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З А П И С Н И К  
oд  397-та седница на Судскиот совет на 

Република Северна Македонија 
 
 
 

Седницата се одржа на ден: 15.03.2022, вторник во 10:15 
часот во салата за седници.  

 
Присутни членови:  

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

 
Отсутни членови:  

§ Беса Адеми, претседател на Врховен суд 
§ д-р Никола Тупанчевски, министер за правда  

 
Присутни од стручната служба: 

§ Весна Толева, ВД генерален секратар 
§ Љубиша Арсиќ, државен советник 
§ Вера Андрејчин, советник 
§ Ален Раденковиќ, помлад соработник 

 
Седницата е отворена за јавноста и на неа присуствуваа:  

§ Претставник од Коалиција сите за правично судење 
§ Претставник од Институт за човекови права 
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Согласно чл. 8 ст. 1 од Законот за Судскиот совет Седницата ја 
отвори и со неа раководеше претседателот на Советот Павлина 
Црвенковска. 

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 397-та 
седница, со предлог истиот да се измени на следниот начин:  

 
Точка 6 се отстранува.  
Точките 7, 8 и 9 го менуваат редоследниот број за еден број 

наназад. 
    
Претседателот на Советот Павлина Црвенковска отвори 

расправа по предлог измените на  Дневниот ред. 
Откако констатира дека никој не се јави за збор Претседателот 

на Советот Павлина Црвенковска Дневниот ред со предлог 
измените го стави на гласање. 

По гласањето констатира дека едногласно, со 13 гласа „За“ и 
ниту еден глас „Против“ е усвоен следниот: 
 

ДНЕВЕН РЕД 
 

1. Усвојување на: 
• Записник од 390-та седница на Судскиот совет на Република 

Северна Македонија од 27.12.2021 година; 
• Записник од 391-та седница на Судскиот совет на Република 

Северна Македонија од 29.12.2021 година; 
• Записник од 392-та седница на Судскиот совет на Република 

Северна Македонија од 10.02.2022 година; 
• Записник од 394-та седница на Судскиот совет на Република 

Северна Македонија од 31.01.2022 година; 
2. Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за 

работата на Судскиот совет на РСМ за 2021 година; 
3. Донесување на Одлука за избор на судии поротници на 

Основен суд Тетово и констатирање престанок на функцијата 
судија поротник на Апелационен суд Скопје; 

4. Одлучување по Известувања за утврдена фактичка состојба 
по барања за поведување постапка за одговорност на 
судија/претседател на суд;  

5. Расправа по Извештаи за констатирана фактичка состојба по 
барања за поведување постапка за одговорност на 
судија/претседател на суд; 
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6. Одлучување по поднесено барање за повторување на 
постапка; 

7. Формирање на Комисии на известители по поднесени барања 
за поведување на постапка за утврдување на одговорност на 
судија/претседател на суд; 

8. Разно. 
 

Точка 1 
(Усвојување на: Записник од 390-та седница на Судскиот совет на 
Република Северна Македонија од 27.12.2021 година; Записник од 

391-та седница на Судскиот совет на Република Северна 
Македонија од 29.12.2021 година; Записник од 392-та седница на 
Судскиот совет на Република Северна Македонија од 10.02.2022 

година и Записник од 394-та седница на Судскиот совет на 
Република Северна Македонија од 31.01.2022 година) 

 
Пред да се премине на расправа и одлучување по 1-та точка 

од дневниот ред претседателот на Советот Павлина Црвенковска  
КОНСТАТИРА дека од гласање се изземени членовите на Советот 
кои не биле присутни на наведените седници.  

 
Претседателот на Советот Павлина Црвенковска, отвори 

расправа по Записник од 390-та седница на Судскиот совет на РСМ 
од 27.12.2021 година. 

За збор се Весна Дамева. Истакна забелешка: 
-на страна 71, параграф 3, ред 9 од записникот, по зборот 

„часот.“ на крајот од реченицата да се додадат зборовите  „од 
оправдани причини.“. 

 
Oткако констатира дека никој повеќе не се јави за збор 

претседателот на Советот Павлина Црвенковска Записникот од 
390-та седница го стави на гласање. 

По гласањето констатира дека едногласно, со 13 гласа - „За“ и 
ниту еден глас „Против“ записникот е усвоен со констатираните 
забелешки. 
 

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска, отвори 
расправа по Записник од 391-та седница на Судскиот совет на РСМ 
од 29.12.2021 година. 

