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                                              З  А  П  И  С  Н  И  К 
oд  287-та седница на Судскиот совет на Република 

Македонија  одржана во салата на Судскиот совет на 
Република Македонија  на ден 16.10.2018 година, (вторник) 

со почеток во 10,30 часот  
 

 
На седницата присуствуваа: Зоран Караџовски, претседател на 

Советот, Шемседин Јусуфи - заменик претседател, Јелица Крстевска, 
Влатко Самарџиски, Мирјанка Гоцевска-Стефановска, Александра 
Зафировска и Сашко Георгиев - членови на Советот избрани од редот на 
судиите и Владе Богданоски, Беким Реџепи, Виолета Богојеска и Селим 
Адеми - 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 Мери Дика-Георгиевска, член на Советот 
избран од редот на судиите и Лидија Каначковиќ, член на Советот избран 
од Собранието на РM, оправдано отсутни 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 Наташа Јаневска - оператор на систем за гласање.  
 

Претседателот на Советот откако констатира дека има потребен 
кворум за работа, предложи дополнение на дневниот ред, така што 1-та 
точка да гласи: 1.Назначување на двајца членови и нивни заменици на 
Управниот одбор на Академијата за судии и јавни обвинители од редот на 
судиите, 2-та точка од предложениот дневен ред ја повлекува и предлага 
нова точка 2, така што истата да гласи: Изменување и дополнување на 
Годишниот план за јавни набавки на Судскиот совет на Република 
Македонија за 2018 година, по што се додава нова точка 3 - Донесување на 
одлука за времено упатување на судија во Основен суд Берово и точка 4 - 
Разно. 

Отвори расправа по изложениот дневен ред. Откако констатира дека 
никој не се јави за збор, го стави на гласање предложениот дневен ред со 
измените и дополнението.  

По гласањето констатира дека со 11-„За“, е усвоен следниот 
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                                 Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д 

 
1.Назначување на двајца членови и нивни заменици на Управниот 

одбор на Академијата за судии и јавни обвинители од редот на судиите; 
 2. Изменување и дополнување на Годишниот план за јавни 
набавки на Судскиот совет на Република Македонија за 2018 година; 
  3. Донесување на Одлука за времено упатување на судија во 
Основен суд Берово и 
 4. Разно. 
 
Точка 1 

По излагање на 1-та точка од дневниот ред- Назначување на двајца 
членови и нивни заменици на Управниот одбор на Академијата за судии 
и јавни обвинители од редот на судиите, Претседателот на Советот 
појасни дека согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за 
Академијата на судии и јавни обвинители кој влезе во сила од 12.09.2018 
година, Судскиот совет има законска обврска да назначи двајца членови и 
нивни заменици на Управниот одбор на Академијата за судии и јавни 
обвинители, од редот на судиите, по што отвори расправа. 

 
Членот на Советот- Влатко Самарџиски за член на Управниот 

одбор на Академијата за судии и јавни обвинители ја предлага Оља 
Ристова – судија на Основниот суд Скопје 1 Скопје. Смета дека 
посочениот судија ги исполнува условите за член на Управниот одбор, 
дека има 9 години работен стаж како судија со позитивни резултати во 
работата, против судијата нема правосилна пресуда со која е осудена за 
кривично дело на безусловна казна од најмалку шест месеци, ниту 
правосилна пресуда со која е изречена казна или прекршочна санкција 
забрана за вршење на професија, дејност или должност за кривично дело 
или прекршок поврзани со злоупотреба на судиската функција. Предлага 
предлогот да биде прифатен и смета дека судијата чесно, законито и 
непристрасно ќе ја извршува функцијата член на Управниот одбор на 
Академијата.  

