметите ТС.бр.177/18 и ТС.бр.119/18, бидејќи постапката по 

наведените предмети уште трае, се предизвикувале нови и 

непотребни трошоци кои на крајот треба некој да ги плати и бара да 

се преземат соодветни дејтвија и активноси против 

судијата.Советот спроведе извиди во рамките на законските 

надлежности и прибави изјава од  судијата и во истата е наведено 

дека предметот ТС.бр.177/2018 е  во завршна фаза и се одржани 

повеќе рочишта  бидејќи поднесената тужба била преуранета се 

чекало решавање на претходно прашање за што полномошникот на 

тужителот го известил судот на 03.11.2020 година, Во меѓувреме 

судот ја завршил доказната постапка, но не бил во можност да ја 

заклучи доказната постапка бидејќи тужителот подолго време по 

поднесувањето на тужбата со поднесок извршил преиначување. 

Судот не го дозволил преиначување, а повисокиот суд го потврдил 

тоа решение.  На расправата одржана на ден 22.10.2021 година, 

повторно  тужителот извршил преиначување на тужбата на што 

тужениот се противел, но судот морал повторно да се прознесе со 

формално решение. Исто така,  по предметот ТС.бр.119/18 е во 

завршна фаза и причините за траењето на постапката се на страна 

на странките а не на судот, поради преуранетост и неуредност на 

тужбата и постојаното доставување на докази и поднесоци во 

поткрепа на тужбата. Судот укажа дека доколку странките поднеле 

уредни тужби во кои јасно и прецизно ќе наведат што бараат и 

доколку пред нивното поднесување побарале да се извршат 

потребните исправки од страна на првостепениот суд, 

Апелациониот суд Скопје и Врховниот суд на РСМ, а не тоа да го 

прават во текот на постапката, судот ќе бил во можност да ја 

заврши постапката и во многу покус рок. Од сето погоре наведено, 

Советот утврди дека наводите за оддолговлекување на постапката 

се неосновани, бидејќи судот во континуитет преземал процесни 

дејствија а оддолговлекувањето на постапката  по предметите е 

поради објективни околности, односно преуранетост и неуредност 
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на тужбите и постојаното доставување на докази и поднесоци во  

текот на постапката од странките. 

Претставка УПП бр.08-628/1 од  24.11.2021 година. 

Подносителот во претставката изразува незадоволство од  

постапувањето на судија од Основниот суд Делчево, по предметот 

П2-20/21 за измена на Одлука за доделување на малолетно дете на 

чување, воспитување и делумна издржка-вршење на родителско 

право,  поради школување во друг град. Во претставката се 

наведува дека судијата непрофесионално ја водел постапката  со 

грубо кршење на уставните загарантирани права на дете и кршење 

на сите можни начини на законите на РСМ, бидејќи не се дозволило 

на неговата ќерка да се школува по нејзина желба, при тоа 

користејќи ги сите методи детето да не се појави на суд да даде 

лично изјава за неговата желба за школување, со тоа го повредил 

член 233 од ЗПП. Понатаму се наведува дека судијата го повредил 

член 8 од ЗПП, бидејќи ги одбил предложените докази да се зема 

во предвид писмената комуникација  на емаил меѓу него и ќерката, 

како и дека е повреден член 20 од Законот за судовите,  член 150, 

366  од ЗКП и член 13 од Уставот на РСМ.Советот спроведе извиди 

во рамките на законските надлежности и прибави изјава од  

судијата и во истата е наведено дека постапката по наведениот 

предмет е спроведена без никакви одложувања во рок од 6 месеци 

од денот на поднесувањето на тужбата 01.04.2021 година а 

одлуката е донесена на 08.10.2021 година. Судот ги презел сите 

мерки  кои согласно законот му се на располагање за целосно и 

правилно утврдување на фактичката положба, па детето било 

уредно повикано преку неговиот законски застапник за истото да 

дојде пред судот заради давање на своја изјава, за која цел судот 

поканил и ангажирал независен дипл. психолог, кој бил присутен на 

расправата а се со цел давање на изјавата на детето да се одвива 

пред стручно лице. Судот сметал дека детето не треба да биде 

присилно доведено во смисла нан член 233 од ЗПП, бидејќи се 

работело за малолетно лице и пред се имајќи го во предвид и видот 

на спорот, при тоа судот од Извештајот на ЈУ МЦСР утврдил дека 

детето не сакало да изрази посебна желба кон ниту едниот од 

родителите и дека истото ги сака подеднакво и мајката и таткото. 

Судот  од ЈУ МЦСР побарал дополнување на извештајот бр.08-
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276/19 од 29.07.2021 година  бидејќи немал доволно податоци кои 

Центарот како надлежен орган е должен да ги прибере и за 

утврдената состојба на судот да му достави извештај, согласно 

член 249 од Законот за семејството. Судот на расправата донел 

решение со кое го одбил предлогот не само на  тужителот да се 

изведат како доказ увид во електронската комуникација  помеѓу 

него и детето, туку бил одбиен и предлогот  на тужената која исто 

така предложила свои докази бидејќи судот нашол дека има 

доволно докази од кои се утврдува фактичката состојба. При 

сослушувањето на преставниците на МЦСР Делчево на расправата 

од 04.10.2021 година, од страна на психолог било истакнато дека 

тие како стручен тим контактирале со ЦСР Скопје, но судот ниту 

барал извештај од ЦСР Скопје, ниту пак до судот било доставено 

писмено известување од ЦСР Скопје. Советот утврди дека  

постапката  по наведениот предмет е правосилно завршена и 

наводите изнесени во претставката се жалбени наводи кои може да 

бидат предмет на оценка од страна на повисокиот суд.  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, бидејќи  подносителот на 

претставката како тужител доколку сте сметал  дека од страна на 

судот се повредени процесните и материјалните одредби од 

законите имал право на жалба до второстепениот суд, но нема 

изјавено жалба во рокот предвиден согласно со закон, што значи 

дека не го искористил своето право. 

Претставка УПП бр.08-640/1 од   07.12.2021 година. 

Подносителот во претставката изразува незадоволство од  

постапувањето на претседателот на основен суд и од 

претседателот на апелационен суд, бидејќи спротивно на член 75, 

76 и 77 од Законот за судовите не ги пријавиле судиите односно не 
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покренале дисциплински постапки за разрешување на судиите пред 

Судскиот совет. Советот спроведе извиди во рамките на законските 

надлежности и прибави изјави од  претседателите и најде дека 

наводите изнесени во претставката се неосновани. Согласно член 

79 став 1 алинеја 6 од Законот за судовите, како основ за 

разрешување на претседател од функцијата, меѓудругото, е 

наведено ако претседателот на судот не го извести Судскиот совет 

за сторена потешка дисциплинска повреда од членовите 75, 76 и 77 

од овој закон од страна на судијата во судот во кој е претседател, 

доколку настанувањето на повредата му било познато, а 

непријавувањето е заради прикривање на истата. Во контекст на 

ова, точно е дека согласно одредбите од член 75, 76 и 77 од 

Законот за судовите, за претседателот на судот е предвидена 

обврска за писмено известување за сторена повреда и нестручно и 

несовесно вршење на судиската функција до Судскиот совет на 

РСМ,  кога истата е сторена од судија во судот во кој е претседател. 

Но, согласно наведените законски одредби, во истите никаде не е 

предвидена обврска за Претседателот на судот за поведување на 

дисциплинска постапка против судија во случај кога со пресуда на 

ЕСЧП е утврдена повреда на правото и досуден паричен 

надоместок на штета како што е во конкретниот случај. Ова значи 

дека ако се имаат во предвид законските одредби од член 75, 76 и 

77 од Законот за судовите и точно определените основи за тоа што 

се смета за дисциплинска повреда и нестручно и несовесно 

вршење на судиската функција а за кои Претседателот на судот 

има должност да поведе дисциплинска постапка, јасно произлегува 

дека донесувањето на пресудата на ЕСЧП со која е утврдена 

повреда и досуден надомест на штета не претставува законски 

основ за поведување на дисциплинска постапка против судиите кои 

одлучувале во судска постапка пред домашните судови. 

Претставка УПП бр.08-650/1 од   13.12.2021 година. 

Подносителот во претставката изразува незадоволство од  

постапувањето на Управниот суд по предметот УПРЦ.бр.199/21 и 

од постапувањето на Вишиот управен суд по предметот 

УПРЖ.бр.328/21. Во претставката  наведува дека при одлучувањето 

Управниот суд бил должен  ставовите изразени во пресудата  

9702/04 од 06.02.2009 година на ЕСЧП (Трабариќ против 
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Р.Хрватска), да ги земе во предвид во однос на изречената посебна 

прекршочна санкција и на тужителот да му бидат вратени 

одземените 31.000 швајцарски франци и  дека Вишиот управен суд 

на Царинската управа го вратил предметот на повторно 

одлучување и доколку совесно и грижливо го проучил предметот 

бил должен сам да одлучи и на тужителот да му ги врати 

одземените швајцарски франци и дека на тој начин постапката 

неоправдано се оддоговлекувала и се предизвикувале непотребни 

трошоци. Советот спроведе извиди во рамките на законските 

надлежности и утврди дека  постапката по наведениот предмет е во 

тек пред Царинската управа. 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. 