За збор се Весна Дамева. Истакна забелешка: 
на страна 7, параграф 2-8, ред 3-33 и страна 8, параграф 1-4, 

ред 1-19 од записникот да се преслуша тонскиот запис и интегрално 
да се пренесе излагањето.   
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на страна 12, параграф 6, ред 21 од записникот зборовите 
„СуИЗЗ бр. 61/21“ да се заменуваат зборовите  „СуИЗЗ бр. 67/21“. 

на страна 73, параграф 3,4 и 5, ред 17-30 од записникот да се 
преслуша тонскиот запис и интегрално да се пренесе излагањето. 

 
Се КОНСТАТИРА дека претседателот на Советот Павлина 

Црвенковска го задолжува одговорното лице за изработка на 
записници од седници на Советот да го преслуша тонскиот запис од 
391-та седница на Судскиот совет на РСМ од 29.12.2021 година и 
интегрално го пренесе излагањето на членот на Советот Весна 
Дамева.   
 

Oткако констатира дека никој повеќе не се јави за збор 
претседателот на Советот Павлина Црвенковска Записникот од 
391-та седница го стави на гласање. 

По гласањето констатира дека едногласно, со 11 гласа - „За“ и 
ниту еден глас „Против“ записникот е усвоен со констатираните 
забелешки. 

 
Претседателот на Советот Павлина Црвенковска отвори 

расправа по Записник од 392-та седница на Судскиот совет на РСМ 
од 10.02.2022 година. 

Oткако констатира дека никој не се јави за збор Записникот од 
392-та седница го стави на гласање. 

По гласањето констатира дека едногласно, со 12 гласа „За“ и 
ниту еден глас „Против“ записникот е усвоен без измени и 
дополнувања. 

 
Претседателот на Советот Павлина Црвенковска отвори 

расправа по Записник од 394-та седница на Судскиот совет на РСМ 
од 31.01.2022 година. 

Oткако констатира дека никој не се јави за збор Записникот од 
394-та седница го стави на гласање. 

По гласањето констатира дека едногласно, со 11 гласа „За“ и 
ниту еден глас „Против“ записникот е усвоен без измени и 
дополнувања. 

 
Претседателот на Советот Павлина Црвенковска 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. 
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Точка 2 
(Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работата на 

Судскиот совет на РСМ за 2021 година) 
 

По повод 2-та точка од дневниот ред претседателот на 
Советот Павлина Црвенковска информираше дека од причина што 
во месец септември е прозвана од колешката Весна Дамева на 
седница зошто не е одбранет Годишниот извештај на Советот за 
2020 година пред Собранието должна е да извести јавно пред 
членовите на Советот и пред присутната јавност дека точно, во 
месец септември не е усвоен Годишниот извештај на седница на 
Собранието затоа што Комисијата за политички прашања не го 
ставила на дневен ред. Комисијата тоа го чини дури во месец 
декември. Истакна дека присуствувала на расправа во Комисијата 
која трае околу 7 дена и изминатиот четврток е ставен Годишниот 
извештај како точка на дневен ред каде е бранет.  

Наведе дека на Комисијата е поминат Годишниот извештај, а 
сеуште нема писмено известување дека е усвоен.  

Истакна дека најверојатно целиот проблем се должи на тоа 
што поради КОВИД пандемијата, поради немање кворум за 
работата на парламентот доцни толку многу ставањето на 
Годишниот извештај како точка на дневен ред во Собранието и 
сеуште нема информација, бидејќи додека била присустна не било 
обезбедено гласање.  

Се надева дека на некоја од следните седници парламентот ќе 
го обезбеди парламентарното мнозинство и дека ќе биде усвоен 
Годишниот извештај на Советот за 2020 година со задоцнување, но 
не по вина на Советот, ниту по вина на претседателот на Советот 
туку едноставно заради начинот на работа на парламентот и 
закажувањето на седниците. 
 

За збор се јави членот на Советот Весна Дамева и 
реплицираше на претседателот на Советот дека пропуштил еден 
факт, а тоа е дека Годишниот извештај бил ставен на седница на 
Собранието многу претходно каде што претседателот на Советот 
верува поради оправдани бил спречен да присуствува и 
присуствувал заменик претседателот на Советот.  

Наведе дека колку што и е познато, не може да тврди, 
претседателот на Советот тоа треба да го знае, тој треба да каже, 
од страна на пратениците и од Комисијата било истакнато дека не 
треба да присуствува заменик претседателот на Советот, треба да 
присуствува претседателот на Советот. Што значи дека Годишниот 
извештај бил ставен во собраниска процедура, спротивно на 
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претходно истакнатото од претседателот на Советот. Повтори дека 
не знае дали е во право, тоа го знае претседателот на Советот, но 
без оглед тоа може да се провери. 
 

