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                                              З  А  П  И  С  Н  И  К 
oд  279-та седница на Судскиот совет на Република 

Македонија  одржана во салата на Судскиот совет на 
Република Македонија  на ден 12.06.2018 година, (вторник) 

со почеток во 10,00 часот  
 

На седницата присуствуваа: Зоран Караџовски, претседател на 
Советот, Шемседин Јусуфи - заменик претседател, Влатко Самарџиски, 
Мирјанка Гоцевска-Стефановска - членови на Советот избрани од редот на 
судиите и Владе Богданоски, Беким Реџепи, Виолета Богојеска, Селим 
Адеми и Лидија Каначковиќ - членови на Советот избрани од Собранието 
на Република Македонија. 

Отсутни се: Министерот за правда – Рената Дескоска, Претседателот  
на Врховен суд на РМ- Јово Вангеловски -  членови по функција, уредно 
поканети и Јелица Крстевска, Мери Дика-Георгиевска, Беќир Шаини и 
Александра Зафировска – членoви на Советот избрани од редот на 
судиите,  oправдано отсутни поради користење на 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 и Наташа Јаневска - оператор 
на систем за гласање. 

 
Претседателот на Советот најнапред констатира дека има потребен 

кворум за работа, по што предложи измена на дневниот ред, односно 
повлекување на 1-та и 2-та точка од дневниот ред од технички причини. 
Предлага 1-та точка да гласи: Донесување на Одлука за објавување на 
оглас за избор на претседател на Основниот суд Крушево, 2-та точка да 
гласи: Донесување на Одлука за определување на известител од редот 
на членовите на Судскиот совет на РМ по поднесено Барање за 
поведување на постапка за утврдување на одговорност на судија, а точка 3 
да биде - Разно, по што отвори расправа. 

 
Членот на Советот- Селим Адеми предлага да се додаде нова точка- 

Донесување на одлука за времено упатување на судија во Основниот суд 
Крушево. 

 
Претседателот на Советот констатира дека се прифаќа предлогот, 

така што точка 3 да гласи: Донесување на одлука за времено упатување на 
судија во Основниот суд Крушево, а точка 4 да се помести за една 
нанапред како точка - Разно. 
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Членот на Советот- Виолета Богојеска предлага дополнение на 3-та 

точка со Донесување на одлука за времено упатување на судија во 
Основниот суд Делчево. 

 
Претседателот на Советот констатира дека се дополнува 3-та точка 

со Донесување на одлука за времено упатување на судија во Основниот 
суд Делчево. 
 

Членот на Советот- Беким Реџепи предлага да не се симнуваат 1-та 
и 2-та точка од предложениот дневен ред. 
 

Членот на Советот- Влатко Самарџиски како член на Комисијата за 
подготвување на кандидатски листи за избор на член на Судскиот совет на 
Република Македонија појасни дека го известил Претседателот на Советот 
по однос на направени печатни грешки во Извештајот и дека останатите 
членови на Комисијата се согласиле да се изготви нова единствена посебна 
листа на кандидати на судии по објавениот оглас за избор на член на 
Судскиот совет. Појасни дека дополнително ќе биде изготвен нов 
Извештај од страна на Комисијата. 

 
Претседателот на Советот констатира дека членот на Советот 

Беким Реџепи ја напушти седницата.  
Со оглед дека никој повеќе не се јави за збор, го стави на гласање 

предложениот дневен ред со погоре дадените измени и дополненија. 
 По гласањето констатира дека со  8  - „За“, е усвоен следниот 
 

 
                                Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 

1. Донесување на Одлука за објавување на оглас за избор на претседател на 
Основниот суд Крушево; 

 
2. Донесување на Одлука за определување на известител од редот на 

членовите на Судскиот совет на РМ по поднесено Барање за поведување 
на постапка за утврдување на одговорност на судија; 

 
3. Донесување на одлуки за времено упатување на судии во Основниот суд 

Крушево и Основниот суд Делчево и 
 

4. Разно. 
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Точка 1 
По излагање на 1-та точка од дневниот ред – Донесување на Одлука 

за објавување на оглас за избор на претседател на Основниот суд 
Крушево, Претседателот на Советот појасни дека по донесена одлука за 
објавување на оглас, од страна на Советот бил објавен оглас за избор на 
претседател на Основниот суд Крушево, но на истиот не се јавил ниту еден 
кандидат. Предлага согласно Законот за Судскиот совет на РМ повторно 
да се објави оглас за избор на претседател на Основниот суд Крушево и да 
се донесе одлука за објавување на оглас. Отвори расправа по предлогот. 

