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VOVED       

         
  

 Vrhovniot sud na Republika Makedonija, kako najvisok 

sud vo Republikata, soglasno Ustavot na Republika 

Makedonija i Zakonot za sudovite, svoite funkcii i 

nadle`nosti vo tekot na 2007 godina gi vr[e[e so 

odlu~uvawe po vonrednite pravni lekovi vo krivi~nata i 

gra\anskata oblast i vo prv stepen vo upravnata oblast, po 

tu`bite za ocenka na zakonitosta na kone~nite upravni akti 

na organite na upravata do 27.5.2007 godina.  

Vo ispolnuvawe na ustavnite i zakonskite 

nadle`nosti, Pretsedatelot i site sudii na Vrhovniot sud 

na Republika Makedonija, u~estvuvaa vo raboteweto na 

sovetite i na Op[tata sednica na Vrhovniot sud na 

Republika Makedonija, kako i vo  drugi aktivnosti soglasno 

so zakonot, naso~eni kon poefikasna primena na Ustavot, 

zakonite, i ratifikuvanite me\unarodni dogovori.  

Obemot i intenzitetot na rabotata na Vrhovniot sud 

na Republika Makedonija e izrazen preku podatocite za 

postapuvawe po konkretni predmeti vo tekot na celata 

godina za Oddelot za kaznivi dela, Oddelot za gra\anski 

dela i podatoci za rabotata na Oddelot za upravni sporovi 

do 27.5.2007 godina. 

Prika`ani se i drugi aktivnosti i merki, [to bea 

prezemeni  vo Sudot, kako najvisok sud vo Republikata. 
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I. ПРЕДМЕТНО ОДЛУЧУВАЊЕ 

 
 
 Во 2007 година Врховниот суд на Република Македонија  

постапувал: 

 Одделот за казниви дела по 679 новопримени предмети и 70  

нерешени од претходната година или вкупно по 749 предмети.  

Споредено со 2006 година кога биле примени 781 предмети, во 2007  

година приливот на нови предмети е помал за 102 или (13,62%).  

Во делот на решените предмети споредено со 2006 година, кога вкупно  

биле решени 770 предмети, во 2007 година се решени 700, а останале  

нерешени 49 или 6,5%. 

 Одделот за граѓански дела постапувал по новопримени 1.499  

предмети.  

Вкупно со нерешените од претходната година 1.422 предмети,  

во 2007 година во овој Оддел се постапувало по 2.921 предмет  

од надлежноста на Врховниот суд. 

 Споредено со 2006 година кога биле примени 1.635 предмети,  

во 2007 година бројот на новопримени предмети 1.499 е помал за  

136 предмети или за (9,7%).  

Во 2007 година биле решени 1.358 предмети или 134 предмети  

повеќе во однос на претходната година кога биле решени 1.224 

предмети, но заостатокот на нерешените предмети е зголемен  

од 1.422 на 1.563 предмети. 

 Во Одделот за управни спорови во периодот од 1.1.2007 до  

27.5.2007 година биле примени 1.722 нови предмети.  

Заедно со нерешените предмети од претходните години,  

вкупно во работа биле 5.213 предмети.  

Во овој период биле решени 1.639 предмети, а останале  

нерешени 3.574 предмети, кои во месец декември 2007 година  

се преземени од Управниот суд. 
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ОБЕМ И ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ОДДЕЛИ 

 
 1.ОДДЕЛ ЗА КАЗНИВИ ДЕЛА 
 
 Во Одделот за казниви дела, во текот на 2007 година биле примени 679 нови 

предмети или за 102 (13,62%) предмети помалку во однос на претходната година. Со 

нерешените 70 предмети од претходната година, во Одделот во 2007 година, вкупно 

во работа биле 749 предмети. Од нив решени се 700 (93,5%) предмети, а на крајот на 

годината останале нерешени 49 (6,5%) предмети.  