Претставка УПП бр.08-665 /1 од   20.12.2021 година. 

Подносителот во претставката изразува незадоволство од  

постапувањето на  судија од Основен суд Куманово, по предметот 

МАЛВП.бр.259/10 и на судиите од Апелационен суд Скопје, по 

предметот ГЖ бр.1245/20 основ надомест на нематеријална штета 

причинета со кривично дело - Загрозување на сигурност – чл.144 

ст.1 од КЗ.  бидејќи  првостепениот судија го одбил тужбеното 

барање како неосновано и дека судот ги игнорирал наводите на 

неговиот адвокат во поглед на душевна болка поради претрпен 

срам и повреда на угледот и честа. Понатаму наведува дека против 

наведената одлука е изјавена жалба поради погрешна примена на 

материјалното право и дека дел од наводите во претставката биле 

изнесени во жалбата, но како првостепениот суд, туку и 

апелациониот суд  не одлучувале објективно и биле пристрасни во 

донесувањето на своите одлуки. Имајќи ги во предвид наводите  

изнесени во претставката, Советот утврди дека истите 

претставуваат жалбени наводи кои биле предмет на оценка од 
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страна на повисокиот суд со оглед дека против наведената 

пресудата е изјавена жалба. 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.  Наводите дека првостепениот суд и апелациониот 

суд  не одлучувале објективно и биле пристрасни во донесувањето 

на своите одлуки Советот утврди дека истите се паушални и не се 

поткрепени со докази а доставената копија од одлука по друг 

предмет за кој подносителот смета дека е идентичен, а  каде 

тужбеното барање е усвоено не се доволна основа да се утврди 

дека станува збор за различна судска пракса. Врз основа на сето 

погоре наведено, Советот најде дека наводите изнесени во 

претставката се неосновани. 

 

4. Заменик претседателот на Советот Селим Адеми 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.  

 

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми 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 11 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесена следната:  

 

О Д Л У К А 

 

Претставка УПП.бр.669/21 од 24.12.2021 година во која 

подносителот укажува дека Кривичниот совет на Кривичниот суд 
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Скопје сеуште нема постапено по жалбата бара Советот да 

интервенира и да ги испита причините за ваквото постапување и 

одолговлекување. Советот најде дека врз основа на поднесена 

жалба против решение за трошоци ПРК-С.бр.9047/19 од 10.07.2020 

година, во Кривичниот совет е оформен предмет ПРК-ПОВ.бр.35/21. 

Кривичниот совет со писмен допис ПРК-ПОВ.бр.35/21 од 28.10.2021 

година ги доставил на надлежно постапување списите по предметот 

до Апелационен суд Скопје. Врз основа на горенаведеното, Советот 

констатира да со оглед на тоа што предметот е во тек, 

подносителот треба да го сочека исходот од жалбената постапка.  

Претставка УПП.бр.676/21 од 28.12.2021 година  во врска со 

незадоволство од  нестручно и несовесно вршење на судиската 

функција на судија од Основен граѓански суд Скопје по предметот 

11 П4-11/20 со правен основ спречување и заштита од 

дискриминација и надомест на штета. По направените извиди по 

наводите во претставката Советот најде дека наводите изнесени во 

претставката претставуваат жалбени наводи по кои не е надлежен 

да постапува. Согласно чл. 36 од Законот за судовите странката 

која смета дека  надлежниот суд го повредил правото на судење во 

разумен рок, има право да поднесе барање за заштита на правото 

на судење во разумен рок до непосредно Врховниот суд на 

Република Северна Македонија.  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.  

 

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми во насока на 

почитување на протоколите за заштита од КОВИД-19 вирусот даде 

ПАУЗА од 15 минути. 

Седницата продолжи во 12:40 минути. 

 

5. Заменик претседателот на Советот Селим Адеми му даде 

збор на членот на Советот Сашко Георгиев во својство на 
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известител да пристапи кон реферирање на пријавените 

претставки.  

Известителот ја изложи претставката УПП-08-636/21 и наведе 

дека нема основ за одговорност на судиите кои постапувале по 

предметот.  

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми отвори 

расправа по излагањето на известителот. 

 

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

Од содржината на претставката се констатира дека практично 

се работи за сообраќајна несреќа во која што животот го загуби 

Марика Попева, технички секретар во Врховниот суд, во пензија. 

Тоа е доказ дека постапката може да биде развлечена и за луѓе 

вработени во судството.  

На 27.07.2020 година предметот бил доделен на судија-

известител на Апелациониот суд, а веќе е 2022 година и предметот 

сеуште е кај судијата.  

Кои се причините што досега не се нашло за сходно да се 

проичи и да се изреферира предметот? Токму тоа иритира, 

премногу време. Треба малку подлабоко да навлезе. Ова е 

несериозна работа, нека се одлучи било како, меѓутоа да има 

одлука. 

 

За збор се јави заменик претседателот на Советот Селим 

Адеми и наведе: 

Со самиот факт дека нема произнесување на судијата-

известител на кого предметот е доделен предложи претставката да 

се повлече и да се побара од судијата да ги образложи причините 

зошто сè уште нема донесено одлука.  

 

За збор се јави членот на Советот Сашко Георгиев и наведе: 

Се согласи да ја повлече претставката и да направи 

дополнителни извиди. 

 

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми 

КОНСТАТИРА дека претставката УПП-08-636/21 СЕ ПОВЛЕКУВА. 
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Заменик претседателот на Советот Селим Адеми му даде 

збор на членот на Советот Сашко Георгиев во својство на 

известител да продолжи со реферирање на пријавените 

претставки.  

Известителот ги изложи претставките и наведе дека нема 

основ за одговорност на судиите кои постапувале по предметите.  

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми 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 11 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесена следната:  

 

О Д Л У К А 

 

Претставка 08-454-21  Службена  белешка - Во конкретниот 

случај се работи за претставка во која се изразува незадоволство 

од постапување на судии  на  Врховен суд на Република Северна 

Македонија , меѓутоа со оглед на тоа дека во Советот истиот 

подносител  има поднесено идентичен допис - Барање  за   

поведување на постапка за утврдување на одговорност на истите 

судии,заведени под број 10-90/2021 од 19.08.2021 година и 10-

65/2021 од 29.04.2021 година,  следуваше претставката да се 

архивира. Со оглед на наведеното, Судскиот совет на Република 

Северна  Македонија, согласно член 8 од Законот за постапување 

по претставки и предлози( Сл. весник на РМ бр. 82 од 8 јули 2008 

год.) констатира дека најсоодветно е предметот да се смета за 

завршен и истиот да се архивира. 

Претставка 08-523-21-  Од спроведените извиди се  

констатира дека во конкретниот случај  на  14.04.2021 година преку 

АКМИС- системот во работана судијата му  бил доделен предметот 

заведен под К.бр. 1008/21 , откако пресудата К.бр. 535/18 од 

04.09.2018 година била укината со решение на Апелациониот суд  

Скопје Кж.бр. 1007/19 од 03.03.2021 година. По однос на наводите 

во претставката, за тоа дека е наведен Основен суд Велес- има 

Решение за исправка на Апелациониот суд  Скопје Кж.бр.1007/19 од 

20.04.2021 година.  Согласно чл.13 ст ст.3 од Законот за судовите, 
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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,како што впрочем е 

постапено со донесувањето на второстепената одлука, па во 

конкретниот случај ќе биде потребно да ја сочекате одлуката на 

првостепениот суд.    Со оглед на овие констатации, 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 08-553-21 -     Од спроведените извиди се  

констатира дека во конкретниот случај во постапката по наведениот 

предмет  донесена е пресуда РО.бр. 501/13 од 11.04.2014 година со 

која тужбеното барање на тужителот да се поништи решението бр. 

22.51-25708/1  од 16.04.2013 година донесено од Министерот за 

внатрешни работи со кое на тужителот му се откажува Договорот за 

вработување сметано од 18.04.2013 година  се одбива како 

неосновано.  Тужителот незадоволен од одлуката вложил жалба, а 

Апелациониот суд Скопје донел Пресуда РОЖ.бр. 1049/14 од 

04.02.2015 година со која првостепената пресуда ја потврдил.. 