За збор се јави претседателот на Советот Павлина 
Црвенковска и истакна дека не се точни наводите на колешката 
Весна Дамева. Наведе дека е точно дека во месец јули бил ставен 
Годишниот извештај на Комисијата за политички систем. Бидејќи 
истиот ден има многу битна седница на СБС, претседателот на 
Врховниот суд е отсутен од државата, а на седниците на СБС 
претседателот на Советот може да го замени само претседателот 
на Врховниот суд, а неопходно е одржувањето на седницата на 
СБС, замолен е заменикот претседателот на Советет само да 
пријави присуство во Собранието. Истото не е прифатено и на 
следното закажување присуствува претседателот на Советот.  
 

По повод 2-та точка од дневниот ред претседателот на 
Советот Павлина Црвенковска отвори расправа. 
 

За збор се јави членот на Советот Киро Здравев и истакна 
забелешки. 

На стр. 4, табеларен приказ „Полова и национална структура 
на избрани судии во периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.“ 
Во рубриката националност, наведени се Македноци, Албанци и 
други. Посочи дека има сериозни забелешки за употребата на 
терминот „други“ кога се набројуваат припадниците на заедниците, 
посебно од професорката Гордана Силјановска Давкова. Предложи 
да се наведат сите заедници согласно Уставот.  
 

За збор се јави заменик претседателот на Советот Селим 
Адеми и наведе дека не се согласува со забелешката на колегата 
Киро Здравев. Истакна дека Годишниот извештај на Советот се 
изработува онака како што членовите на Советот налагаат, а не 
како што налагаат пратениците на Собранието. Констатира дека 
Советот постапува врз основа на своите надлежности. Укажа дека 
професорката може да истакнува барања пред Собранието и пред 
своите студенти. 
 

За збор се јави членот на Советот Киро Здравев и истакна 
забелешки. 

На стр. 5, табеларен приказ - „Полова и национална структура 
на избрани претседатели во периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 
година.“ Сега додадени се Власи, Турци и Други. Повторно се 
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употребува терминот „други“ кога се набројуваат припадниците на 
заедниците. Како би се избегнале забелешки во иднина предложи 
да се наведат сите заедници согласно Уставот.  

На стр. 9, наслов „Оцена за работата на судиите во Република 
Северна Македонија во однос на квалитетот и ажурноста во 
нивната работа како и други прашања во врска со остварувањето 
на независноста и самостојноста на судството“, став 4 „Од  
податоците во табеларен приказ и доставените извештаи од страна 
на судовите, Советот го утврди следното:“ и се преминува веднаш 
на судовите. Значи, нема податок генерално за судството. 
Предложи помеѓу став 3 и 4 да се додаде: „согласно податоците на 
ниво на судството во РСМ за 2021 година целосно е совладан 
приливот на предмети и е намален заостатокот.“ Значи, најпрвин се 
презентираат податоци на ниво на судство, а потоа се презентираат 
податоци поединечно по судови. 

На стр. 15, последен став „Редовното оценување на судијата 
или претседателот на суд  се врши еднаш на четири години. 
Вонредно оценување  на работењето на судијата  и претседателот 
на суд се врши во случај кога судија конкурира за избор на судија во 
повисок суд, или за претседател на суд или за член на Советот. 
Советот, во текот на 2021 година  не изврши редовно оценување, 
ниту вонредно оценување на судиите и претседателите на 
судовите.“ Предложи да се додаде „во 2021 година е изработен 
Интерен план за следење на работата на судиите и претседателите 
на судовите и Акциски план“, бидејќи тоа е труд на Советот. 
 

За збор се јави претседателот на Советот Павлина 
Црвенковска и истакна забелешки. 

На стр. 15, Последниот став „Вонредно оценување  на 
работењето на судијата  и претседателот на суд се врши во случај 
кога судија конкурира за избор на судија во повисок суд, или за 
претседател на суд или за член на Советот.“ Предложи да се 
додаде „Вонредно оценување се врши и на кандидат за уставен 
судија“.  
 

За збор се јави членот на Советот Киро Здравев и истакна 
забелешки. 

