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                                              З  А  П  И  С  Н  И  К 
oд  289-та седница на Судскиот совет на Република 

Македонија  одржана во салата на Судскиот совет на 
Република Македонија  на ден 25.10.2018 година, (вторник) 

со почеток во 13,00 часот  
 

 
На седницата присуствуваа: Зоран Караџовски, претседател на 

Советот, Шемседин Јусуфи - заменик претседател, Јелица Крстевска, 
Влатко Самарџиски, Мери Дика-Георгиевска, , Александра Зафировска и 
Сашко Георгиев - членови на Советот избрани од редот на судиите и 
Владе Богданоски, Беким Реџепи, Виолета Богојеска и Селим Адеми   и 
Лидија Каначковиќ- членови на Советот избрани од Собранието на 
Република Македонија. 

 
Отсутни се: Министерот за правда – Рената Дескоска и 

Претседателот  на Врховен суд на РМ- Јово Вангеловски - членови по 
функција, уредно поканети и Мирјанка Гоцевска-Стефановска - член на 
Советот избран од редот на судиите, оправдано отсутна поради користење 
на денови од годишен одмор. 

 
Записникот го водеше Анита Андоноска –генерален секратар на 

Судскиот совет на РМ. На седницата присуствуваа: Весна Толева - 
државен советник во Судскиот совет на РМ, Вера Андрејчин, советник за 
односи со јавност и оператор на систем за гласање.  
 

Претседателот на Советот откако констатира дека има потребен 
кворум за работа, по што го изложи дневниот ред и отвори расправа по 
истиот.  

Откако констатира дека никој не се јави за збор, го стави на гласање 
предложениот дневен ред. 

По гласањето констатира дека со 11-„За“, 1- не гласал, е усвоен 
следниот 
 

                                 Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д 
 

 
1. Донесување на Одлуки по поднесени барања од судии за исправка 

на податоци во Судскиот изборен именик и 
 

2. Разно. 
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Точка 1 
По излагање на 1-та точка од дневниот ред- Донесување на Одлуки 

по поднесени барања од судии за исправка на податоци во Судскиот 
изборен именик, Претседателот на Советот појасни дека до Судскиот 
совет се поднесни две барања од судии за исправка на податоци во 
Судскиот изборен именик. Барање за исправка е поднесено од Кирче 
Донев-судија на Апелациониот суд Штип во кое судијата навел дека во 
Судскиот изборен именик кој му бил доставен на увид на 17.10.2018 
година увидел дека има грешка во неговото име и во делот за 
националната припадност. Поради тоа судијата бара исправка, така што во 
името наместо „Кирчо“, да стои „Кирче“,, а во делот за националната     
припадност наместо „македонци“, да стои „македонец“.  Констатира дека е 
направен увид во Уверението за државјанство издадено на име на судијата 
и дека таму стои име „Кирче“. Отвори расправа по излагањето. 

 
Членот на Советот- Мери Дика-Георгиевска посочи дека во 

Судкиот изборен именик, во рубиката за национална припадност кај 
повеќето судии стои „македонци“, а не „македонец“.   
 

Членот на Советот- Селим Адеми укажа на неспорноста за промена 
на името “Кирче“ бидејќи тоа е видно од Уверението за државјанство, 
додека во другиот дел по однос на националната припадност генерално кај 
сите судии стои „македонци“, а не „македонец“.   

 
Заменик претседтаелот-Шемседин Јусуфи постави прашање врз 

основа на што предходно бил изготвен Судскиот изборен именик во 
Министерството за правда. 
 

Членот на Советот- Александра Зафировска нагласи дека Судскиот 
совет не е надлежен да му укажува на Министерството за правда по однос 
на опдатоците и смета дека генерално за сите судии треба националната 
припадност да биде регулирана на ист начин во смисол на множинската 
форма. 
 

Членот на Советот- Мери Дика-Георгиевска побара стручната 
служба на Советот да се обрати до Министерството за правда по однос на 
тоа зошто на тој начин се води Судскиот изборен именик, кога станува 
збор за националната припадност.  

 
Членот на Советот- Беким Реџепи  посочи дека нема пречки по 

однос на начинот на регулирање на рубриката за национална припадност 
од страна на Советот. Евентуално предлага на друга седница да се 
дискутира за ова прашање. 

 
 



3 
 

Членот на Советот- Селим Адеми појасни дека во рамките на 
Министерството за правда се води матична евиденција, односно има 
Управа за водење на матични книги и најверојатно има правилник за таа 
цел. 