За заменик член на Управниот одбор на Академијата за судии и 
јавни обвинители ја предлага Елизабета Дуковска – судија на 
Апелациониот суд Скопје. Појасни дека истата за судија на Основниот суд 
Скопје 1 Скопје е избрана од 2004 година, а од 19.11.2009 година е избрана 
за судија на Апелациониот суд Скопје и дека има над 14 години работен 
стаж како судија со позитивни резултати во работата. Смета дека судијата 
Дуковска ги исполнува условите за заменик член на Управниот одбор на 
Академијата. 

 
Членот на Советот- Селим Адеми за член на Управниот одбор на 

Академијата за судии и јавни обвинители го предлага Осман Шабани – 
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судија на Основниот суд Скопје 1 Скопје. Појасни дека судијата има над 8 
години работен стаж како судија со позитивни резултати во работата, дека 
има завршена обука во Академијата за судии и јавни обвинители, а при 
спроведените анонимни анкети има голем процент на позитивни оценки. 
Смета дека истиот совесно и законито ќе ја врши функцијата член на 
Управниот одбор. За заменик член ја предлага Мелек Алија –Елези, судија 
на Апелациониот суд Скопје од 2017 година, претходно судија на 
Основниот суд Скопје 2 Скопје, со позитивни резултати во работата како 
судија. Смета дека истата совесно ќе ги извршува обврските како заменик 
член на Управниот одбор. 

 
Претседателот на Советот отвори расправа. 
 
Членот на Советот- Виолета Богојеска посочи дека во судовите во 

Република Македонија има над 250 судии кои имаат над осум години 
судиски стаж. По однос на предложените кандидати нема забелешка, но 
има забелешка по однос на обезбедување на соодветна и правична 
застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници, а согласно член 
8 од Законот за Академијата за судии и јавни обвинители, кој го цитираше. 
Во тој контекст укажа дека не е предложен ниту еден кандидат од 
граѓаните кои припаѓаат  и на другите заедници, освен албанци. Изложи 
конкретни податоци и за судиите од другите заедници, имено дека има  6 
турци, 11 власи, 7 бошњаци, 5 срби и 6 други. Побара  во иднина при 
назначување на членови на Програмскиот совет и ментори во Академијата 
за судии и јавни обвинители да се има предвид соодветната и правична 
застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници, а согласно член 
8 од Законот за Академијата за судии и јавни обвинители. 

 
Членот на Советот- Селим Адеми се согласува со дадената 

забелешка од членот-Виолета Богојеска. Даде збор дека во иднина ќе се 
залага за принципот за застапеноста на заедниците во другите органи на 
Академијата. Притоа посочи дека истата досега не барала почитување на 
принципот за соодветна и правична застапеност на граѓаните кои 
припаѓаат на сите заедници, а треба да бара во случај кога има 
отстапувања од тој принцип. 

 
Членот на Советот- Виолета Богојеска реплицираше, наведувајќи 

дека секогаш ги почитува Уставот и законите, а единствено во Законот за 
Академија за судии и јавни обвинители  јасно и прецизно е наведено 
соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите 
заедници, додека во другите закони е предвидена соодветна и правична 
застапеност на заедниците, односно не е потенциран зборот „сите“. 

 
Членот на Советот- Александра Зафировска даде подршка на 

репликата на членот –Селим Адеми по однос на тоа дека кога ќе има избор 
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на судии ќе се залага за почитување на принципот за соодветна и правична 
застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници. Смета дека 
треба да го одржи даденото ветување во тој поглед. 

 
Членот на Советот- Селим Адеми даде ветување дека во иднина ќе 

го почитува критериумот за соодветна и правична застапеност на 
граѓаните кои припаѓаат и на другите  заедници при изборот на судии, но 
кога ќе биде постигнат процентот и тоа не од 25, туку од 20% албанци 
судии. 

 
Членот на Советот- Александра Зафировска смета дека не треба да 

се навлегува во темата за утврдување на процентот, бидејќи за тоа треба да 
се произнесе друг орган. 
 

Претседателот на Советот нема забелешка на предложените 
кандидати, но има забелешка што двајцата кандидати за членови на 
Управниот одбор на Академијата се од првостепен суд и што се судии од 
ист суд, во случајот од Основен суд Скопје 1 Скопје. 