На стр. 16 претпоследен став „Од спроведените анализи на 
наводите како основ за поднесување на претставките,  произлезе 
дека од вкупниот број на претставки по кои расправал Советот 
најголем е бројот на претставки во кои подносителите  очекуваат 
Советот да ја преиначи веќе донесената одлука на судот или да 
утврди друга фактичка состојба поинаква од онаа што ја утврдил 
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судот.“ Предложи во продолжение да се вметне „а согласно чл. 13 
ст. 3 од Законот за судовите укинување или менување на судска 
одлука може да изврши само надлежен суд во со закон пропишана 
постапка.“ 
 

За збор се јави членот на Советот Тања Чачарова Илиевска 
и истакна забелешки.  

На стр. 7, претпоследен став „Постапката по 25 (дваест и пет) 
барања за утврдување на одговорност на судија или претседател 
на суд е во тек односно против 47 (четириесет и седум) судии.“ 
 Наведе дека бројката од 47 судии не се поклопува бидејќи по 
нејзините пресметки таа бројка би требала да изнесува 50 судии. 
Побара податокот да се препровери. 

 
За збор се јави претседателот на Советот Павлина 

Црвенковска и истакна забелешки. 
На стр. 7, претпоследен став „Постапката по 25 (дваест и пет) 

барања за утврдување на одговорност на судија или претседател 
на суд е во тек односно против 47 (четириесет и седум) судии.“ 
Предложи да се додаде зборот „продолжува“, како реченицата би 
добила смисла. 

Се согласи дека има несогласувања со бројките. Истакна 
забелешка дека недостасува број на запрени постапки за 
утврдување на одговорност на судии/претседатели. Наведе дека 
можеби тука би се лоцирал проблемот. Побара од службите да ги 
препроверат податоците. 
 

За збор се јави членот на Советот Гордана Спиреска и 
наведе дека е потребно подетално да се наведе против колку судии 
биле поведени постапки за утврдување одговорност, убаво да се 
објасни против колку судии биле отфрлени барања за утврдување 
на одговорност во прва фаза, па потоа убаво да се објасни по кои 
законски одредби биле запрени постапки на седница и колку 
постапки продолжиле.  
 

За збор се јави претседателот на Советот Павлина 
Црвенковска и реплицираше на колешката Гордана Спиреска дека 
не се согласува дека треба да се повикува на законски одредби во 
Годишниот извештај, треба да се задржи само на бројките. 
  

За збор се јави ВД Генералниот секретар на Советот Весна 
Толева и наведе дека разликата се јавува кога одредени постапки 
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се поведени во претходната година, а бидејќи сеуште се во работа 
се пренесуваат во наредната година со нови деловодни броеви, 
така што за ист предмет може да се јават повеќе броеви.  
 

За збор се јави претседателот на Советот Павлина 
Црвенковска и наведе дека се јавува разлика и кај разрешените 
судии. Претпоставува дека тоа се должи на фактот што одредени 
Одлуки за разрешување на судии/претседатели се донесени во 
претходната година, а станале правосилни наредната година. 
 

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска ги 
ЗАДОЛЖИ ВД Генералниот секретар на Советот и службеникот 
задолжен за статистика и аналитика да ги препроверат податоците 
во Годишниот извештај на Советот.  
 

За збор се јави членот на Советот Тања Чачарова Илиевска 
и истакна забелешки. 

На стр. 15, ст. 1 „11 судии помалку во 2021 година“. Предложи 
да се наведат причините за намалување на бројот на судии 
наспрема предвидените судиски места во судовите, бидејќи е 
проблем кој се провлекува, и интенцијата е да се актуелизира. 
Истакна дека е добро да стои тоа во Годишниот извештај и во врска 
со работата на судовите, со ажурноста на судовите.  

На стр. 17 ст. 3 „Кога се констатира неоснованост на 
претставката се известува подносителот на претставката дека 
Советот е надлежен да ја преиспита работата на судијата, но не 
може да ја промени донесената одлука со оглед дека судската 
одлука може да се менува или укинува единствено од надлежен 
суд, во постапка пропишана со закон, по евентуален правен лек.“  
Истакна дека тоа е во ред, меѓутоа тоа е едно од известувањата 
што го праќа Советот во зависност од наводите во претставката. Се 
известува за причините за неоснованоста на претставката. Ако се 
набројуваат, на пр.  ненадлежност на Советот да испитува судска 
одлука, понатаму пр. случаи каде се прибавува предмет на увид во 
тек на постапка за испитување на наводи на претставка и се 
констатира дека наводите во претставката се очигледно неосновани 
во поглед на одолговлекување на постапката. Има и такви ситуации 
и тоа се праќа како одоговор.  
 