 

                

Структура на решени и нерешени казниви дела во 
2007

700
93,5%

49
6,5%

Решени 2007

Нерешени 2007

 
                               

 

              

577 679

0

100
200

300

400

500
600

700

Примени 2006 Примени 2007

Споредба на примени кривични предмети во 2006 
и 2007

Примени 2006
577

Примени 2007
679

  
 



Врховен суд на Република Македонија     Извештај за 2007 година  
______________________________________________________________________ 

 

 4

            Структура на решени предмети 
 

 Strukturata na re[enite predmeti po vidot na krivi~nite dela po  baraweto 

za vonredno preispituvawe na pravosilna presuda - KVP vkupno 354 predmeti 

sostojbata e sledna: 

-37 predmeti za krivi~no delo -Te[ki dela  protiv bezbednosta na lu\eto i 

imotot vo soobra]ajot od ~len 300 vo vrska so ~len 297; 

-30 predmeti za krivi~ni dela - Neovlasteno proizvodstvo i pu[tawe vo 

promet na narkoti~ni drogi, psihotropni supstanci i prekursori od ~len 215; 

-27  predmeti za krivi~no delo - Te[ka kra`ba od ~len 236; 

 -26 predmeti za krivi~no delo - Krium~arewe  od ~len 278;  

-23 predmeti za krivi~no delo - Zloupotreba na slu`bena polo`ba  i 

ovlastuvawe od ~len 353; 

-22  predmeti za krivi~no delo  - Izmama  od ~len 247;  

 -19 predmeti za krivi~no delo - Te[ka telesna povreda  od ~len 131; 

-16 predmeti za krivi~no delo - Ubistvo od ~len 123; 

-12 predmeti za krivi~no delo - Kra`ba  od ~len 235; 

-10 predmeti za krivi~no delo - Dano~no zatajuvawe od ~len 279;  

- 9 predmeti za krivi~no delo - Razbojni[tvo od ~len 237; 

- 9 predmeti za krivi~no delo - Nedozvoleno izrabotuvawe, dr`ewe i 

trguvawe so oru`je ili rasprskuva~ki materii   od ~len 396;  

- 9 predmeti za krivi~noto delo - Trgovija so lu\e  od ~len 418-a i krivi~no 

delo Krium~arewe na migranti od ~len 418-b; 

 - 8 predmeti za krivi~noto delo - Polov napad vrz dete  od ~len 188; 

- 6 predmeti za krivi~noto delo - Kra`ba od ~len 235; 

- 5 predmeti za krivi~noto delo - Telesna povreda od ~len 130; 

-5 predmeti za krivi~noto delo - Obquba vrz nemo]no lice  od ~len 187;  

-5 predmeti  za krivi~noto delo-Nepla]awe izdr[ka od ~len 202;  

-5 predmeti za krivi~no delo -Primawe potkup od ~len 357; 

-4 predmeti za krivi~no delo - U~estvo vo tepa~ka od ~len 132; 

-4 predmeti za krivi~no delo-Zatajuvawe od ~len 239; 

-3 predmeti za krivi~no delo-Grabnuvawe od ~len 141; 

-3 predmeti za krivi~no delo - Siluvawe od ~len 186; 
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-3 predmeti za krivi~no delo - Posreduvawe vo vr[ewe prostitucija    

od ~len 191; 

-3 predmeti za krivi~no delo - Iznuda od ~len  258; 

-3 predmeti za krivi~no delo -Zagrozuvawe na bezbednosta vo  

soobra]ajot od ~len 297; 

-3 predmeti za krivi~no delo -Spre~uvawe slu`beno lice vo vr[ewe  

na slu`bena dejnost od ~len 382; 

-3 predmeti  po ~len 90 od Zakonot za ~ek;  

-3  predmeti  po ~len 89 od Zakonot za igri na sre]a; 

-2 predmeti za krivi~no delo -Spre~uvawe na izbori i glasawe od ~len 158; 

-2 predmeti za krivi~no delo -Ovozmo`uvawe na upotreba na narkoti~ni 

drogi od ~len 216; 

-2 predmeti za krivi~no delo- Nezakonit ribolov od ~len  229; 

-2 predmeti za krivi~no delo-O[tetuvawe na tu\i prava  od ~len 244; 

-2 predmeti za krivi~no delo -Falsifikuvawe pari od ~len 268; 

-2 predmeti za krivi~no delo -Krium~arewe od ~len 278; 

-2 predmeti za krivi~no delo -Predizvikuvawe op[ta opasnost od ~len 288; 

-2 predmeti za krivi~no delo - Te[ki dela protiv op[tata sigurnost  

od ~len 292; 

-2 predmeti za krivi~no delo -Davawe potkup od ~len 358; 