Откако констатира дека никој не се јави за збор, предлогот го стави 
на гласање. По гласањето констатира дека со 8 - „За“, е донесена следната 
 

                               О  Д  Л  У  К  А 
 
ДА СЕ ОБЈАВИ ОГЛАС  за избор на претседател на Основен суд 

Крушево 
 

 
Претседателот на Советот појасни дека поради присуство  на 

јавност на седницата ќе се продолжи со 3-та точка од дневниот ред, 
наместо со 2-та точка, која е нејавна согласно законот. 
 
 
Точка 3 

По однос на 3-та точка од дневниот ред - Донесување на одлуки за 
времено упатување на судии во Основниот суд Крушево и Основниот 
суд Делчево, Претседателот на Советот му даде збор на известителот. 

 
Членот на Советот- Селим Адеми како координатор за Основниот 

суд Крушево најнапред појасни дека во Основниот суд Крушево има само 
двајца судии и дека поради таквата состојба се потребни дополнителни 
напори во работењето. Како координатор на Основниот суд Прилеп 
остварил контакт со претседателот на Основниот суд Прилеп и од страна 
на претседателот на судот било доставено известување дека има можност 
еден судија од Основниот суд Прилеп да биде времено упатен во друг суд. 
Согласно направени анализи за работата и бројот на предметите во судот, 
имало можност судијата Зоран Стеваноски да биде времено упатен од 
Основниот суд Прилеп за вршење на судиската функција во друг суд. 
Смета дека судијата ќе има можност да го совлада приливот на предмети 
во Основниот суд Крушево и дека е неопходно времено упатување на 
судија во тој суд заради нормално функционирање на судот.   

 
Претседателот на Советот образложи зошто е прифатлив предлогот 

за времено упатување на судијата Зоран Стеваноски од Основниот суд  
Прилеп во Основниот суд Крушево, имено бидејќи двајцата судии во 
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Основниот суд Крушево работат на граѓанска материја, а судијата Зоран 
Стеваноски работи кривична материја. Воедно појасни дека Основниот суд 
Крушево има најблиска релација до Основниот суд Прилеп. Изрази дилема 
по однос на периодот на временото упатување, односно дали судијата да 
биде упатен за период од шест месеци или од една година од денот на 
упатувањето. 

 
Членот на Советот- Селим Адеми предлага судијата да биде 

времено упатен за период од една година од денот на упатувањето, а 
особено поради тоа што следи период на судска ферија. Евентуално, 
понатаму доколку има услови за времено упатување на судија од друг суд, 
судијата може повторно да биде вратен во Основниот суд Прилеп. 

 
Претседателот на Советот предлага судијата Зоран Стеваноски да 

биде времено упатен од 01.07.2018 година, најдолго за период од една 
година од денот на упатувањето. 

 
Членот на Советот- Мирјанка Гоцевска- Стефановска посочи 

пример кога судија од Основен суд Струмица бил времено упатен за 
период од шест месеци во Основен суд Берово,  но се покажало 
неефикасно временото упатување за тој краток период од шест месеци. 
Поради тоа смета дека судијата треба да биде упатен за период од една 
година.  

 
Претседателот на Советот откако констатира дека никој повеќе не 

се јави за збро, го стави на гласање предлогот за времено упатување на 
судијата Зоран Стеваноски од Основниот суд Прилеп во Основниот суд 
Крушево сметано до 02.07.2018 година, најдолго за период од една година 
од денот на упатувањето. По гласањето констатира дека со 8 – „За“, е 
донесено следното 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

ЗОРАН СТЕВАНОСКИ, судија на Основниот суд Прилеп, ВРЕМЕНО 
СЕ УПАТУВА ЗА ВРШЕЊЕ НА СУДИСКАТА ФУНКЦИЈА во Основниот суд 
Крушево, сметано од 02.07.2018 година, најдолго за период од една 
година од денот на упатувањето. 

За временото упатување да се извести претседателот на Основниот 
суд Прилеп и ВД претседателот на Основниот суд Крушево. 

 
Претседателот на Советот му даде збор на известителот по однос 

на донесување на одлука за времено упатување во Основниот суд Делчево. 
 
Членот на Советот- Виолета Богојеска како координатор за 

Основниот суд Делчево најнапред појасни дека од страна на претседателот 
на Основниот суд Делчево е доставен допис по однос на тоа дека во судот 
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има само еден судија, а двајца судии се времено упатени од Основен суд 
Кочани, од кои на едниот судија на 24.06.2018 година му истекува 
периодот за кој е времено упатен, а на другиот судија му истекува на 
20.07.2018 година. Поради ваквата состојба доведено е во прашање 
работењето на судот. По барање од Советот за можност за времено 
упатување на судии од Основниот суд Кочани, бил доставен допис од 
претседателот на Основниот суд Кочани за согласност за времено 
упатување на само еден судија во друг суд, а согласно направена анализа 
за приливот на предмети и обемот на работа во судот. Остава Советот да 
одлучи за времено упатување на судија во Основен суд Делчево. 