Тужителот незадоволен од второстепената одлука вложил Ревизија  

во Врховниот суд на Република Северна Македонија, кој со пресуда 

РЕВ 3 бр. 96/2015  од 09.11.2016 година ревизијата ја одбил како 

неоснована. Тужителот на 24.10.2019 година поднел барање за 

повторување на постапката, по кое Основниот  граѓански суд донел 

Решение од 13.12.2019 година со кое барањето за повторување на 

постапката по предметот РО.бр. 501/13  се одбива. Ова решение 

станало правосилно  на 17.02.2020 година и истото не било 

обжалено. Со оглед на овие констатации, 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 08-649-21- Службена белешка-Во конкретниот 

случај се работи за анонимна претставка во која се изразува 

незадоволство од постапување на судија  на Основен суд Тетово, 

при што се наведуваат паушални наводи за негово однесување , а 

воедно не се работи за прашање од јавен интерес.Со оглед на 

навденото, Судскиот совет на Република Северна  Македонија, 
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согласно член 8 од Законот за постапување по претставки и 

предлози( Сл. весник на РМ бр. 82 од 8 јули 2008 год.) констатира 

дека најсоодветно е предметот да се смета за завршен и истиот да 

се архивира.                                                                                                          

  Претставка 08-664-21-Службена  белешка- Подносителот  се 

обратил до Советот и со претставка УПП.бр. 08-563/1 од 19.10.2021 

година, со иста содржина , по која откако е разгледена на седница 

на Советот одржана  на ден 29.11.2021 година  му е доставено 

известување . Во конкретниот случај, од причини што во 

претставката УПП.08-664/21  од 20.12.2021  по однос на судиите од 

Апелациониот суд Штип према кои подносителот не ја повлекол 

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 која беше разгледана на седница на 

Советот одржана на ден 31.01.2022 година, а за што впрочем на 

подносителот по претставката  му било одговорено  со известувања 

УПП.бр.08-563/21   од 09.12.2021 година,следуваше дека 

најсоодветно е предметот да се архивира. 

 

6. Заменик претседателот на Советот Селим Адеми 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.  

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми 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 11 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесена следната:  

 

О Д Л У К А 

 

Претставка УПП.бр.08-409/2021. Судскиот совет на Република 

Северна Македонија постапувајќи по претставката во смисла на 
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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 

31.01.2022 година и по расправата констатира дека истата е 

неоснована од следните причини: Во претставката, меѓу другото, 

подносителот наведува дека пред Основниот кривичен суд Скопје 

се водела постапка по предмет К.бр.1759/20 на која била донесена 

одлука врз основа на признание од 23.07.2020 година со која 

обвинетиот Д.К. од Битола бил огласен за виновен за кривично 

дело “Изнуда” и му била опрделена казна затвор. Обвинетиот 

поднел жалба до второстепениот суд. Судот со пресуда 

КЖ.бр.828/20 од 14.01.2021 година ја преиначил првостепната 

пресуда во квалификацијата на кривичното дело, а потврдена во 

останатиот дел. Подносителот како бранител по службена 

должност, на рочиштето од главна расправа од 23.07.2020 година 

во постапката пред првостепениот суд доставил трошковник. Со 

пресудата од 23.07.2020 година првостепениот суд не одлучил за 

трошоците. Поради тоа на 01.10.2020 година истиот доставил 

молба за донесување на посебно решение за трошоците на 

постапката. Со оглед на тоа што судечкиот судија не донел вакво 

решение, на 26.03.2021 година поднел молба и до Претседателот 

на судот, меѓутоа такво решение не било донесено. Советот побара 

известување од судијата кој постапувал по предметот. Судијата 

наведува дека во фаза на оцена на обвинителниот акт, Основниот 

суд Битола се огласил за месно ненадлежен да постапува по 

предметот, па списите биле доставени до Основниот кривичен суд 

Скопје како стварно и месно надлежен суд. Судот не одлучил за 

трошоците на постапката бидејќи немало доказ дали во Основниот 

суд Битола и ОЈО Битола на подносителот, како бранител по 

службена должност му биле признаени и исплатени трошоци за 

дејствијата кои ги презел во Основниот суд Битола. Откако стигнале 

известувањата, предметот бил доставен за одлучување по 

поднесена жалба, а заради зголемениот обем на работа и 

постапување по приоритетни предмети не било веднаш одлучено за 

трошоците. Со решение К.бр.1759/20 од 15.11.2021 година било 

одлучено за трошоците. Ваквото решение подносителот го 
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обжалил. Од спроведените извиди, увидот во претставката, увидот 

во списите прилог на претставката и изјавата на судијата, Советот 

најде дека по решението за трошоци предметот е во жалбена 

постапка, 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.   

Претставка УПП.бр.08-447/2021. Судскиот совет на Република 

Северна Македонија постапувајќи по претставката 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 

31.01.2022 година и по расправата констатира дека истата треба да 

се архивира со службена белешка. Имено, во претставката 

подносителката наведува некои околности цитирајќи одредби од 

Законот за парничната постапка, без да наведете јасно и 

разбирливо за што се работи. Од овие причини Судскиот совет на 

РСМ и достави допис за уредување на претставка од 07.09.2021 

година, меѓутоа видно од повратницата подносителката била 

известена дека е стигнат допис за неа на 13.09.2021 година. Со 

оглед на тоа дека до одржувањето на седницата на Судскиот совет 

на РСМ – 31.01.2022 година истата не постапила по овој допис, 

претставката се смета за повелечена и истата ќе се архивира со 

службена белешка. Исто така, Советот и укажува дека може да 

поднесе нова претставка во која јасно и разбирливо ќе наведе за кој 

суд се однесува (или се однесува за повеќе судови), за бројот на 

предметот (или за повеќе предмети) и да наведете во што се состои 

нејзината поплака. На крај, претставката треба да биде потпишана 

од нејзе и да наведе точна адреса заради достава на известување.  

Претставката се архивира со службена белешка. 

Претставката УПП.бр.447/2021 од 01.09.2021 година поднесена од 

Н.Б. од Скопје, Советот ја разгледа на седница одржaна на ден 

31.01.2022 година и одлучи по истата да не постапува. Согласно 

член 5 став 1 од Правилникот за начинот на постапување по 
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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, 

Советот одлучи по претставката да не постапува и истата да се 

архивира. 

Претставка УПП.бр.08-652/2021. Судскиот совет на Република 

Северна Македонија постапувајќи по претставката 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 

31.01.2022 година и по расправата констатира дека истата е 

неоснована од следните причини: Во претставката, меѓу другото, 

подносителот наведува дека здружението има правен интерес да ги 

заштити легитимните права и интереси на стечајните работници во 

стечајната постапка на “Е…” АД Охрид која се води пред Основниот 

суд Охрид СТ.бр.73/03. Наведува дека постапката е противзаконито 

спроведена со материјална штета врз интересите на стечајните 

работници и акционери, а за капитал во износ од 3.007.900,00 евра. 

Од овој капитал на стечајните работници и акционери им припаѓа 

70,73%. Во постапката била прифатена понудата на друштвото 

“М.К.Е” ДОО Охрид и на него му било предадено владението на 

објектите и опремата со 70% попуст со обврска да ги вработи сите 

стечајни работници, да инвестира додатни средства во износ од 

300.000,00 евра и да го продолжи деловниот потфат во име на 

неговото друштво. Меѓутоа друштвото “М.К.Е” ДОО Охрид не ја 

исполнило понудата која била прифатена од собранието на 

доверители. Оттука подносителот бара надомест на направената 

материјална штета во износ од 1.175.568,00 евра или да му се 

одземе владението во износ од 70% од имотот, да им се врати 

правото на користење на земјиштето во ИЛ.бр.102377 за КО Охрид 

2, ИЛ.бр.123220 за КО Охрид 2 и ИЛ.бр.102772 за КО Охрид 2, да се 

врати статусот на “Е…” АД Охрид во активни друштва и активен 

субјект во централниот депозитар за хартии од вредност. 
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Подносителот се обратил до судот на 24.09.2021 година за достава 

на второстепеното решение ТСЖ.бр.215/2008 до централниот 

регистар на РСМ и централниот депозитар за хартии од вредност. 

Од судот на 21.10.2021 година бил известен дека правното лице е 

избришано од централниот регистар на РСМ како субјект. Советот 

побара известување од судијата кој постапувал по предметот. 

Судијата наведува дека наводите во претставката се неосновани. 

Имено, со решение СТ.бр.73/03 од 24.10.2005 година била отворена 

стечајната постапка над должникот “Е…” АД Охрид и за стечаен 

управник бил именуван Т.М. од Охрид. Со решение СТ.бр.73/03 од 

14.02.2006 година биле утврдени и оспорени побарувањата на 

доверителите, а со решение Со решение СТ.бр.73/03 од 07.11.2007 

година стечајната постапка била заклучена. По жалба на 

разлачниот доверител “МK” од Охрид и доверителот “ЕM” било 

донесено второстепено решение ТСЖ.бр.215/08 со кое било 

укинато решението за заклучена стечајна постапка. Постапувајќи по 

насоките дадени од второстепениот суд, Основниот суд Охрид 

донел решение СТ.бр.73/03 од 11.06.2008 година со кое биле 

одбиени приговорите на доверителите “МK” и “ЕM”. По жалба од 

овие доверители, второстепениот суд донел решение 

ТСЖ.бр.210/09 од 23.02.2009 година со кое го потврдил 

првостепното решение, и на овој начин биле отстранети 

недостатоците од влијание за донесување на решението за 

заклучување на стечајната постапка. Од страна на подносителот 

било поднесено барање за укинување на клаузулите за 

правосилност на решенијата од 07.11.2007 година и 19.11.2007 

година, но со решение на судот РВПП.бр.568/20 од 03.03.2020 

година таквото барање било отфрлено. Стечајниот должник “Е…” 

АД Охрид е бришан од централниот регистар на РСМ. Од 

спроведените извиди, увидот во претставката, увидот во списите 

прилог на претставката и изјавата на судијата, Советот најде дека 

подносителот ги искористил правните лекови во постапката и 

истата е правосилно завршена. 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.   
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7. Заменик претседателот на Советот Селим Адеми му даде 

збор на членот на Советот Весна Дамева 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.  