-2 predmeti za krivi~no delo -La`no prijavuvawe na krivi~no delo  

od ~len 366; 

 Po eden predmet za slednive krivi~ni dela: Protivpravno prekinuvawe na 

bremenost od ~len 129; Protivpravno li[uvawe od sloboda od ~len 140;   

Zagrozuvawe na sigurnosta od ~len  144; Obquba so zloupotreba na polo`bata od 

~len 189; Odzemawe  maloletnik od ~len 198; Nepostapuvawe spored zdravstvenite 

propisi za vreme na epidemija od ~len 206; Te[ki dela protiv zdravjeto na lu\eto 

od ~len 217; Razbojni~ka kra`ba od ~len 238; La`en ste~aj od ~len 254; Ucena od 

~len 259; ^len 263 od Carinskiot zakon; Zagrozuvawe na bezbednosta na soobra]ajot 

so opasno dejstvo ili sredstvo od ~len 298; Maltretirawe na  pot~inet ili pomlad 

od  ~len 335; Pronevera vo slu`bata od ~len 354; Izdavawe i upotreba na  
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nevistinito lekarsko ili veterinarsko uverenie od ~len 381; ^len 59 od Zakonot za 

akcizi; ^len 60 od  Zakonot za akcizi i  ^len 137 od Zakonot za potro[uva~i. 

   Od vkupno re[enite 354 predmeti za  vonredno preispituvawe na pravosilna 

presuda,  po  brojot na predmetite i osudenite lica sostojbata e sledna: 

289 predmeti so 1 obvineto lice; 

34 predmeti so 2 obvineti lica; 

14 predmeti so 3 obvineti lica; 

5 predmeti so 4 obvineti lica; 

1 predmet so 5 obvineti lica; i 

1 predmet so 10 obvineti lica. 

 Od vkupno re[enite 33 predmeti za barawa za za[tita na zakonitosta, po 

brojot na predmetite i osudenite lica, sostojbata e sledna: 

23 predmeti so 1 obvineto lice; 

6 predmeti so 2 obvineti lica; 

2 predmeti so 3 obvineti lica; i 

4 predmeti so 4 obvineti lica  

 
 Na~in na odlu~uvawe 

 VK@, od vkupno re[enite 19 predmeti, vo 8 slu~ai `albite se odbieni kako 

neosnovani, a vtorostepenite presudi se potvrdeni, vo 8 slu~ai `albata e uva`ena 

i 3 predmeti se re[eni na drug na~in-otfrleni. 

 KVP, od vkupno re[enite 354 barawa za vonredno preispituvawe na 

pravosilni presudi 264 se odbieni, 18 uva`eni, a otfrleni i re[eni na drug na~in 

se 72 barawa. 

 VUK, od vkupno re[enite 281 barawa za vonredno ubla`uvawe na kaznata, 258 

se odbieni, 21 se uva`eni, a 2 barawa se re[eni na drug na~in. 

 KZZ, od vkupno re[eni 33 barawa za za[tita na zakonitosta, 28 se uva`eni, 5 

se odbieni kako neosnovani. 

 

  Traewe na postapkata 

 Po odnos na vremetraeweto na postapkata vo 2007 godina pred Vrhovniot sud 

na Republika Makedonija, od nivnoto doa\awe do nivnoto re[avawe, sostojbata e 

sledna: 
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KVP-do 1 mesec 132 predmeti; do 2 meseci 116 predmeti; do 3 meseci 61 

predmet; do 4 meseci 26 predmeti; do 5 meseci 7 predmeti; do 6 meseci 4 predmeti; 

do 7 meseci 2 predmeti; do 8 meseci 3 predmeti; do 11 meseci 2 predmeti i do 12 

meseci 1 predmet; 

 VK@- do 1 mesec 7 predmeti; do 2 meseci 3 predmeti; do 3 meseci 2 predmeti; 

do 4 meseci 3 predmeti; do 5 meseci 2 predmeti, do 6 meseci 1 predmet i do 12 meseci 

1 predmet; 

 VUK-do 1 mesec 153 predmeti; do 2 meseci 90 predmeti; do 3 meseci 30 

predmeti i do 4 meseci 8 predmeti;  

 KZZ-do 1 mesec 10 predmeti; do 2 meseci 13 predmeti; do 3 meseci 7 predmeti; 

do 4 meseci 2 predmeti i do 9 meseci 1 predmet; 

KR-do 1 mesec 5 predmeti; do 2 meseci 5 predmeti; do 3 meseci 2 predmeti i do 

9 meseci 1 predmet. 