Претседателот на Советот откако констатира дека никој повеќе не 
се јави за збор, го стави на гласање предлогот за делумно усвојување на 
барањето на судијата Кирче Донев, така што да се усвои барањето само во 
во делот за промена на името на судијата, а во делот на националната 
припадност да не се усвои бидејќи за сите судии во таа рубрика стои 
„Македонци“ во множина, а не „Македонец“. По гласањето констатира 
дека со 12-„За“ е донесено следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

Барањето за исправка на податоците во Судскиот изборен именик од 
Кирче Донев, судија на Апелациониот суд Штип, ДЕЛУМНО СЕ 
УСВОЈУВА. 

- Во Судскиот изборен именик во рубриката „име и презиме на 
судијата“, наместо „Кирчо“, да стои „Кирче“. 

- Рубриката во делот за националната припадност каде стои 
„Македонци“, останува непроменета. 

 
Претседателот на Советот  продолжи со излагање и на второто 

барање за промена на податоци во Судскиот изборен именик од Славчо 
Тасев – судија на Апелациониот суд Штип. Во барањето судијата навел 
дека на 17.10.2018 година од страна на Претседателoт на Аплеациониот 
суд Штип му бил доставен на увид Судскиот изборен именик и бара 
промена во рубриката “национална припадност“, така што наместо 
“бугарин“ да стои “македонец“. Појасни дека судијата Славчо Тасев 
откако е избран за судија во евиденцијата која се води во Судскиот совет 
како и приложената документација, истиот се изјаснил како “бугарин“. Во 
регистарот на судии исто така е заведен како “бугарин“. Во конкретниот 
случај смета дека барањето на судијата треба да се одбие како неосновано. 
Инаку судијата имал поднесено истоветно барање при пријавување на 
оглас за избор на член на Судскиот совет и во тој случај приговорот за 
исправка на податоци му било одбиен со решение од страна на 
Министерството за правда, кое во тој период го водело Судскиот изборен 
именик. По поднесена тужба од страна на судијата Славчо Тасев, 
Управниот суд на 26.10.2012 година донел пресуда со која тужбата на 
тужителот е одбиена како неоснована. Во образложението на одлуката 
судот утврдил дека од сите списи произлегува дека тужителот по однос на 
националната припадност се декларирал како бугарин. На претходно 
објавени огласи за избор на член на Судскиот совет на РМ или за избор на 
судии, секогаш неговата национална припадност била „бугарин“.  
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Основната причина за одбивање на тужбата од страна на судот е што 
судијата барањето го поднел  по распишување на огласот и бараната 
промена не можела да се изврши од причина што се доведува во прашање 
промената на националната припадност заради остварување на права за 
избор на членови на Судскиот совет. Таквата промена на националната 
припадност по распишување на огласот исклучиво за остварување на 
друго право ги доведувало во нерамноправна ситуација другите судии кои 
го  остваруваат правото за избор на членови на Судскиот совет. Смета дека 
барањето треба да се одбие како неосновано, по што отвори расправа. 
 

Членот на Советот- Лидија Каначковиќ од своето искуство како 
судија на Управен суд напомена дека судот имал став дека не може да се 
прави исправка на Судкиот изборен именик во делот за националната 
припадност. Во таа насока појасни дека до надлежен орган треба да се 
поднесе барање за промена на националната припадност. По извршен увид 
во персоналното досие на судијата, констатирала дека судијата секаде се 
декларира како “бугарин“. Поради тоа смета дека не станува збор за 
грешка која треба да се исправи, туку дека судијата сам се изјаснил како 
“бугарин“. 
 

Членот на Советот- Владе Богданоски смета  дека барањето треба 
да се одбие како неосновано, бидејќи истото е доставено по објавување на 
огласот. 
 

Членот на Советот- Селим Адеми во тој контекст го цитираше член 
17 став 1, 2 и 3 од Законот за Судскиот совет на РМ, зачудувачка е 
реакцијата зошто да не се прифати барање за промена на националната 
припадност. Смета дека со тоа на судијата би му се ускратило правото да 
биде кандидат на општата листа за кандидат од Апелационо подрачје 
Штип. Во случајов смета дека треба да се усвои барањето за промена на 
националната припадност. Инаку судијата водел спор по однос на 
промената за националната припадност пред ЕСЧП. 

 
Членот на Советот- Мери Дика-Георгиевска како член на 

Комисијата  за подготвување на кандидатски листи наведе дека судијата 
Славчо Тасев побарал прием кај Комисијата и ги известил дека се води 
постапка пред ЕСЧП која е при крај и дека истиот сметал дека му е 
ускратено правото за изразување на национална припадност. Во законот 
стои дека може да се побара исправка на податоците, но за каков вид на 
исправка станува збор, дали е за класична исправка или исправка во бројки 
или букви. 