За збор се јави претседателот на Советот Павлина 
Црвенковска и во контекст на излагањето на колешката Тања 
Чачарова Илиевска констатираше или кратко во една реченица или 
да се образложат сите причини за неоснованоста на претставката. 
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За збор се јави членот на Советот Тања Чачарова Илиевска 

и истакна забелешки. 
На стр. 20, ст. 1 каде што стои „ Реализирана е оваа цел со 

тоа што  донесен е новиот Закон за Судскиот совет на Република 
Северна Македонија објавен во „Службен весник на РСМ“ 
бр.102/2019 како и Законот за измени и дополнувања на Законот за 
судовите објавен во „Службен весник на РСМ“ бр.96/2019.“  

Предложи да се појасни во која насока, во спротивно е како 
празна фраза.  
 

За збор се јави членот на Советот Гордана Спиреска и 
наведе дека се согласува со излагањето на колешката Тања 
Чачарова Илиевска. Истакана дека треба убаво да се дообјасни. 
Укажа дека нема потреба од брзање. 
 

За збор се јави членот на Советот Весна Дамева и истакна 
забелешки. 

На стр. 36 т. 3 „Унапредување на транспрарентноста и 
отчетноста во работата на Советот преку постојано известување на 
јавноста за одлуките.“ Истакна дека транспарентноста и отчетноста 
не се однесува само на постојано известувење за одлуките. Наведе 
дека пред јавноста Советот треба да се отвори, јавноста треба да 
го види претседателот на Советот на брифизи, на отворени дебати. 
Предложи да го избрише делот „постојано известување на јавноста 
за одлуките“, и да остане „транспарентност и отчетност во работата 
на Советот.“  

На стр. 35 ст. 2 „Судскиот совет ќе настојува во текот на 2022 
година да започне со практична имплементација на Методологијата 
за квалитативно оценување на судии и на Методологијата со 
индикатори за утвдување на сложеност на предмети.“  
Предложи да се избрише зборот „ќе настојува“ и замени со зборот 
„е должен“, бидејќи Советот и претходно и во 2021 година бил 
должен да ја имплементира и никакви заложби и настојувања не се 
дозволени. Наведе дека Советот „е должен“ да започне со 
практична примена на имплементација на подзаконските акти кои 
што се донесени пред година дена. 

На стр. 20, Реализација на Годишната програма за работа на 
Советот, Континуирано следење на работата на судовите за 
зајакнување на човечките ресурси ст. 2 „Во текот на 2021 година, 
Советот изврши работна посета во Управен суд, Основен кривичен 
суд Скопје, Основен суд Виница, Основен суд Струмица и Основен 
суд Крушево.“ Наведе дека доколку мнозинството смета дека 
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реченицата треба да остане ќе се приклучи на мнозинството, 
меѓутоа истата не е точна. Укажа службата да ја провери 
фактичката состојба. Наведе дека барем уште еден суд треба да се 
избрише, а уште два да се дополнат.  

 
За збор се јави членот на Советот Киро Здравев и истакна 

следните забелешки: 
На стр. 34, „Советот и во иднина ќе се грижи за остварување на 

следните приоритетни активности“  т. 1 „Доследна примена и 
постапување по одредбите од донесената законска регулатива“. 
Предложи да се додаде „и имплеметација на подзаконските акти.“  

Исто така предложи, иако не е законска обврска, но е многу 
битно „формирање на Центар за ИКТ“. 
 

За збор се јави претседателот на Советот Павлина 
Црвенковска и реплицираше на колегата Киро Здравев дека се 
познати причините зошто не е формиран Центарот за ИКТ. Наведе 
дека нема нови вработувања, во систематизацијата е предвиден 
Центар за Аналитика, но нема ниту еден вработен во него. Истакна 
дека ќе се наведе во Годишниот извештај, но министерот за 
финансии нема да даде согласност за нови вработувања и ќе 
остане нереализирано. 

 
Во продолжение ги истакна следните забелешки: 
На стр. 34, Препораки, претпоследна точка. Предложи да се 

избрише „Нови вработувања во Стручната служба на Советот, 
бидејќи Стратегијата за реформа во правосудниот сектор 2017-2022 
предвидува зајакнување на капацитетите на Советот.“ 

На стр. 34, Препораки, т. 1. „ Да се засили имплементацијата на 
Стратегијата за реформи во правосудството и ажурираниот акциски 
план. Целосно спроведување на Стратегиите за човечки ресурси во 
судската мрежа и јавното обвинителство.“ Истакна дека 
најверојатно станува збор за техничка грешка бидејќи Советот 
немаме никакви ингеренции по однос на Јавното обвинителство. 