 Vidno od pogore iznesenoto za vremetraewe na postapkata, mo`e da se 

konstatira deka vo 2007 godina a`urno se postapuvalo po site vidovi na predmeti. 

Po oddelen broj na predmeti ne mo`elo vedna[ da se postapuva poradi 

administrativni pre~ki koi trebalo da bidat nadminati (pribavuvawe na spisi, 

nemawe na originalni spisi, ureduvawe na dostava na vtorostepena presuda, 

dostaveni dokazi vo fotokopii i sli~no).    

Kaj predmetite vo koi sudot postapuval vo tret stepen VK@, normalno e da 

postapkata traela podolgo  vo faza na prou~uvawe na predmetot, a potrebno bilo 

vreme i za zaka`uvawe i odr`uvawe na sednicite na sovetot.  

Nekoi od predmeti vo sudot pristignuvale i so nekompletni spisi, pa bilo 

potrebno da se vra]aat na sudovite ili na Javnoto obvinitelstvo na Republika 

Makedonija administrativno ili pak se pravele obidi toa da go pravi sudijata na 

kogo mu bil raspredelen predmetot so prepiska so organot od kogo e dobien 

predmetot.  

 Me\utoa, mo`e so sigurnost da se ka`e deka kaj site predmeti kaj koi 

postapkata traela pove]e od 6 meseci, a toa se vkupno 11 predmeti, isklu~iva 

pri~ina e [to ovie predmeti naj~esto se vrateni administrativno do sudovite za 

kompletirawe na spisite i povtorno vrateni vo Vrhovniot sud, a so toa i postapkata 

se odolgovlekuvala.  
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2.ОДДЕЛ ЗА ГРАЃАНСКИ ДЕЛА 
 
 Во овој Оддел во 2007 година биле примени нови 1.499 предмети или 136 

(8,3%) предмети помалку во однос на претходната година. Заедно со затечените 

предмети од претходните години 1.422, во работа биле вкупно 2.921 предмети од кои 

на крајот на годината биле решени 1.358 (46,5%), односно 134 предмети повеќе од 

минатата година. На крајот на годината останале нерешени 1.563 (53,5%) предмети.  

 Во 2007 година останале нерешени 1.563 предмети или за 141 предмет повеќе 

од 2006 година кога останале нерешени 1.422 предмети.  
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            Структура на решени предмети 

 Gledano prema pravnite osnovi vo reviziite poi koi se odlu~uvalo vo 

Oddelot za gra\anski dela vo tekot na 2007 godina, mo`e da se konstatira 

razli~nost. Taka, najmnogubrojni se po osnov rabotni sporovi 559 predmeti ili 

54,75%, potoa po osnov  na sopstvenost i vladenie 59 predmeti ili 5,78%, po osnov 

nadomest na [teta 139 predmeti ili 13,6%, za dolg 162 ili 15,87%, za poni[tuvawe 

i raskinuvawe na dogovor 64 predmeti ili 6,3%, za neosnovano zbogatuvawe 10 ili 

1%, za izdr[ka 11 predmeti ili 1,1%, za razvod na brak 8 predmeti ili 0,8%, i za 

stanbeni sporovi 7 predmeti ili 0,7%. 

 Kaj baraweto za za[tita na zakonitosta najmnogubrojni bile predmetite po 

osnov nadomest na [teta 71 ili 28,6%, sopstvenost i vladenie 60 ili 24,2%,rabotni 

sporovi 42 ili 17%, dolg 36 ili 14,5%, poni[tuvawe i raskinuvawe na dogovor 23 

ili 9,3%, drugi sporovi 7 ili 2,8% i po osnov na neosnovano zbogatuvawe 7 ili 2,8%.  

 Pri~ina za golem broj na predmeti po osnovot  raboten spor po vonredni 

pravni lekovi, pretstavuva ekonomskata sostojba vo zemjata, odnosno ste~aj na 

firmi, namaluvawe na brojot na rabotnici kaj pove]e rabotodava~i kako rezultat 

na ekonomski, strukturalni i sli~ni promeni i drugo. Po drugite osnovi brojot na 

predmetite se dvi`i vo ramki i voobi~aeni brojki kako i vo prethodnite godini. 