 
Членот на Советот- Александра Зафировска нагласи дека судијата 

можел да поднесе барање за исправка во податоците по однос на 
националната припадност и предходно, а не само кога има потреба од 
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стекнување од одредено право, односно позиција. Првично судијата се 
изјаснил како “бугарин“ и смета дека вакво однесување за еден судија е 
непримерно. 
 

Членот на Советот- Владе Богданоски го посочи чл.17 од Законот за 
Судскиот совет на РМ, но нагласи дека исправка на податоци може да се 
бараат и надвор од тој рок предвиден во законот, а такво нешто судијата 
досега не побарал. Судијата барал исправка на податоци само кога имал 
потреба од тоа и смета дека тоа е класична злоупотреба и дека во случајот 
станува збор за пресудена работа бидејќи има одлука на Управниот суд. 

 
Членот на Советот- Селим Адеми укажа дека судијата и пред 6 

години барал исправка на податоците по однос на националната 
припадност и дека и досега никогаш не се пријавил како кандидат на 
Единствената посебна листа на кандидати на судиите припадници на сите 
заедници кои не се мнозинство во РМ за целата територија на РМ. 

 
Членот на Советот- Влатко Самарџиски наведе дека преку друг 

судија (не е сигурен дали во 2006 година), го запознал судијата Славчо 
Тасев и посочи дека истиот претходно се пријавил на листата на кандидати 
на судии припадници на заедниците кои не се мнозинство во РМ. Побара 
да се изврши проверка дали судијата на тој оглас претходно се пријавил 
како припадник на бугарска националност. 

 
Претседателот на Советот посочи дека судијата приговара и бара 

исправка на податоците во судскиот изборен именик само кога се 
пријавува на објавен оглас, а не секогаш кога судскиот изборен именик се 
става на увид во судовите. 

 
Членот на Советот- Селим Адеми за да може да гласа, побара да се 

изврши проверка во пријавата на судијата од 2009 година кога се пријавил 
за судија на Апелациониот суд Штип, дали тогаш се декларирал како 
бугарин. 

 
Претседателот на Советот откако констатира дека никој повеќе не 

се јави за збор, го стави на гласање предлогот за одбивање на барањето на 
судијата Славчо Тасев. По гласањето констатира дека со 12-„За“ е 
донесено следното 

 

                                                 Р Е Ш Е Н И Е 
 

Барањето за исправка на податоците во Судскиот изборен именик од 
Славчо Тасев, судија на Апелациониот суд Штип,  СЕ OДБИВА КАКО 
НЕОСНОВАНО. 
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Точка Разно 
Претседателот на Советот наведе дека од страна на Основниот суд 

Охрид е доставен писмен допис со кој Советот се известува дека Зумбуле 
Даути-судија на Основниот суд Охрид починала на ден 19.10.2018 година. 
Предлага да се донесе решение за престанок на судиската функција на 
судијата поради смрт, по што отвори расправа. Со оглед да никој не с ејави 
за збор, констатира дека е  донесено следното 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

 
Се утврдува престанок на судиската функција на Зумбуле Даути, 

судија на Основниот суд Охрид, поради смрт.  
Со денот на престанокот на судиската функција на судијата и 

престанува правото на плата како судија, заклучно со 19.10.2018 година.  
 
Претседателот на Советот отвори расправа по точката Разно. 

 
Членот на Советот - Селим Адеми наведе дека барањето за исправка 

на податоците од судијата Славчо Тасев е поднесено во Судскиот совет на 
18.10.2018 година, а членовите на Комисијата за подготвување на 
кандидатски листи за избор на членови на Судскиот совет на РМ не биле 
известени за таквото барање. За поднесеното барање дознале од 
кандидатот Славчо Тасев, кој лично побарал прием кај Комисијата и ги 
известил дека има сознание дека неговото барање за исправка му е 
одбиено. 

       
Претседателот на Советот појасни дека веднаш закажал седница 

откако му биле доставени барањата од судиите за исправка на податоците 
во Судскиот изборен именик. Инаку барањата од моментот на 
поднесувањето, се досега, до закажување на седницата стоеле во архивата 
на Судскиот совет.  

 Воедно констатира дека дневниот ред е исцрпен во целост и дека  
седницата е завршена во  14,00 часот. 
 
                                                                      СУДСКИ СОВЕТ                                        

                                                        НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
             ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                                                                 Зоран Караџовски 
 
Изработил:  
Државен советник; Весна Толева 
Генерален секретар; Анита Андоноска 
 

 
 



7 
 

 
                   

 

 