Стр. 36, Заклучоци, претпоследна точка „Ефикасно и економично 
извршување на Судскиот буџет, но и залагање за зголемување на 
сумата и на независноста на буџетот“. Предложи да остане само 
„залагање за зголемување на независноста на буџетот.“  

Истакна дека се согласува со забелешката на колешката Весна 
Дамева по однос на посетите којшто се реализирани во 2021 
година. Предложи тој дел да се отстрани. 
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Предложи да се отстрани делот во  Годишниот извештајот по 
однос на изземањата. Укажа дека е небитно во извештај да се 
наведува колку има изземања. 

 
За збор се јави членот на Советот Ханиф Зендели и истакна 

забелешки.  
На стр. 15, ст. 1 „Доколку се споредуваат 2020 и 2021 година, 

може да се забележи дека на почетокот од 2021 година има три  
помалку судии во однос на почетокот на 2020 година. На крајот од 
2021 година има 20 помалку судии во однос на крајот на 2020 
година. Просечно во 2020 година може да се земе бројката од 504 
судии, а во 2021 години 493 судии, или 11 судии помалку во 2021 
година“ и табеларниот приказ „Полова и национална структура на 
судии во периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година“. Предочи за 
технички пропуст во текстуалниот и табеларниот дел. Предложи да 
се усогласат податоците. 

 
За збор се јави заменик претседателот на Советот Селим Адеми 

и наведе дека кога Годишниот извештај на Советот ќе биде на 
дневен ред пред Собранието пратениците ќе ги спорат бројките. 
Истакна дека кога не се усогласени бројките има плодна почва за 
дебата, а не за тоа што е сработено. Истакна дека од таа причина 
со бројките треба претпазливо да се постапува, бидејќи 
пратениците, со чест на исклучоци ќе се фокусираат на бројките. 
Укажа секаде каде има бројки истите да се препроверат.   

Наведе дека ја прифаќа забелешката на колегата Киро Здравев 
дадена на почеток во врска со набројувањето на заедниците 
согласно Уставот, но само ако колегата Киро Здравев мисли така, а 
не затоа што така мисли некој пратеник. 
 

За збор се јави претседателот на Советот Павлина 
Црвенковска и наведе дека има две варијанти, да се наведе и 
Други или да се наведат националностите наведени Уставот.  
 

За збор се јави членот на Советот Киро Здравев и истакна дека 
најдобро е уставното решение. 
 
 Претседателот на Советот Павлина Црвенковска откако 
констатира дека повеќе никој не се јави за збор предлогот 
Годишниот извештај за работата на Судскиот совет за 2021 година 
со истакнатите забелешки го стави на гласање. 

По гласањето констатира дека едногласно, со 13 гласа „За“ и 
ниту еден глас „Против“ е донесена следната:  
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О Д Л У К А 

 
Се усвојува Годишниот извештај за работа на Судскиот совет 

на Република Северна Македонија за 2021 година. 
 

Во продолжение за збор се јави членот на Советот Миљазим 
Мустафа и информираше дека во рамки на проектот МАТРА ќе има 
посебна точка за преработка на Годишниот извештај, дизајн и 
промоција на Годишниот извештај во рамките на проектот. Ќе се 
работи на Годишниот извештај за 2022 година.  
 

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска 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. 
 

Точка 3 
(Донесување на Одлука за избор на судии поротници на Основен 

суд Тетово и констатирање престанок на функцијата судија 
поротник на Апелационен суд Скопје) 

 
По повод 3-та точка од дневниот ред претседателот на 

Советот Павлина Црвенковска збор му даде на членот на Советот 
Сашко Георгиев во својство на координатор на Основниот суд 
Тетово. 
 

За збор се јави членот на Советот Сашко Георгиев и 
информираше дека согласно член 36 став 1 алинеа 4 од Законот за 
Судскиот совет на Република Северна Македонија, Советот е 
надлежен да избира и разрешува судии- поротници.  

Советот согласно член 53 став 1 од Законот за Судскиот совет 
на Република Северна Македонија, избира и разрешува судии- 
поротници по предлог на претседателот на надлежниот основен и 
апелационен суд. 
 Согласно чл.7  ст.2 од Законот за изменување и дополнување 
на Законот за судови (Сл.весник на РМ бр.83/2018) за судија 
поротник може да биде избран полнолетен државјанин на 
Република Македонија со завршено најмалку средно образование, 
кој активно го владее македонскиот јазик,ужива углед за вршење на 
оваа функција и кој не е постар од 60 години. 