 
              Начин на одлучување 

              Од вкупниот број граѓански предмети 2.921 кои биле во работа во 2007 

година, по ревизија се 2.579 предмети односно 88,3% од вкупниот број предмети, а 

од овие решени по ревизија се 1.021 предмет, односно 46,5%.  

 Од решените 1.021 предмети, содржината на одлуките по ревизии изгледа 
вака: 
             -556 ревизии се одбиени (54,5%),    
             -52 ревизии се уважени и одлуките преправени (5,1%),  
             -129 ревизии се уважени и одлуките укинати (12,63%),  
             -189 ревизии се отфрлени (18,5%), и 

             -95 се решени на друг начин (9,3%). 
 Според бројот на одбиените ревизии, споредбено со претходните години, 

резултатите изгледаат вака: во 2002 година 61,6%, во 2003 година 45,16%, во 2004 
година 38,6%, во 2005 година 40,33%, во 2006 година 60%, а во 2007 година 54,5%.  
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Од овие бројки се гледа дека процентот на одбиените ревизии во 2007 година како 

неосновани споредбено со претходната година е намален, што значи благозголемен 

процент на квалитет во работата на апелационите судови. 

Во текот на 2007 година биле решени 248 предмети по барања за заштита на 
законитоста (БЗЗ).  

Од решените 248 предмети по барања за заштита на законитоста  

-82 од нив се уважени и преиначени судски одлуки (33,1%),  
-79 укинати судски одлуки (31,9%),  
-78 барања се одбиени (31,5%),  
-6 барања се решени на друг начин (2,4%), и 

-3 барања отфрлени (1,2%).  
 

 Одделот за граѓански дела одлучувал и во предмети за судир на надлежност, 
определување на друг стварно надлежен суд, продолжување рок за 
поднесување на тужба за оспорување на татковство од кои во работа биле 

вкупно 93 предмети, а од нив се решени 89 предмети или 95,7%, а останале 

нерешени 4 или 4,1%. 

 
 Траење на постапката 

 Во 2007 година од вкупно решени 1.358 предмети, траењето на постапката  

-над 6 месеци била кај 1.199 предмети,  

-од 3 до 6 месеци кај 32 предмети,  

-од 1 до 3 месеци кај 51 предмет и  

-до 1 месец кај 76 предмети. 

 

Судиите од Одделот за граѓански дела, беа распоредени и работеа по 

предмети во посебните совети од Одделот за управни спорови до крајот на месец мај 

од кога престанала надлежноста на Врховниот суд на Република Македонија за 

одлучување по управните предмети.  
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3.ОДДЕЛ ЗА УПРАВНИ СПОРОВИ 
 
 Во овој Оддел од 1.1.2007 до 27.5.2007 година биле примени нови 1.722 

предмети.  

Од 27.5.2007 до 5.12.2007 година биле примени нови 3.090 предмети, односно 

4.812 предмети, што значи дека во 2007 година во споредба со претходната година, 

бројот на новопримени предмети бил зголемен за 1.373 предмети.                       

Spored evidencijata na Oddelot, sostojbata e sledna: 

 Na 1.1.2007 godina vo Oddelot se zateknati nezavr[eni 3.491 predmeti.  

Do 27.5.2007 godina bile primeni novi 1.722 predmeti.  

Vkupno vo rabota bile 5.213 predmeti. 

 Od vkupno re[enite 1.639 predmeti zaklu~no so 27.5.2007 godina, vo 

izve[tajniot period vo Oddelot bile re[eni : 

-1.607 upravni sporovi, 

-3 barawa za za[tita na zakonitosta protiv presudi doneseni vo upravni 

sporovi,  

-23 predmeti po ~len 64 od Zakonot za upravnite sporovi,  

-4 predmeti po barawa za vonredno preispituvawe na presudi na osnovnite 

sudovi vo upravno-smetkovodstveni sporovi i 

-2 predmeti po barawa za za[tita na slobodite i pravata zagarantirani so 

Ustavot.  

 Zakonot za upravnite sporovi stapi vo sila na 27.5.2006 godina, a po~na da se 

primenuva na 27.5.2007 godina. 