 
Претседателот на Советот смета дека треба да се направат анализи 

за да се утврди можноста за времено упатување на судија во Основниот 
суд Делчево. Предлага да се одложи донесувањето на одлука за времено 
упатување на судија во Основниот суд Делчево, бидејќи  координаторот за 
Основен суд Кочани- членот на Советот, Беким Реџепи ја напушти 
седницата. 

 
Членот на Советот- Мирјанка Гоцевска Стефановска посочи на 

тоа дека ќе се доведе во прашање работењето на Основен суд Кочани 
доколку времено се упатуваат судии во друг суд. Предлага за наредна 
седница да се побара известување од сите судови, односно барање  
согласност за времено упатување на судија во Основен суд Делчево. 

 
Претседателот на Советот појасни дека согласно предвиденото во 

Стратегијата за реформи во правосудството побарал побрза реализација во 
таа насока, а во врска со измените на Законот за судовите. 

 
Членот на Советот- Мирјанка Гоцевска Стефановска појасни дека 

Основниот суд Делчево има голем фонд на предмети во работа и истиот 
има потреба од најмалку тројца судии. 

 
Претседателот на Советот потенцира дека треба да се направат 

напори за времено упатување на уште еден судија во Основниот суд 
Делчево. 

 
Точка 2 -Донесување на Одлука за определување на известител од 
редот на членовите на Судскиот совет на РМ по поднесено Барање за 
поведување на постапка за утврдување на одговорност на судија e нејавна. 

 
Точка Разно 

Претседателот на Советот по однос на донесување на одлуки за 
престанок на функцијата судија - поротник на Основен суд Скопје 1 
Скопје и Основен суд Охрид, му даде збор на известителот. 
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Членот на Советот- Мирјанка Гоцевска-Стефановска наведе дека 
од страна на Основниот суд Скопје 1 Скопје е доставено барање за 
престанок на функцијата судија- поротник на Основен суд Скопје 1 Скопје 
на Славица Трчкова, по сопствено барање. Во прилог на барањето е 
доставена и изјава од судијата поротник. Воедно е доставено барање за 
престанок на функцијата судија поротник на Основен суд Скопје 1 Скопје 
на Ѓурѓена Лазова, поради навршени 64 години старост. Предлага да се 
донесат одлуки за престанок на функцијата судија -поротник на 
наведените судии поротници. 

 
Претседателот на Советот отвори расправа по предлогот. Со оглед 

да никој не се јави за збор, констатира дека се донесени следните одлуки: 
                                               О  Д  Л  У  К  А  

 
 На Славица Трчкова, избрана за судија поротник на Основен суд 
Скопје 1 Скопје со Одлука на Судскиот совет на Република Македонија, 
објавена во „Службен весник на Република Македонија“ и престанува 
функцијата судија поротник, по сопствено барање. 

 
                                            О  Д  Л  У  К  А  

 
На судијата поротник  на Основен суд Скопје 1 Скопје, Ѓурѓена 

Лазова избранa за судија поротник на Основен суд Скопје 1 Скопје со 
Одлука на Судскиот совет на Република Македонија и престанува 
функцијата судија поротник, поради навршени 64 години старост.  
 

Членот на Советот- Мирјанка Гоцевска-Стефановска наведе дека 
од страна на Основниот суд Охрид е доставено барање за престанок на 
функцијата судија поротник на Основен суд Охрид на Миленко Ламбески, 
по сопствено барање. Во прилог на барањето е доставена и изјава од 
судијата - поротник. Предлага да се донесе одлука за престанок на 
функцијата судија -поротник. 

 
Претседателот на Советот отвори расправа по предлогот. Со оглед 

да никој не се јави за збор, констатира дека е донесена следната 
 
                                                О  Д  Л  У  К  А  

 
 На Миленко Ламбески, избран за судија поротник на Основен суд 
Охрид со Одлука на Судскиот совет на Република Македонија, објавена во 
„Службен весник на Република Македонија“ му престанува функцијата 
судија поротник, по сопствено барање. 
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 Членот на Советот- Влатко Самарџиски побара за наредна седница 
да се стави на дневен ред поднесено барање за мирување на судиска 
функција на судија на Основен суд Скопје 2 Скопје. 

Претседателот на Советот констатирa дека  дневниот ред е исцрпен 
во целост и дека седницата е завршена во 12,45 часот. 

                                                                      СУДСКИ СОВЕТ                                                 
                                                        НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
                                                                                 Зоран Караџовски 
 
 
 

                   
 

 