Судскиот совет на Република Македонија со Одлука за бројот 
на судии поротници во основните и апелационите судови бр.02-
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2159/1 од 10.12.2015 година го определи бројот на судии поротници 
за секој суд пооделно. 

Согласно чл.26 ст.2 од Деловникот за работа на Судскиот 
совет на Република Северна Македонија,членот на Советот кој со 
Годишниот распоред за работа на Советот е одговорен за 
соодветниот суд, врши проверка на законитоста на предлогот од 
член 53 од Законот за Судскиот совет на Република Северна 
Македонија. 

Основниот  суд Тетово објавил  јавен оглас за  избор на   
судии-поротници. Со допис Су-04-272/22 од 01.03.2022 доставена е 
предлог листа на кандидати за судии поротници, кои ги исполнуваат 
законски предвидените услови.  

Координаторот за Основниот суд Тетово Сашко Георгиев, по 
разгледување на предлог листата на кандидати, констатира дека 
пријавените кандидати ги исполнуваат условите за судија поротник 
Согласно чл.7  ст.2 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судови (Сл.весник на РМ бр.83/2018) и ја состави 
следната предлог листа на кандидати за судии поротници: 
 

ПРЕДЛОГ-ЛИСТА НА КАНДИДАТИ  
за судии –поротници во Основен суд Тетово 

  
 

ИМЕ 
ТАТКО

ВО 
ИМЕ 

ПРЕЗИ
МЕ 

ДЕН,
МЕСЕ
Ц,ГО
ДИНА 

НА 
РАЃА
ЊЕ 

НАЦИ
ОНАЛ
НОСТ 

АДРЕСА 
НА 

ЖИВЕЕ
ЊЕ 

КОН
ТАК

Т 
ТЕЛ
ЕФО

Н 

ВИД НА 
ЗАВРШ

ЕНО 
ОБРАЗО
ВАНИЕ 

 
1 

Елита Дефри
м Алиу 06.07.

1986  

Ул.101 
бб 

Голема 
Речица 
Тетово 

 

Средно 
образов

ание 

 
2 Блерта Реџеп Мурати 20.02.

1991  

Ул.101 
бб 

с.Слатин
о Теарце 

 

Високо 
образов

ание 

 
3 

Лира Даут 

Мемеди
-

Мухаре
ми 

26.05.
1975  

Ул.101 
бб 

с.Пршов
це 

Теарце 

 

Средно 
образов

ание 

 
4 Фарије Ќани Алија 28.06.

1990  

Ул.101 
бб 

Боговињ  

Средно 
образов

ание 
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е 

 
5 

Селвије Назми Алија 08.01.
1983  

Ул.101 
бб 

с.Градец 
Врапчиш

те 

 

Високо 
образов

ание 

 
6 

Фарије Исан Рушити 25.06.
1993  

Ул.Јорда
н 

Златано
ски 

бр.101 
Тетово 

 

Високо 
образов

ание 

 
Во продолжение, претседателот на Советот Павлина 

Црвенковска отвори расправа и откако констатира дека никој не се 
јави за збор предлогот на координаторот го стави на гласање. 

По гласањето констатира дека едногласно, со 13 гласа „За“ и 
ниту еден глас „Против“ е спроведено гласањето. 

 
Согласно чл. 53 ст. 3 од Законот за Судскиот совет на РСМ 

кога Советот избира судија-поротник во суд кој се наоѓа на подрачје 
на единица на локална самоуправа каде што 20% од граѓаните 
зборуваат службен јазик различен од македонскиот, одлучува со 
мнозинство гласови од присутните членови, при што мора да има 
мнозинство гласови од присутните членови кои припаѓаат на 
заедниците кои не се мнозинство во Република Северна 
Македонија.  

Во таа насока, претседателот на Советот Павлина 
Црвенковска побара да гласаат членовите на Судскиот совет 
припадници на заедниците кои не се мнозинство во РСМ. 

По гласањето констатира дека едногласно, со 5 гласа „За“ и 
ниту еден глас „Против“ гласале членовите на Судскиот совет 
припадници на заедниците кои не се мнозинство во РСМ.  