 So denot na po~etokot na primena na Zakonot za upravnite sporovi, prestana 

da se primenuva i da va`i Zakonot za upravnite sporovi ("Sl.list na SFRJ" br.4/77, 

36/77 i "Sl.vesnik na RM" br.44/2002), spored koj Vrhovniot sud be[e nadle`en da 

odlu~uva vo upravnite sporovi. 

Poradi toa, Vrhovniot sud na Republika Makedonija od 27.5.2007 godina 

prestana da odlu~uva vo upravnite sporovi. No, Sudot prodol`i da gi prima i 

zaveduva tu`bite za pokrenuvawe na upravni sporovi, so ogled na toa [to 

Upravniot sud po~na so rabota vo dekemvri 2007 godina. 
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Od 27.5.2007 godina do denot na izvr[enoto primopredavawe so Upravniot 

sud, vo Vrhovniot sud na Republika Makedonija bea zavedeni novi 3.090 predmeti. 

Nezavr[enite 3.574 predmeti i novoprimenite 3.090, odnosno vkupno  

6.664 predmeti, vo dekemvri 2007 godina se predadeni na Upravniot sud.  

So Zakonot za upravnite sporovi e opredelena nadle`nosta na Vrhovniot sud 

na Republika Makedonija da re[ava po `albi protiv presudite na Upravniot sud  

od ~lenot 30 stav 3 od Zakonot za upravnite sporovi, koga strankata barala 

odr`uvawe na javna rasprava, kako i po na `albite protiv re[enijata na Upravniot 

sud doneseni po predlog za za[tita na slobodite i pravata zagarantirani so 

Ustavot od ~len 62 od Zakonot za upravnite sporovi.  

Predvideno e i pravo na barawe za za[tita na zakonitosta protiv odlukite 

na Upravniot sud doneseni po tu`bite za povtoruvawe na postapkata.  

Vo 2007 godina vo Vrhovniot sud na Republika Makedonija ne se primeni 

`albi, odnosno barawa za za[tita na zakonitosta, so ogled na kratkiot period od 

po~etokot na rabotata na Upravniot sud. 

 

Стурктура на примени и решени управни предмети до 
27.05.2007

1.722
51%

1.639
49%

Примени до 27.05.2007

Решени до 27.05.2007
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II. РАБОТА НА ОПШТАТА СЕДНИЦА НА ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА (член 37 од Законот за судовите) И СЕДНИЦА НА СУДИИ 

 
Согласно со член 37 од Законот за судовите, во исполнување на Уставните и  

законските надлежности, Претседателот и сите судии на Врховниот суд на 

Република Македонија учествуваа во работата на Општата седница. 

Врховниот суд на Република Македонија во текот на 2007 година има одржано 

11 Општи седници на кои се разгледувани повеќе прашања: 

-Одлучување по барања за заштита на законитоста на Јавниот обвинител на 

Република Македонија, подигнати против пресудите на советите во Одделот за 

управни спорови. 

-Дадено е мислење по Предлогот на Судскиот деловник. 

-Разгледан е и усвоен Извештајот за работата на Врховниот суд на Република 

Македонија за 2006 година. 

-На проширена Општа седница во два дена се разгледани Извештаите за 

работата на судовите во Република Македонија за 2006 година и усвоени оценки и 

заклучоци по истите. 

-Дадено е мислење за примена на одредбите од член 35 и член 36 од Законот 

за судовите, во врска со остварувањето на правото на судење во разумен рок. 

-Назначување на двајца членови во Програмскиот совет на Академијата за 

обука на судии и јавни обвинители. 

-Разгледани се предлози за времено упатување на судии во основните судови. 

-Разгледување на Предлог-Извештајот за работата на Врховниот суд на 

Република македонија во 2006 година. 

-Давање мислење за бројот на судии во 4 апелациони судови и во два основни 

суда. 

-Утврдување мислење за бројот на судиите во Врховниот суд на Република 

Македонија. 

-Давање мислење за утврдување ориентациона норма за решавање на 

предметите. 

-Претходно мислење по распоредот за работа на судиите на Врховниот суд на 

Република македонија од септември 2007 година. 
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-Донесена е одлука по 10 приговори на судии против одлуките за Годишниот 

распоред за работа на судот, донесени од претседателите на судовите. 