 
Членот на Советот- Мирјанка Гоцевска-Стефановска се 

придружува на истата забелешка дадена од Претседателот на Советот. 
 
Претседателот на Советот откако констатира дека никој повеќе не 

се јави за збор, ги стави на гласање погоре дадените предлози за 
номинирање на членови и заменици на Управниот одбор на Академијата за 
судии и јавни обвинители, од редот на судиите.  

По гласањето констатира дека со 10-„За“, 1-„Против“, предлозите се 
усвоени и за членови на Управниот одбор на Академијата се назначени 
Оља Ристова и Осман Шабани- судии на Основниот суд Скопје 1 Скопје, 
Елизабета Дуковска-судија на Апелациониот суд Скопје е назначена за 
заменик член на членот Оља Ристова, а Мелек Алија-Елези –судија на 
Апелациониот суд Скопје е назначена за заменик член на членот Осман 
Шабани. 

Констатира дека до Академијата за судии и јавни обвинители е 
потребно да се достави известување за назначените членови и заменици на 
Управниот одбор. 
 
Точка 2 

По однос на 2-та точка од дневниот ред – Изменување и 
дополнување на Годишниот план за јавни набавки на Судскиот совет на 
Република Македонија за 2018 година, Претседателот на Советот појасни 
дека има измена во еден дел, така што се додава нова бројка 14 која гласи: 
еднократно чистење на зградата на Судскиот совет на РМ, по што отвори 
расправа.  
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Откако констатира дека никој не се јави за збор, го стави на гласање 
предлогот за донесување на одлука за усвојување на посочената измена и 
дополнување на  Годишниот план за јавни набавки на Судскиот совет на 
Република Македонија за 2018 година. По гласањето констатира дека со 
11- „За“, е донесена следната 
 
                                                   О  Д  Л  У  К  А 

 
1. Се усвојувa Измената и Дополнувањето на годишниот план за 

јавни набавки на Судскиот совет на Република Македонија за 2018 година. 
2. Оваа  одлука влегува во сила со денот на донесувањето. 
3.Составен дел на оваа одлука претставува Измената и 

Дополнувањето на годишниот план за јавни набавки на Судскиот совет на 
Република Македонија за 2018 година. 

 
Точка 3 

Во врска со 3-та точка од дневниот ред – Донесување на Одлука за 
времено упатување на судија во Основен суд Берово, Претседателот на 
Советот му даде збор на известителот. 

 
Членот на Советот- Владе Богданоски како координатор за 

Основниот суд Берово наведе дека од страна на Основниот суд Берово е 
доставено барање за времено упатување на судија во Основниот суд 
Берово и тоа за постапување по граѓански предмети.  Согласно барањето, 
во судот има недостаток на судии бидејќи има само двајца судии и тоа 
еден наскоро исполнува услови за пензија. Појасни дека во тој контекст е 
направена координација со судовите по однос на можноста за времено 
упатување на еден судија во Основниот суд Берово. 

 
Претседателот на Советот отвори расправа. 
 
Членот на Советот – Беким Реџепи  како координатор за Основниот 

суд Кочани наведе дека на 25.09.2018 година до Судскиот совет е доставен 
допис- изјава од судијата на Основниот суд Кочани, Сузана Милевска дека 
истата е согласна да биде времено упатена во Основниот суд Берово. 
Претседателот на Основниот суд Кочани доставил писмен допис за 
согласност за времено упатување на судијата Сузана Милевска во 
Основниот суд Берово. Притоа појасни дека временото упатување на 
судијата нема да се одрази на  работењето и ажурноста на Основниот суд 
Кочани. Предлага судијата Сузана Милевска да биде врмено упатена во 
Основниот суд Берово  сметано од 01.11.2018 година, најдолго за период 
од една година од денот на упатувањето. 
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Претседателот на Советот откако констатира дека никој повеќе не 
се јави за збор, го стави на гласање предлогот за донесување на решение. 
По гласањето констатира дека со 11-„За“, е донесено следното 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

СУЗАНА МИЛЕВСКА, судија на Основниот суд Кочани, 
ВРЕМЕНО СЕ УПАТУВА ЗА ВРШЕЊЕ НА СУДИСКАТА 
ФУНКЦИЈА во Основниот суд Берово, сметано од 01.11.2018 година, 
најдолго за период од една година од денот на упатувањето.  