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми 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 11 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесена следната:  

 

О Д Л У К А 

               Претставка УПП бр. 08-656/2021 од   16.12 .2021 година и 

од 10.01.2022 година. Подносителите во претставката  не 

наведуваат на што се однесува незадоволството, а при тоа беа 

наведени и изјави но во прилог на истата не беа доставени, освен 

дека се работи за предмети на Основниот кривичен суд Скопје  

К.бр.2428/12 и К.бр.2465/12. Поради ова,  Советот со допис од 

17.12.2021 година беше побарано да ја уредат претставката и да 

достават  копија од изјавите. На ден 10.01.2022 година од страна на 

подносителите доставена е претставка  број 2  и од истата 

произлегува дека незадоволството во претставката се однесува на 

постапувањето по предметите К.бр.2428/12 и К.бр.2465/12 на 

Основниот кривичен суд Скопје во смисла дека сеуште не се 

решени, при што бараат да добијат одговор за датумот до кога 

истите ќе бидат нерешени истакнувајќи дека предметите се 

правосилни. Видно, од електронската апликацијата во Советот „ 

Контрола на судови“ која овозможува следење и проверка на 

работата на судиите по одделни предмети по електронски пат, се 

утврди дека  предметите се завршени уште во 2013 година, со 

донесување на одлуки со кои судот се огласува за ненадлежен.Врз 

основа на сето погоре наведено, Советот најде дека наводите 

изнесени во претставката се неосновани, бидејќи 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 
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денот на сознавањето на сторената повреда, но не подоцна од три 

години од денот на сторувањето на повредата. Во конкретниот 

случај. преставката е поднесена по протек на подолг временски 

период односно предметите се завршени во 2013 година, па имајќи 

ја предвид  наведената законската одредба поминат е рокот во кој 

би можело евентуално да се поведе постапка за утврдување на 

одговорност на судиите. 

Претставка УПП бр. 08-7/1 од   04.01.2022 година. 

Подносителот во претставката изразува незадоволство од  

постапувањето на Судскиот совет со напомена доколку се донесе 

одлука со која ќе се повтори постапката по поднесено  негово 

барање ќе ја повлече претставката бидејќи целта не му била да се 

санкционира судијата туку остварување на неговото право.Имено, 

Советот констатира дека по претставка, за исти факти и околности, 

заведена под УПП.бр.08-110/21 од 03.02.2021 година и 

дополнување од 22.02.2021 година и 10.05.2021 година,  со писмено 

известување подносителот е известен на 08.10.2021 година.Во 

конкретниот случај, од причини што во претставката УПП.бр. 08-

7/2022  од 04.01.2022 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 му било одговорено  на подносителот со известување 

УПП.бр.08-110/21 од 08.10.2021 година, Советот утврди дека 

најсоодветно е предметот да се архивира со службена белешка. 

 

8. Заменик претседателот на Советот Селим Адеми му даде 

збор на членот на Советот Миљазим Мустафа во својство на 

известител да пристапи кон реферирање на пријавените 

претставки.  

Известителот ја изложи претставката УПП-08-416/21 и наведе 

дека нема основ за одговорност на судиите кои постапувале по 

предметот.  

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми отвори 

расправа по излагањето на известителот. 

 

За збор се јави членот на Советот Весна Дамева и наведе: 
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Смета дека претставката не требало да се заведе како 

претставка и да се води постапка согласно Законот за постапување 

по претставки и предлози бидејќи, Судскиот совет требал само да 

се произнесе, односно да достави одговор во врска со претставката 

заведена во Комсијата за спречување и заштита од дискриминација 

по која постапува Комсијата, што значи дека погрешно била водена 

постапката. Но, со оглед дека веќе е завршена постапката по 

претставката во Судскиот совет, направени се извиди, треба и да се 

одлучи. Притоа, имајќи ја во предвид одлуката од 01.12.2021 година 

на Комсијата за спречување и заштита од дискриминација која е 

доставена во текот на постапката, смета дека беспредметна е 

одлука на Судскиот совет и најцелисходно е предметот да се 

затвори со службена белешка.  

 

За збор се јави заменик претседателот на Советот Селим 

Адеми и наведе: 

Не се согласи дека предметот треба да се затвори со 

службена белешка туку, да и се  одговори на Комсијата за 

спречување и заштита од дискриминација дека во Судскиот совет 

нема заведено претставка од конкретниот подносител. 

 

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

Во Советот е заведено како претставка и мора да се 

процесуира до крај за да може да се затвори во уписник. Не 

навлегувајќи во одлуката, од формален, процесен аспект, заведен 

поднесок како претставка, добил третман на претставка, насочен, 

постапувано по претставката, има сознанија, реферирана и треба 

да се одлучи по истата и да се одговори и на Комисијата. Бидејќи е 

заведена и не може да се излезе од тоа. Вложен е труд, 

проверувано е и полошо ќе биде ако се затвори со службена 

белешка 

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми oткако 

констатира дека повеќе никој не се јави за збор, го стави на гласање 

предлогот на известителот по изложената претставка.  

 По гласањето констатира дека едногласно, со 11 гласа „За“ и 

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

Претставката УПП бр.08-416/21 насловена како известување 

во врска со претставка до Комисијата за спречување и заштита од 

дискриминација за утврдување на постоење на дискриминација од 

страна на суд односно претседателот на суд која се доставува до 

Судскиот совет врз основа на член 24 став 7 од Законот за 

спречување и заштита од дискриминација (Сл.весник на РСМ 

бр.258/20 од 30.10.2020година) за произнесување по наводите во 

истата, а со оглед на тоа дека се однесува на дејствија и постапки 

кои се отпочнати во 2018 година и кои се во тек.Од прибавено 

известување од претседателот на судот  произлегува дека се 

работи за претставка за спречување и заштита од дискриминиација 

која под број 08-389/1 од 10.12.2018година е доставена до 

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација се 

однесува на дејствија сторени во 2018 година  и  од страна на 

судската управа на судот на ден 19.07.2021година има дадено 

одговор на барањето до Комисијата. Во однос на надлежностите на 

претседателот на судот, се наведува дека како претседател нема 

надлежност да влијае врз судиите и да наметнува како судечкиот 

судија ќе ја организира динамиката на насрочување на поедини 

судења. Тоа би значело упад во независноста и самостојноста на 

судиите. Како претседател на  суд има надлежност да овозможува 

услови за работа на судиите а не да ја наметнува динамиката на 

судиите по однос на закажување на судењата. Во однос на бројните 

писмени дописи со кои обвинетиот бара намалување на судските 

рочишта но истовремено и почесто закажување на рочишта, се 

наведува  дека од негова страна како претседател на судот редовно 

се проследувани до судечките судии а по однос на таквите барања 

повеќе пати има разговарано со судиите од кои добил уверување 

дека судиите меѓусебно се координираат по однос на закажаните 

рочишта  и дека се внимавало да се овозможи обвинетиот да има 

доволно време од судење до судење.  Советот најде дека 

претседателот на судот постапувал во рамки на своите законски 

надлежности и ги превземал потребните дејствија од делокругот на 

судска управа согласно на Судскиот деловник за обезбедување на 

услови за работа на судот и работите поврзани со управување со 

движење на предмети во судовите. Од прибавените изјави на 



37/57 

 

судиите кои постапуваат по предметите произлегува дека  

насрочувањето на предметите не претставуваат повреда на 

правата на обвинетиот со оглед да се тоа  предмети со голем број  

обвинети,  со бројни докази и со карактер на сложени предмети. 

Дејствијата кои се превземани во врска со динамиката на 

рочиштата се единствено во насока на спроведување на 

постапката, и со сета толеранција кон обвинетите да не им биде 

ускратено правото на одбрана. Со оглед да подносителот на 

претставката е обвинето лице во повеќе судски предмети, од каде 

произлегува и зголемениот број на рочишта по овие предмети, а во 

однос на динамиката на нивно закажување Советот најде дека 

судиите постапувале ажурно и пред се ефикасно, овозможувајќи му 

на обвинетиот доволно време квалитетна одбрана во секој предмет 

одделно.  Согласно наведеното ,Советот најде дека наводите во 

претставката се неосновани. 

 

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми му даде 

збор на членот на Советот Миљазим Мустафа во својство на 

известител да продолжи со реферирање на пријавените 

претставки.  

Известителот ги изложи претставките и наведе дека нема 

основ за одговорност на судиите кои постапувале по предметите.  