-На Општи седници се формирани три Совети за одлучување по жалбите 

изјавени против решенијата за разрешување на судиите донесени од Судскиот совет 

на Република Македонија.  

 
Седници на судии 

 
Во Врховниот суд на Република Македонија на Седниците на судиите биле 

разгледувани прашања, како што се: 

-Распоредот за работа на судиите; 

-Мислење по Предлог законот за донесување на Закон за судска служба; 

-Договор за постапувањето на Врховниот суд на Република Македонија во 

врска со почетокот на примената на Законот за управните спорови; 

-За измена и дополнување на Деловникот за работа на Врховниот суд на 

Република Македонија; 

-Тековни прашања за работата на Врховниот суд на Република Македонија со 

месечните извештаи за работата на судиите на Врховниот суд.  

 
III.ДРУГИ АКТИВНОСТИ 

  
 Во текот на 2007 година, во контекст на други активности, Претседателот на 

Врховниот суд на Република Македонија оствари бројни средби со меѓународни 

претставници и делегации кои се запознати со работата на Судот и со реформите на 

судскиот систем. 

 Oddelot za kaznivi dela vo tekot na  2007 godina  raspraval  po razni  

materijali i informacii [to mu bile dadeni vo nadle`nost za proiznesuvawe od 

Ministerstvoto za pravda i drugi institucii po koj se zavzemeni odredeni 

stanovi[ta, a bile razgleduvani i donesuvani pravni pra[awa po odredeni 

pra[awa. Na sednici na oddeli bile razgleduvani i pra[awa koi bile dostaveni 

od trite Apelacioni sudovi - krivi~nite oddeli  za zaedni~ki sredbi na trite 

Apelacioni suda  na koi sredbi u~estvuvale i sudii od oddelot.  
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Vo tekot na izve[tajnata 2007 godina sudiite od Oddelot za kaznivi dela 

izvr[ija i rabotni poseti na Osnovnite sudovi: Veles, Gevgelija, Gostivar, Kriva 

Palanka, {tip, Sveti Nikole,   Debar, Berovo i Kvadarci. 

Sudiite, dr`avnite sovetnici, sovetnici i vi[ite sorabotnici vo 

izve[tajnata godina aktivno u~estvuvale i na pove]e konferencii, seminari i 

sovetuvawa organizirani od strana na Ministerstvoto za pravda, Zdru`enieto na 

sudii na Republika Makedonija, Akademijata za sudii i javni obviniteli, Sovetot 

na Evropa, OBSE i drugi. 

Vo tekot na 2007 godina Oddelot za gra\anski dela odr`a brojni sostanoci 

na koi se raspravalo za razni pravni pra[awa koi proizleguvaa od predmetite, 

pravni pra[awa i problemi postaveni od osnovnite i apelacionite sudovi, po koi 

se dogovoreni stavovi, doneseni pravni mislewa i zaklu~oci po istite. 

Sudiite od Oddelot za gra\anski dela vo tekot na izve[tajnata godina 

u~estvuvale i vo rabotni tela i komisii za pove]e zakonski proekti, seminari, 

edukacii i studiski patuvawa, pri [to takvata nivna anga`iranost nemalo 

negativno vlijanie za redovnoto rabotewe na Oddelot. 

Sudiite  izvr[ija poseta na edinaeset osnovni sudovi i na Apelacionite 

sudovi vo Republika Makedonija, soglasno Programata i Rasporedot na ovoj Oddel 

za poseta na sudovi vo 2007 godina. Ostvareni se i posebni rabotni sredbi so 

oddelite za gra\anski dela na Apelacionite sudovi na koi, osven redovnata 

razmena na mislewa po pravni pra[awa, posebno e raspravano za dilemite okolu 

primenata na noviot Zakon za parni~nata postapka kako i primena na Zakonot za 

Rabotni odnosi. 

 Vo tekot na godinata zaklu~no do 27.5.2007 godina, Oddelot za upravni 

sporovi odr`al nekolku sednici, na koi bil razgledan i usvoen Izve[tajot za 

rabota na Oddelot za 2006 godina, a isto taka se raspravalo za donesuvawe 

mislewe i zazemawe stav po tekovnite pra[awa vo vrska so upravnite predmeti vo 

Oddelot. 
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IV. РАБОТА ВО ВРСКА СО ПРЕТСТАВКИТЕ И  
ДРУГИТЕ ОБРАЌАЊА ДО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ  
НА ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

 Во текот на 2007 година во Врховниот суд на Република Македонија, примени 

се вкупно 1.093 поднесоци. Од нив 510 се барања за побрзо решавање на 

предметите, 49 се барања за потврди за заведени управни спорови, 381 претставки и 

152 други поднесоци. 