За временото упатување да се извести претседателот на Основниот 
суд Кочани и ВД претседателот на Основниот суд Берово. 
 
 
Точка Разно 

Претседателот на Советот наведе дека согласно евиденцијата со 
која располага Судскиот совет за судијата на Основниот суд Куманово 
Десанка Ѓаковска се исполнети условите за престанок на судиската 
функција, поради навршени 64 години. Предлага да се донесе решение, 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 констатира престанок на судиската функција на Десанка 
Ѓаковска, судија на Основниот суд Куманово, поради навршени 64 
години. 
 Решението влегува во сила од  16.10.2018 година.  

 
Претседателот на Советот му даде збор на известителот по однос 

на избор на судии -поротници и престанок на функцијата судија- 
поротник, по сопствено барање. 

 
Членот на Советот- Мирјанка Гоцевска-Стефановска истакна дека 

од страна на Основниот суд Неготино е доставен допис во врска со објавен 
оглас за избор на судии поротници во Основен суд Неготино. На 
објавениот оглас се пријавиле тројца кандидати, но еден од кандидатите во 
моментот на пријавување на огласот имал наполнето 60 години старост, 
поради што предлага да се донесе одлука за избор на двајцата кандидати 
кои ги исполнуваат условите и тоа: Светлана Ањовска и Даниела Петрова. 

 
Претседателот на Советот отвори расправа по предлогот. 
 
Членот на Советот – Беким Реџепи се повика на претходно дадената 

забелешка од членот на Советот- Виолета Богојеска во врска со член 8 од 
Законот за Академија за судии и јавни обвинители, поточно дали при 
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изборот на кандидатите е запазена соодветната и правична застапеност на 
граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во РМ.  

 
Членот на Советот- Мирјанка Гоцевска-Стефановска потенцира 

дека на објавениот оглас  за избор на судии поротници на Основен суд 
Неготино се пријавиле тројца кандидати, но еден од кандидатите во 
моментот на пријавување на огласот имал наполнето 60 години старост, 
односно истиот не ги исполнува условите согласно законот. Двајцата 
кандидати кои ги исполнуваат условите се од македонска националност. 
Кандидати од припадниците на заедниците не се пријавени. 

 
Членот на Советот- Виолета Богојеска посочи дека условите за 

избор на судии поротници во судовите во Република Македонија се 
предвидени во Законот за судовите. 

 
Членот на Советот – Беким Реџепи појасни дека забелешката е 

дадена по однос на застапеноста на припадниците на заедниците кои не се 
мнозинство во Република Македонија. 

 
Членот на Советот- Мирјанка Гоцевска-Стефановска реагираше 

на несериозно однесување во конкретниот случај. Укажа дека при избор на 
судии поротници се применуваат одредби и се постапува по Законот за 
судовите и Законот за Судскиот совет на РМ. Доколку има нешто спорно 
по однос на изборот, побара членовите да се изјаснат за тоа. 

 
Претседателот на Советот наведе дека материјалите по однос на  

избор на судии поротници на Основен суд Неготино се навремено 
доставени и членовите имале време за увид во истите. Од поставеното 
прашање произлегува дека некој од членовите не е запознат со условите за 
избор на судии поротници или пак прашањето е поставено за да се 
констатира тоа на записник или пак поради псисуството на јавноста на 
седница. 