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми 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 11 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесена следната:  

 

О Д Л У К А 

Претставка УПП бр.08-384/21 во врска со неусогласеност во 

спроведување на постапката за надомест на експроприран имот во 

судовите во Република Северна Македонија. Од прибавено 

известување од Врховниот суд на РСМ известува дека на седница 

на 16.11.2021година каде е разгледана поднесената претставка,  

поаѓајки од надлежноста на Врховниот суд уредена со член 35 став 

1 т.7 и член 37 од Законот за судовите за обезбедување на 
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единство во примена на законот и воедначување на судската 

практика во рамки на уставната определба во член 101 од Уставот, 

Одделот за судска пракса  при Врховниот суд донел Заклучок дека 

нема основ да се постапува по иницијативата и ургенцијата за 

заземање став во врска со неусогласеноста во спроведување на 

постапак за надомест на експроприран имот во судовите во РСМ од 

причина што нема основ Врховниот суд да се впушта и да дава свое 

мислење за начинот на водење  на постапката за утврдување на 

надоместок, дотолку повеќе што нема ниту различна судска пракса. 

Претставка  УПП бр.08-590/21 поради незадоволство од 

постапување на судија на Основен грагански суд Скопје по 

предметот  СT-1259/13 и СТ-1281/13, во врска со донесување на 

решението како и дека спротивно на Законот за стечај  дозволил 

дел од стечајната маса на стечајниот должник да биде незаконски 

проценета без утврдени сопственички права и без постоење на 

имотен лист постапил спротивно на одредбите на Законот за 

стечај.Од прибавената изјава од судијата кој постапува по 

предметот произлегува дека во стечајната постапка над должникот 

Скопје имаат постапувано повеќе судии од 2013 година, а  

судечкиот судија по овој предмет постапува од месец 03. 2018 

година, а  стечајната постапка е отворена во 2013 година. Во оваа 

стечајна постапка деловниот потфат на должникот е затворен и 

ликвидиран во 2015година имотот треба да се впаричува односно 

за имотот треба да се заведе постапка за утврдување на статус на 

нелегални објекти, бидејќи во евидентната  листа должникот е 

запишан како корисник меѓутоа до таа фаза од постапката неможе 

да се дојде од причини што подносителот на претставката кој е 

поранешен орган на управување на должникот преку неговите 

повеќе фирми меѓу кои и фирмата која е фирма на синот настојува 

да го превземе имотот на должникот, а за кои дејствија се водат 

повеќе судски постапки. Целиот имот на должникот е во владение 

на должникот истиот е затворен, а го обезбедува Агенција за 

обезбедување. На ден 18.04.20218година стечјниот судија донел 

решение со кое се забранува пристап и влез на било кое лице  по 

имотот на должникот и се забранува на третото лице до 

завршување на сите судски постапки поврзани за имотот на 

должникот посебно во делот опишан со пресуда ПС-637/08 од 
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12.01.2008 година,  бидејќи пресудата не е доволен основ дека 

третото лице е сопственик на имотот  и доколку тоа лице е влезено 

во владение на должникот се задолжува веднаш да го предаде 

имотот на стечајниот управник во спротивно судот ќе пристапи кон 

присилни мерки. Според стечајниот судија  пресудата не е доволен 

основ дека подносителот е сопственик бидејќи нема имотен лист а 

тврди дека платил данок а соглано Законот за сопственост  и други 

стварни права сопственоста се стекнува со правна работа и упис на 

правната работа во АКН кој услови треба да бидат кумулативно 

исполнети. Судијата наведува дека подносителот претендирал на 

излачно право, но за тоа не завел сопственичка тужба  бидејќи има 

пресуда па од тие причини стечајниот управник бил спречен во тој 

момент да го изложи имотот и да го упише должникот во имотен 

лист. Во оваа смисла неосновани се наводите  дека стечајниот 

управник проценувал имот кој не е имот на должникот. Во 

решението судот се повикува на член 77 и член 125 од Законот за 

стечај, и истото е донесено врз основа на поднесен предлог од 

стечајниот управник врз основа на претходно спроведени и 

превземени дејствија во рамки на стечајната постапка. Имено, 

стечајниот судија има овластување да донесе решение не само при 

отварање на стечајната постапка кога имотот се превзема туку и во 

целиот период во текот на целата стечајна постапка посебно кога 

некој имот на должникот не е во владение а судот претходно 

утврдил дека имотот е одземен бесправно. Во однос на наводите на 

подносителот дека незаконито постапил кога дозволил дел од 

стечајната маса на стечајниот должник да биде незаконски 

процената без утврдени сопственички права и без постоење на 

имотен лист спротивно на одредбите на Законот за стечај, 

произлегува дека проценката за утврдување на пазарната вредност 

на целокупниот имот на должникот била изготвена на ден 

04.05.2021година кога е изваден имотен лист на име на должникот  

и е преоценуван имот кој е сопственост на стечајниот должник,  

откако биле завршени сите судски постапки и утврдено дека имотот 

е сопственост на должникот. Согласно горенаведеното, Советот 

најде дека наводите во претставката се неосновани. 

Претставката УПП бр.08-613/21 поради незадоволство од 

постапување на судија на Oсновен суд Виница   по предметите 
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МАЛВП-2/21, РО-42/20 и П4-7/21.Од прибавената изјава од судијата 

кој постапува по предметите произлегува дека предметот МАЛВП-

2/21 не е правосилно  завршен, бидејќи се наоѓа во постапка по 

жалба пред Апелациониот суд Штип.Во однос на постапката по 

предметот РО-42/20 каде тужител е подносителот на претставката, 

донесена е неправосилна пресуда со која делумно е усвоено 

тужбеното барање на тужителот, кое се однесува на исплата на 

парично побарување од работно однос. И против оваа пресуда 

жалба имаат поднесено и двете странки во спорот, па и оваа  

одлука ќе биде предмет на оценка од повисокиот второстепен 

суд.Предметот П4-7/21 која постапка пред Основниот суд Виница е 

во тек со одржано подготвително рочиште и приложени две 

вештачења од тужителот и тужениот и закажано прво рочиште на 

главна расправа на 10.12.2021 година.Советот најде дека наводите 

на подносителот за постапувањето на судијата по предметите 

МАЛВП-2/21 и РО-4/20 се жалбени наводи кои ќе бидат предмет на 

оценување од страна на повисок надлежен суд со оглед да 

донесените одлуки се во постапка по жалби, а во однос на 

постапувањето на судијата по предметот П4- 7/21 по кој постапката 

е во тек пред Основниот суд Виница, подносителот треба да го 

сочека  исходот на  истата и доколку е незадоволен од донесената 

одлука да изјави жалба. 

Во претставката УПП бр.08-635/21 се изразува незадоволство 

од постапување на судија на Основен суд Велес по предметот П4-

19/21 каде и покрај доставување на докази до судот за прекин на 

постапката, судечкиот судија согласно член 201 став 2 од ЗПП 

одлучил постапката да продолжи.Од прибавената изјава на 

судијата  произлегува  дека во постапката по предметот П4-19/21 кој 

претходно бил заведен под П4-38/18 на кој му следувало времена 

мерка заведена под П4-37/18, на рочиште одржано на 

20.09.2021година судот го одбил предлогот за определување на 

прекин на постапката иако истата претходно била прекината на 

22.01.2020година согласно член 201 од ЗПП поради поднесена 

кривична пријава за употреба на исправа со невистинита содржина. 

Ова од причини што судот наоѓа дека  се паушални наводите дека 

постапката што се води пред Основното јавно обвинителство Велес 

по поднесена кривична пријава се уште не е правосилно завршена  



41/57 

 

и дека полномошникот на второтужениот има поднесено жалба 

против решението на Основното јавно обвинителство Велес до 

Вишото јавно обвинителство . По увид во списите на предметот 

судот констатирал на записник од одржаната расправа дека не 

произлегува дека има жалба , ниту пак од ОЈО Велес биле 

побарани списите на предметот да се достават до Вишото јавно 

обвинителство.Во однос на наводите на подносителот дека судот 

донел решение СУ–ИЗЗ бр.63/20 со кое на одржаната расправа на 

20.09.2021година се произнел и по барањето за изземање 

поднесено од полномошникот на второтужениот, Советот најде дека 

ова барање судот го отфрлил од причини што за истите околности 

веќе претходно било одлучено од страна на претседателот на 

Основниот суд Велес а согласно на членот 66 од ЗПП.Согласно 

наведеното, Советот најде дека наводите во претставката се 

неосновани предвид да  судијата во конкретниот случај постапувал 

објективно  и согласно на  одредбите од ЗПП. 

 

9. Заменик претседателот на Советот Селим Адеми му даде 

збор на членот на Советот Тања Чачарова 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.  

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми 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 11 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесена следната 

 

О Д Л У К А 

 

Претставка УПП.бр.08-3/2022. Судскиот совет на Република 

Северна Македонија постапувајќи по претставката на Национална 

установа за водм за заштита на спомениците на културата и музеј 
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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 31.01.2022 година и по расправата 

констатира дека истата е неоснована од следните причини: во 

претставката, меѓу другото, подносителот изразува незадоволство 

од донесената пресуда на Основниот суд Прилеп РО.бр.45/21 од 

05.11.2021 година со која е усвоено тужбеното барање на тужителот 

Ц.Ц. од Прилеп за поништување на одлука – решение за престанок 

на работен однос. Истиот смета дека судечкиот судија во 

конкретниот случај неправилно го квалификувал конкретниот 

спорен однос и неправилно го применил материјалното право, со 

што според него го прекршил и злоупотребил слободното судиско 

уверување. Смета дека со таквата пресуда негативно ќе се 

влијаело во натамошниот тек на обавувањето на работните задачи 

кај подносителот. Против оваа пресуда била поднесена жалба до 

второстепениот суд и жалбената постапка била во тек. Од 

спроведените извиди, увидот во претставката и прилозите на 

претставката, Советот најде дека постапката по предметот е по 

жалба пред второстепениот 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.  Според член 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 било кој основ и од 

кој било субјект. 