Според Деловникот за работа на Врховниот суд на Република Македонија, 

Претседателот од вкупно 510 барања за приоритетно решавање, одобрил 131, од тоа 

64 се за предмети во управна постапка, 62 приоритети се одобрени за поднесени 

ревизии и 5 барања за заштита за законитоста во граѓанска постапка. 

Во 47 случаи до Судот се обратил Народниот правобранител, во 36 случаи 

Министерството за правда и во 2 случаи Хелсиншкиот комитет за човекови права. 

Претставките најчесто се однесуваат на долгото траење на постапките пред 

основните судови, како и на работата и однесувањето на поедини судии и 

претседатели. На сите претставки, Врховниот суд одговорил и постапил по Законот 

за судовите и Судскиот деловник. 

 
Слободен пристап до информации од јавен карактер 

 
Во текот на 2007 година примени се вкупно 19 барања по Законот за слободен 

пристап до информации од јавен карактер. Десет барања се позитивно решени. 

Одговорено им е на прашањата истакнати во истите. По пет барања се донесени 

решенија со кои барањата се одбиени, од причина што подносителот бара одговор 

на прашање, а не иформација според Законот. 

Четири барања се оценети како непотполни. 

Нема вложени приговори по одлуките при повторно одбивање на бараната 

информација. Нема поведени управни спорови во случај на молк на имателот на 

информацијата. 
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V. ЗАКЛУЧНИ КОНСТАТАЦИИ  
 

1.Во Врховниот суд на Република Македонија вкупно во 2007 година биле 

примени 3.900 предмети, од кои во Одделот за казниви дела 679 предмети, во 

Одделот за граѓански дела 1.499 предмети и во Одделот за управни спорови до 

27.5.2007 година 1.722 предмети. Одделот за казниви дела решил вкупно 700 

предмети, Одделот за граѓански дела 1.358 предмети, а Одделот за управни спорови 

1.639 предмети или вкупно решени се 3.697 предмети. Вкупно нерешени останале 

1.612 предмети, од кои 49 од Одделот за казниви дела, 1.563 од Одделот за 

граѓански дела, а нерешените предмети од Одделот за управни спорови се 

предадени на Управниот суд.  

 

 2.Одделот за казниви дела извештајната 2007 година ја завршил како 

апсолутно ефикасен. Остатокот од 49 нерешени предмети, се должи на фактот што 

определен број предмети се примени во последните два месеци од извештајната 

година и тие не можат да бидат земени во работа од објективни законски рокови 

поврзани со мислења на странките.  

 

 3.Во Одделот за граѓански дела во извештајната 2007 година се решени 1.358 

предмети, односно 134 предмети повеќе споредено со 2006 година. Со новата 

поставеност на Врховниот суд на Република Македонија и Распоредот за работа во 

2008 година, се очекува заостатокот видно да се намали, со што ќе се зајакне 

ефикасноста на Судот, во постапувањето по вонредните правни лекови. 

 

 4.Во Одделот за управни спорови во извештајната 2007 година za periodot od 

1.1.2007 do 27.5.2007 godina, vo vr[eweto na negovite so Ustav i zakon utvrdeni 

nadle`nosti, re[il 1.639 predmeti, [to zna~i deka i vo izve[tajniot period 

Oddelot rabotel so visok stepen na anga`iranost na sudiite i sovetnicite.   
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 5. Врховниот суд на Република Македонија во остварување на уставната 

функција и надлежност, обезбедување на единствена примена на законите од страна 

на сите судови во Републиката и воедначување на судската пракса, ќе продолжи и во 

наредната година да остварува посети на основните и апелационите судови. 

 

  6.Врховниот суд на Република Македонија ќе изработува сентенци кои ќе бидат 

одобрени на седница на одделите, заради Web страницата на одлуките за 

воедначување на судската практика. 

      
     
                            ВРХОВЕН СУД  
                  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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