Откако констатира дека никој повеќе не се јави за збор, го стави на 
гласање предлогот за избор на судии поротници на Основен суд Неготино. 
По гласањето констатира дека со 11-„За“, е донесена следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
ЗА ИЗБОР НА 2 (ДВАЈЦА) СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ОСНОВЕН 

СУД НЕГОТИНО 
 

Претседателот на Советот повторно му даде збор на известителот 
по однос на поднесени барања за престанок на функцијата судија 
поротник, по сопствено барање и тоа на двајца судии поротници. 
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Членот на Советот- Мирјанка Гоцевска-Стефановска наведе дека 
од страна на Основниот суд Куманово е доставено барање за престанок на 
функцијата судија поротник на Зорица Младеновска-судија поротник на 
Основен суд Куманово, по сопствено барање. Кон барањето е доставена и 
изјава од судијата поротник. Согласно чл.80 став 2 од Законот за судовите 
се предлага донесување на одлука за престанок на функцијата судија 
поротник, по сопствено барање. 
 

Претседателот на Советот отвори расправа. Со оглед да никој не се 
јави за збор, констатира дека е донесена следната 

 
О  Д  Л  У  К  А  

 
 На Зорица Младеновска, избрана за судија поротник на Основен 
суд Куманово со Одлука на Судскиот совет на Република Македонија 
бр.02-567/2 од 10.04.2017 година, објавена во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 47/2017 од 18.04.2017 година и престанува 
функцијата судија поротник, по сопствено барање. 

 
Членот на Советот- Мирјанка Гоцевска-Стефановска наведе дека 

од страна на Основниот суд Виница е доставено барање за престанок на 
функцијата судија поротник на Александар Цеков-судија поротник на 
Основен суд Виница, по сопствено барање. Кон барањето е доставена и 
изјава од судијата поротник. Предлага да се донесе одлука за престанок на 
функцијата судија поротник, по сопствено барање на посочениот судија 
поротник. 
 

Претседателот на Советот отвори расправа. Со оглед да никој не се 
јави за збор, констатира дека е донесена следната 
 

О  Д  Л  У  К  А  
 

 На Александар Цеков, избран за судија поротник на Основен суд 
Виница со Одлука на Судскиот совет на Република Македонија бр.02-
195/2 од 29.01.2016 година, објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“ бр.16/2016 од 01.02.2016 година му престанува функцијата 
судија поротник, по сопствено барање. 
 

Претседателот на Советот му даде збор на членот, Селим Адеми. 
 
Членот на Советот- Селим Адеми изрази пофалба за ажурирањето 

на веб страната на Судскиот совет на РМ, притоа посочувајќи дека тоа е 
сторено после пет години. Во тој контекст го поттикна членот на Советот- 
Виолета Богојеска да се залага и другите заедници да имаат превод на свој 
јазик на веб страната на Советот.    
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Членот на Советот- Виолета Богојеска побара од Претседателот на 

Советот при водење на седниците да реагира во вакви ситуации кога член 
на Советот со право на глас, мора да биде поименично прозван за 
искажано  мислење и даден предлог. Во иднина, поворно нагласи: барам 
претседателот да реагира на ваквите дискусии кога има истапи со 
поименично повикување со име, кој каков предлог дал. 
 

Претседателот на Советот појасни дека секој член на Советот има 
право да се  произнесе  и како претседател на Советот изрази дилема дали 
има право да им забрани дискусија на членовите на Советот. 
 

Членот на Советот- Алекандра Зафировска нагласи дека за разлика 
од други институции,  Судскиот совет е многу понапред во ажурирање на 
веб страната, при што како пример го посочи Советот на јавни обвинители 
кој нема своја веб страна  и нема можност за замерка, ниту од аспект на 
објавени и ажурирани податоци, ниту од аспект на јазикот на објавување 
на истите. 
       

Претседателот на Советот констатира дека дневниот ред е исцрпен 
во целост и дека  седницата е завршена во  11,15 часот. 
 
                                                                      СУДСКИ СОВЕТ                                                 

                                                        НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
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