Претставка УПП.бр.08-16/2022. Судскиот совет на Република 

Северна Македонија постапувајќи по претставката на Ф.Г. од 

Гостивар (насловена како жалба) 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 
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седницата на Советот одржана на ден 31.01.2022 година и по 

расправата констатира дека истата треба да се архивира со 

службена белешка и за тоа да се извести подносителот. Имено, во 

претставката подносителот наведува незадовoлство од работата на 

Извршителот В.Ј. од Гостивар во врска со предметите 

Малв.П.бр.200/17 на Основниот суд Гостивар и ГЖ.бр.387/20 на 

Апелациониот суд Гостивар. Имајќи го предвид наведеното, 

Советот му укажува дека согласно член 36 став 1 од Законот за 

Судскиот совет на Република Северна Македонија (“Службен 

весник на РМ” бр.102/19), истиот нема надлежност да одлучува за 

одговорност за работата на извршителите. Доколку подносителот е 

незадоволен од работата на Извршителот, можете да се обрати до 

Комората на извршители на РСМ. Од овие причини Советот одлучи 

дека е најсоодветно преставката да се архивира со службена 

белешка како завршена. 

Претставката се архивира со службена белешка. 

Претставката УПП.бр.16/2022 од 13.01.2022 година поднесена од 

Ф.Г. од Гостивар, Советот ја разгледа на седница одржaна на ден 

31.01.2022 година и одлучи по истата да не постапува. Имено, во 

претставката се изразува незадовoлство од работата на 

Извршителот В.Ј.од Гостивар за кое нешто не е надлежен Судскиот 

совет на РСМ. Поради тоа Советот одлучи по претставката да не 

постапува и истата да се архивира како завршена со службена 

белешка. 

 

10. За збор се јави заменик претседателот на Советот Селим 

Адеми во својство на известител и пристапи кон реферирање на 

пријавените претставки.  

Известителот ја изложи претставката УПП-08-644/21 и наведе 

дека нема основ за одговорност на судиите кои постапувале по 

предметот.  

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми отвори 

расправа по излагањето. 

 

За збор се јави членот на Советот Тања Чачаровска 

Илиевска и наведе: 
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Со оглед на тоа што подносителот наведува дека одговорот го 

пратил по пошта, а судијата на основен суд наведува дека во 

основниот суд е заведена на 11-ти. Значи, тоа е датум на прием во 

судот. Сметам дека не е лошо да се провери тој факт. 

 

Во споредба со жалбата каде што ако е ненавремена ќе се 

отфрли и е врзна за рок, одговорот на жалбата не е врзан за рок. И 

да е дополнитено доставен одговорот на жалбата, се додека 

второстепениот суд не го прими, а не одлучувал, кога и да дојде е 

должен да го земе во обзир. Меѓутоа, ако одлучувал одговорот на 

жалба ќе е ирелевантен. Во таа смисла е дискусијата. 

 

За збор се јави заменик претседателот на Советот Селим 

Адеми и наведе: 

И Основниот и Апелационит суд имплицираат дека станува 

збор за „игра“ од страна на адвокатот. Побара мислење во кој 

правец да постапи. 

 

За збор се јави членот на Советот Весна Дамева и наведе: 

Не може да се земе за зло бидејќи, во самата изјава судијата 

наведува дека постапка е итна. При посета во Апелациониот суд 

посведочиле за случај каде предметот е примен истиот ден, истиот 

или наредниот ден е одлучен. Во итните предмети, како што се 

времените мерки мора да се одлучува брзо. Тоа не претставува 

основ за понатамошно испитување. 

 

За збор се јави заменик претседателот на Советот Селим 

Адеми и наведе: 

Бидејќи постои согласност претставката да се одлучи како 

неоснована, тогаш на тој начин ќе се затвори, а координаторот на 

судот при посета ќе го има во предвид предметот.       

 

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми oткако 

констатира дека повеќе никој не се јави за збор, го стави на гласање 

предлогот по изложената претставка.  

 По гласањето констатира дека едногласно, со 11 гласа „За“ и 

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

 

Претставка УПП.бр.644/21 од 09.12.2021 година поради 

незадоволство од постапување на судии од Основен граѓански суд 

Скопје и Апелационен суд Скопје. Наведува дека против 

првостепена пресуда полномошникот на тужителот поднел жалба 

на кој што полномошниците на тужениот – подносител на 

претставка имале право да поднесат одговор на жалба до 

16.10.2021 година, но предметот бил доставен веднаш до 

Апелационен суд Скопје без да се сочека рокот за поднесување на 

одговор на жалба. Одговорот на жалба на кој се повикува 

подносителот е доставен во судот на ден 11.11.2021 година, 

односно надвор од законскиот рок од 8 дена, но првостепениот суд 

го испратил до второстепениот суд на запознавање. 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. 

Во таа смисла, а 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.  

 

За збор се јави заменик претседателот на Советот Селим 

Адеми во својство на известител и продолжи со реферирање на 

пријавените претставки.  

Известителот ги изложи претставките и наведе дека нема 

основ за одговорност на судиите кои постапувале по предметите.  

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми отвори 

расправа по излагањето. 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 11 гласа „За“ и 

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

 

Претставка УПП.бр.657/21 од 16.12.2021 година - препратена 

од Основен кривичен суд Скопје на надлежно постапување до 

Советот подносителот изразува незадоволство од постапување на 

судија на истиот суд по предметот XXVIII К.бр.2126/13. Советот 

утврди дека наводите во преставката претставуваат и жалбени 

наводи по кои не е надлежен да постапува и истите биле предмет 

на одлучување во постапка по жалба пред надлежен второстепен 

суд.  По однос на наводите на подносителот изминат е законски 

утврдениот рок од три години согласно чл.61 ст 1 од Законот за 

Судски совет на Република Северна Македонија (Сл. весник на 

Република Северна Македонија бр.102/19)  за поведување постапка 

за утврдување одговорност на судија или претседател на суд која 

се поведува во рок од шест месеци од денот на осознавање на 

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

повредата. 

Претставка УПП.бр.670/21 од 24.12.2021 година во врска со 

незадоволство од постапување на судија на Основен суд Кичево по 

предметот СТ.бр.57/06.  Советот утврди дека наводите во 

преставката претставуваат и жалбени наводи по кои не е надлежен 

да постапува.  По однос на наводите на подносителот изминат е 

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

Законот за Судски совет на Република Северна Македонија (Сл. 

весник на Република Северна Македонија бр.102/19)  за 

поведување постапка за утврдување одговорност на судија или 

претседател на суд која се поведува во рок од шест месеци од 

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

години од сторување на повредата.  Претставката на подносителот 

е неоснована, а особено ако се земе предвид дека станува збор за 

поодамна заклучена стечајна постапка. 

 

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми во насока на 

почитување на протоколите за заштита од КОВИД-19 вирусот даде 

ПАУЗА од 15 минути. 

Седницата продолжи во 13:40 минути. 
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Заменик претседателот на Советот Селим Адеми 

КОНСТАТИРА дека поради оправдано отсуство на членот на 

Советот Лорета Горгиева претставките УПП бр. 564/21, 599/21, 

622/21, 658/21, и 668/21 СЕ ПОВЛЕКУВААТ. 

 

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми врз основа 

на член 13 став 4 од Деловникот за работа на Судскиот совет 

КОНСТАТИРА дека членот на Советот Сашко Георгиев достави 

ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ во предвидениот рок од 3 дена. На негово 

барање издвоеното мислење ќе се објави на веб страницата на 

Советот. 

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми 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 

[Усвојување на Годишен план за јавни набавки за 2022 година] 

 

По повод 2-та точка од дневниот ред заменик претседателот 

на Советот Селим Адеми информираше дека согласно Законот за 

јавни набавки договорниот орган е должен да го донесе Годишниот 

план за јавни набавки до крајот на месец јануари од тековната 

година по видови и процентуална вредност. 

 

Во таа насока заменик претседателот на Советот Селим 

Адеми отвори расправа. 

 

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

Факт е дека Годишниот план за јавни набавки Судски совет 

треба да го донесе во определено време. Најверојатно времето го 

„гази“ службеното лице што работи на јавните набавки и затоа сега 

се поднесува Годишниот план за јавни набавки за 2022 година за 

усвојување.   

Како предмет на договорите за јавни набавки се наведени 

само најнеопходните работи, меѓутоа недостасуваат капиталните 

инвестиции. Капитални инвестиции во смисла на неопходни 

промени во АКМИС системот за да може да се оценуваат судиите. 
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Добиена е понуда во три дела од страна на ЕдуСофт со вкупна 

вредност од 19.500 евра. Одржана е средба со ЕдуСофт и на 

големо задоволство работите по однос на првиот дел од понудата 

се финиширани.  

ЕдуСофт изработи апликација која што овозможува АКМИС 

системот да исфрла 5 предмети за да може Комисијата да врши 

оценување за што во периодот што следи ќе се одржи презентација 

за членовите на Советот. Значи, ќе може да се врши надградба на 

АКМИС системот со исфрлање на 5 предмети. Исто така се 

разгледуваат можностите околу обнова на техниката во салата за 

седници. 

Дискусијата се отвара бидејќи за тие цели се потребни 

финансиски средства. Сето тоа се капитални инвестиции коишто 

мора да се вметнат во Годишниот план за јавни набавки. Може во 

текот на годината Годишниот план да се менува односно 

дополнува. Ако внимателно се чита Годишниот план ги опфаќа само 

основните работи, а нема ништо од капитални инвестиции. Ќе има 

потреба да се изврши надополнување на Годишниот план за јавни 

набавки во 2022 година. 

 

За збор се јави заменик претседателот на Советот Селим 

Адеми и наведе: 

 

Информиран е од страна на Државниот советник задолжен за 

јавните набавки дека Годишниот план за јавни набавки се 

доставува сега за усвојување на седница од причина што треба да 

се запазат роковите, а по повод капиталните инвестиции СБС ќе 

одржи седница и потоа ќе може да се вршат измени и дополнувања 

на Годишниот план за јавни набавки. 

Сака да отвари друга дилема. Разочаран е од сите досегашни 

претседатели на Судски совет кој по функција се и претседатели и 

на СБС. Огромни финансиски средства се делат за судови, а не се 

во можност за сопствената институција да издвојат средства. 6 

години нема можност да се издвојат 50 евра за диспанзер за 

хартија за раце, а се издвојуваат средства за судовите за 

диспанзери на сензор. Срамно е што фотелјите во салата за 
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седници се крајно амортизирани. Не се во состојба да набават 10 

нови лаптоп компјутери. За основни работи се нема средства.  

Секоја година се повторува истата флоскула „се прават 

напори“. Секоја година се гласа Годишниот план и поминува. 

Бидејќи седниците на СБС се јавни најверојатно треба сите членови 

на Судскиот совет да присуствуваат на седница и да бидат „гласни“ 

во своите барања.  

  

За збор се јави членот на Советот Весна Дамева и наведе: 

Апсолутно е во право заменик претседателот, се согласува и 

заменик претседателот зборува за техничките услови кои 

неопходно е да бидат исполнети за да може Советот да 

функционира. Без лаптоп компјутер не може да се дозволи да 

остане член на Судски совет или дел од службата на Советот.  

Меѓутоа, ќе опфати и еден друг аспект, а тоа е неможноста 

поради немање или непредвидување на јавни набавки за средства 

за меѓународна соработка. Ако се сеќаваат донесен е Стратешки 

план и таму како главна цел, приоритет е предвидена меѓународна 

соработка со институциите. Тоа значи посета, тоа значи примање 

на гости од странство и ако се нема предвидено за тоа средства 

зошто се дополнува воопшто во Стратешкиот план. Дали тие цели и 

заложби ќе останат само на хартија, во Стратешки план, во 

Стратегија да бидат чисто онака опфатени?! Или ќе се борат за тие 

да се обезбедат средства и да се исполнат. Не може цел да се 

предвиди, а да нема средства за таа цел. 

 

За збор се јави заменик претседателот на Советот Селим 

Адеми и наведе: 

Проблемот е во тоа што Годишниот план за јавни набавки се 

прави откако се обезбедени средства. Што и да се напише е 

безпредметно бидејќи предуслов се обезбедените средства, а нема 

обезбедено средства бидејќи никој не побарал. 

Жалосно е ако се гледа Годишниот план за јавни набавки, 

Претседател на Судски совет нема средства за репрезентација. Ќе 

дојде гостин ќе нема кафе да му се послужи. 

Мора да се одржи средба со претседателот на СБС и да се 

изложат проблемите. 
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За збор се јави членот на Советот Весна Дамева и наведе: 

Стратешкиот план како и останатите подзаконски акти се 

работени во корелација со Холанѓаните и тие ја истакнале 

потребата и стравува од тоа да задскривајќи се позади 

претседателот на СБС да не инсистира да се обезбедат средства, 

бидејќи може дел да бидат и донација од странство, бидејќи тие се 

залагаат за таа цел да се оствари предвидена во Стратешкиот 

план. Стравува дека ќе се каже донесовте Стратешки план, 

предвидовте исполнување на таква цел,  а не барате финансиски 

средства - „кој ви е крив?“  

Се сложи со заменикот дека треба малку посериозно во тој 

дел да се сфати работата.   

 

За збор се јави заменик претседателот на Советот Селим 

Адеми и наведе: 

Истакна номотехнички забелешки на Годишниот план за јавни 

набавки.  Посочи пример „Гориво за 2 службени возила, поправка 

на 1 службено возило“. По коректно би било да стои „Гориво за 

службени возила, поправка на службени возила итн.“ Побара да се 

следи праксата од останатите институции. 

 

За збор се јави членот на Советот Миљазим Мустафа и 

наведе: 

Изрази желба да се приклучи на дебатата и се согласи со сите 

изнесени забелешки. Сподели лошо искуство кое го имал како член 

на Судскиот совет при возвратна посета на делегација од Р. 

Турција составена од претставници на тамошниот Судски совет и 

Академија дојдени по повод 90 годишнината од Академијата на Р. 

Турција. Се обратил до претседателката на Советот со барање да 

се обезбедат средства барем за една плакета од Судскиот совет на 

РСМ како знак за благодарност и пријателство но, немало средства 

ни за тоа. Нама репрезентативен материјал, нема средства за 

репрезентација. 

На секој член на Советот следува репрезентација за пијалоци 

во вредност од 400 ден. месечно. Предложи како не би се срамеле 

и тоа да укине. 
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Побара да се отвори дебата на колегиум бидејќи, секоја 

година се среќаваат со истите проблеми, ја водат истата дискусија, 

а нема никаква разрешница. 

 

За збор се јави заменик претседателот на Советот Селим 

Адеми и наведе:    

Во деновите што следат планира да се одржи колегиум каде 

ќе се изложат потребите на Судскиот совет преточени во предлози 

што ќе треба да се усвојат од СБС. Почнуваќи од репрезентација, 

организирања на семинари, работилници и сл. Да се обезбедат 

средства за Советот, а потоа многу лесно ќе може да се извршат 

измени и дополнувања на Годишниот план за јавни набавки.  

 

За збор се јави членот на Советот Сашко Георгиев и наведе: 

Го поддржа и истомисленик е во поглед целокупното излагање 

заменик претседателот. Додаде дека во период на пандемија е 

недозволиво тоалетот да нема просечи услови за одржување на 

хигиената. Побара да се изнајде модус тоа да се реши во најкраток 

рок, ако треба и од сопствени, приватни средства да се извршат 

потребните поправки. 

 

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

Се согласи со дискусиите на колегите. Меѓутоа, од каде 

почнуваат проблемите? Не почнуваат ниту од СБС, ниту од Судски 

совет. Во законот прецизно е наведено дека Судскиот буџет 

изнесува 0,8% од БДП. Тоа никогаш не е добиено. Секогаш се 

движи во линија од 0,33% до 0,4%. Факт е дека не се доволни тие 

средства. Можеби уште кога се планираат средствата за наредната 

година треба да се лобира во Министерството за финансии бидејќи 

не постојат ни теоретски шанси да се обезбедат 0,8% туку 

компромисно да се достигне до 0,4%, да сте дојде до половина од 

законски предвиденото. 

Се обезбедија средства за адаптација на просториите во 

приземјето на Советот и за молеро-фарбарски услуги како би се 

извршила дезинфекција во услови на пандемија и достигнат е 

лимитот на средствата. Згора на тоа за молеро-фарбарските услуги 
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средствата се преземаа од неискористените средства од другите 

судови, а не од буџетот на Советот. 

Факт е дека буџетот е донесен и треба да се провери колку 

има Судскиот совет одобрено средства па да се отвори дискусија 

што понатаму, дали ќе бидат тие средства доволни или не. 

Стравува дека можеби тие средства и нема да бидат доволни за да 

може Советот нормално да функционира. 

Од позиција на  претседател на Советот секогаш барал 

средства, но одговорот секогаш бил идентичен - „средства се 

лимитирани“. 

 

За збор се јави заменик претседателот на Советот Селим 

Адеми и наведе:    

Кога се крои начинот на распределба на доделениот буџет 

треба да се појде најпрвин од потребите на Советот, а потоа од 

потребите на останатите судови. Тука ситуацијата секогаш е 

обратна, прво се задоволуваат потребите на судовите, а на крајот 

на Советот.   

Четири години бара преведувач во Судскиот совет и не 

наидува на разбирање,  а во догледно време ќе се доведе во 

прашање одржувањето на седници и вкупното функционирање на 

Советот бидејќи, мора доследно да се спроведува Законот за 

употреба на јазиците.  

 

За збор се јави членот на Советот Зоран Теофиловски и 

наведе: 

Го поддржа потолно заменик претседателот на Советот во 

излагањето. 

Во таа насока посочи пример дека Советот со групна јавна 

набавка за интернет услуги обезбедува средства за целото судство. 

Не може судовите да располагаат со повеќе средства од 

Советот. 

 

 Заменик претседателот на Советот Селим Адеми откако 

констатира дека повеќе никој не се јави за збор предлог Годишниот 

план за јавни набавки за 2022 годна го стави на гласање. 
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По гласањето констатира дека едногласно, со 11 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесена следната:  

 

О Д Л У К А 

 

1.Се усвојувa Годишниот план за јавни набавки на Судскиот 

совет на Република Северна Македонија за 2022 година. 

2.Оваа  одлука влегува во сила со денот на донесувањето. 

3.Составен дел на оваа одлука претставува Годишниот план 

за јавни набавки на Судскиот совет на Република Северна 

Македонија за 2022 година. 

 

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми 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. 

 

Tочка 3 

[Разно] 

 

По повод 3-та точка од дневниот ред заменик претседателот 

на Советот Селим Адеми информираше од страна на судијата 

Милка Таневска судија на Основен суд Охрид е доставено барање 

за престанок на судиската функција на 30.01.2022 година бидејќи 

полни 66 години и до тогаш и е продолжен мандатот со решение на 

Судскиот совет. 

 Во продолжение, заменик претседателот на Советот Селим 

Адеми отвори расправа. 

 Откако констатира дека никој не се јави за збор предлогот го 

стави на гласање. 

По гласањето констатира дека едногласно, со 11 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесено следното:  
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Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува престанок на судиската функција на Милка 

Танеска, судија на Основен суд Охрид, поради исполнување на 

услови за старосна пензија. 

Решението влегува во сила од 31.01.2022 година 

 

По повод 3-та точка од дневниот ред заменик претседателот 

на Советот Селим Адеми збор му даде членот на Советот Весна 

Дамева во својство на координатор на Основниот кривичен суд 

Скопје. 

Членот на Советот Весна Дамева извести: 

Во врска со Вашето барање за доставувaње податоци по 

однос на превземените дејствија како Координатор за следење на 

работата на Основниот кривичен суд Скопје, Основниот суд 

Гевгелија и Основниот суд Неготино, за кои изминатиот период бев 

задолжена од страна на Судскиот совет на Република Северна 

Македонија на одржаните седници на кои се расправаше и 

одлучуваше по поднесените претставки, Ве известувам за 

следното: 

На 340-та седница на Судскиот совет одржана на ден 

27.05.2020 година разгледана е претставката УПП-572/19, 

поднесена на 27.12.2019 година и донесена е одлука по истата. 

Воедно е констатирано дека наводите во преставката во делот на 

роковите треба да бидат разгледани од страна на Координаторот за 

следење на работата на Основниот кривичен суд Скопје.  

Предметната претставка од страна на членот на Советот, 

Лорета Горгиева со допис бр. УПП-572/19 од 14.07.2020 година ми 

беше доставена на запознавање и увид. 

Веднаш превземав дејствија во насока на утврдување на 

одредени факти, а кои се однесуваат на роковите за постапување, 

при што констатирав дека поминати се законските рокови во кои 

евентуално би можело да се поведе постапка за утврдување на 

одговорност на судијата кој постапувал поконкретниот предмет.  

Имено, пресудата била донесена на ден 08.06.2017 година, а 

претставката ми беше доставена на 14.07.2020 година, од кое 

произлегува дека крајниот рок во кој евентуално би можело да се 
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поведе постапка за утврдување на одговорност бил 08.06.2020 

година, во смисла на чл. 61 ст. 1 од Законот за Судскиот совет на 

Република Северна Македонија.  

Воедно, Записникот од 340-та Седница на Судскиот совет 

одржана на ден 27.05.2020 година беше усвоен на 347-та Седница 

одржана на ден 21.09.2020 година.  

Поради горенаведеното, не се впуштив во понатамошно 

постапување, а за истото изготвив Службена белешка на ден 

23.07.2020 година која се наоѓа во списите на предметот.  

До Судскиот совет на Република Северна Македонија на ден 

30.01.2020 година беше доставена претставка насловена како 

Иницијатива за разрешување на судија, заведена под УПП.бр.08-

51/1, во која беше изразено незадоволство од постапување на 

судија во Основниот кривичен суд Скопје по предметот познат во 

јавноста како „Траекторија“ (КОК-52/17) во смисла дека ја 

оддолговлекува постапката со што свесно дозволил две години од 

поднесеното обвинение да не ја заврши кривичната постапка 

против обвинетите овозможувајќи за обвинетиот да настапи 

апсолутна застареност на кривичното гонење.  

На седницата на Судскиот совет одржана на ден 26.02.2020 

година, по расправата донесена е одлука претставката да се 

затвори со службена белешка бидејќи истата е анонимна, со 

задолжение за мене како Координатор, а со оглед дека се работи за 

предмет за кој е заинтересирана јавноста да ја испитам 

основаноста на наводите и доколку е потребно да се превземат 

одредени дејствија.  

Постапувајќи по задолжението на Советот, превземав 

дејствија во насока на испитување на основаноста на наводите и 

утврдување на фактичката состојба и по спроведените извиди 

констатирав дека се сторени повреди од страна на судијата во текот 

на постапката по предметот КОК-52/17, поради што на ден 

09.11.2020 година поднесов Барање за поведување на постапка за 

утврдување одговорност на судијата заведено во Советот под 

бр.10-104/1.  

Постапката по предметното барање е правосилно завршена и 

разрешен е судијата од вршење на судиската функција.  
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На 368-та Седница на Судскиот совет на Република Северна 

Македонија, одржана на ден 30.03.2021 година како Координатор за 

следење на работатана Основниот кривичен суд Скопје, по 

расправата и донесување на одлука по претставката УПП.бр.08-

107/21 бев задолжена да извршам увид во предметот К.бр.604/07, 

презаведен во К.бр.1178/10 и да ги проверам наводите од 

претставката, односно дали во конкретниот случај имало намери за 

застарување.  

Врз основа на извршениот увид во содржината на 

претставката, констатирав дека дејствијата кои подносителот во 

претставката ги наведува доколку се сторени истите се сторени 

пред повеќе од три години, што значи дека поминат е законски 

предвидениот рок во чл.61 ст.1 од Законот за Судскиот совет на 

Република Северна Македонија за евентуално иницирање на 

постапка за утврдување одговорност на судија, кој во меѓувреме е 

разрешен од судиската функција по негово барање.  

Поради наведеното, не беа преземени понатамошни дејствија 

во насокана утврдување на одредени факти и за истото е изготвена 

службена белешка.  

На 380-та седница на Судскиот совет одржана на ден 

26.08.2021 година, изреферирана е Претставката УПП.бр.08-396/1 

од 30.06.2021 година и донесена е одлука истата да се одбие како 

неоснована, при што Советот оцени дека потребно е дополнително 

да се изврши увид во списите на предметот на Основниот кривичен 

суд Скопје К.бр.1351/19, па доколку се констатира дека има 

пропусти на страна на судијата во текот на постапувањето, особено 

ако се потврдат сомнежите на подносителот за намерно 

одолговлекување напостапката со цел настапување на апсолутна 

застареност на кривичното гонење и има законска можност за 

евентуално поведување на постапка за одговорност на судијата, да 

се превземат понатамошни дејствија.  

За превземените дејствија од моја страна изготвен е Извештај 

заведен под бр.03-1615/1 од 18.10.2021 година, во кој детално се 

наведени превземените дејствија како Координатор за следење на 

работата на Основниот кривичен суд Скопје, констатираната 

состојба врз основа на извршениот увид во списите на предметот и 

мојот став во врска со конкретниот случај. 
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Заменик претседателот на Советот Селим Адеми отвори 

расправа. 

 

За збор се јави членот на Советот Сашко Георгиев и наведе: 

Го поздрави излагањето на колешката. Мисли дека тоа е 

нужно потребно во нивната тековна работа. На тој начин се 

запознаваат со предметното работење на колегите.  

 

Откако повеќе никој не се јави за збор заменик претседателот 

на Советот Селим Адеми КОНСТАТИРА дека е разгледано 

известувањето 03-27/1 од 05.01.2022 година доставено од членот 

на Советот Весна Дамева.  

 

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми констатираше 

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

Од тие причини Заменик претседателот на Советот Селим 

Адеми констатираше дека е исцрпен дневниот ред за 394-та 

седница на Советот и дека истата е завршена во 14:25 часот. 

 

Напомена: Тонскиот запис е составен дел на овој записник. 

 

СУДСКИ СОВЕТ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

KËSHILLI GJYQËSOR I 

REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT 

Заменик претседател - Zëvendës Kryetar 

М-r Selim Ademi 

 

 

 

 
Изработил: Ален Раденковиќ 

Одобрил: Весна Толева 