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска констатира 
дека е донесена следната: 

 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ОСНОВЕН СУД ТЕТОВО 

 
За судии поротници на Основен суд Тетово се избрани: 

 
1. Елита Алиу од Голема Речица, Тетово 
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2. Блерта Мурати од с.Слатино, Теарце 
3. Лира Мемеди-Мухареми од с.Пршовце, Теарце 
4. Фарије Алија од Боговиње 
5. Селвије Алија од с.Градец, Врапчиште 
6. Фарије Рушити од Тетово 

 
Оваа одлука влегува во сила од 15.03.2022 година. 

 
По повод следната потточка од дневниот ред претседателот 

на Советот Павлина Црвенковска збор му даде на членот на 
Советот Тања Чачарова Илиевска во својство на координатор на 
Апелациониот суд Скопје. 
 

За збор се јави членот на Советот Тања Чачарова Илиевска и 
информираше дека согласно член 36 став 1 алинеа 4 од Законот за 
Судскиот совет на Република Северна Македонија, Советот е 
надлежен да избира и разрешува судии- поротници.  

Советот согласно член 53 став 1 од Законот за Судскиот совет 
на Република Северна Македонија , избира и разрешува судии- 
поротници по предлог на претседателот на надлежниот основен и 
апелационен суд. 

Согласно чл.26 ст.2 од Деловникот за работа на Судскиот 
совет на Република Северна Македонија,членот на Советот кој со 
Годишниот распоред за работа на Советот е одговорен за 
соодветниот суд, врши проверка на законитоста на предлогот од 
член 53 од Законот за Судскиот совет на Република Северна 
Македонија 

Согласно чл.80 ст.1 алинеја 1 од Законот за судови, на судија-
поротник му престанува функцијата ако тоа сам го побара. 

Претседателот на Апелациониот суд Скопје  со допис Су-
124/22 од 28.02.2022 година, заведен во Судскиот совет под број 
03-415/1 од 03.03.2022 година, достави предлог до  Советот  
судијата-поротник Весна Кимоска Јовиќ од Скопје да биде 
разрешена од функцијата, по нејзино сопствено барање. Во прилог 
на дописот доставено е и барањето на судијата-поротник Весна 
Кимоска Јовиќ да биде разрешена од функцијата. 

Координаторот за Апелациониот суд Скопје Тања Чачарова 
Илиевска, по разгледување на предлог на претседателот на 
Апелациониот суд Скопје и доставеното лично барање на судијата-
поротник Весна Кимоска Јовиќ да биде разрешена од функцијата, 
констатира дека се исполнети условите за разрешување на 
судијата-поротник, согласно чл.80 ст.1 алинеја 1 од Законот за 
судовите, поради што му предлага на Советот да донесе одлука за 
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разрешување на  Весна Кимоска Јовиќ од функцијата судија-
поротник. 
 

Во продолжение, претседателот на Советот Павлина 
Црвенковска отвори расправа и откако констатира дека никој не се 
јави за збор предлогот на координаторот го стави на гласање. 

По гласањето констатира дека едногласно, со 13 гласа „За“ и 
ниту еден глас „Против“ е спроведено гласањето. 

 
Согласно чл. 53 ст. 3 од Законот за Судскиот совет на РСМ 

кога Советот избира судија-поротник во суд кој се наоѓа на подрачје 
на единица на локална самоуправа каде што 20% од граѓаните 
зборуваат службен јазик различен од македонскиот, одлучува со 
мнозинство гласови од присутните членови, при што мора да има 
мнозинство гласови од присутните членови кои припаѓаат на 
заедниците кои не се мнозинство во Република Северна 
Македонија.  

Во таа насока, претседателот на Советот Павлина 
Црвенковска побара да гласаат членовите на Судскиот совет 
припадници на заедниците кои не се мнозинство во РСМ. 

По гласањето констатира дека едногласно, со 5 гласа „За“ и 
ниту еден глас „Против“ гласале членовите на Судскиот совет 
припадници на заедниците кои не се мнозинство во РСМ.  

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска констатира 
дека е донесена следната: 

 
О Д Л У К А 

 
На Весна Кимоска Јовиќ судија поротник на Апелационен суд 

Скопје избран со Одлука на Судскиот совет на РСМ број 02-443/5 од 
04.04.2017 година, му престанува функцијата судија поротник, по 
сопствено барање. 
 

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска констатира 
дека е исцрпена 3-та точка од Дневниот ред и дека ќе се премине 
на постапување и одлучување по 4-та точка од Дневниот ред. 
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Точка 4 
(Одлучување по Известувања за утврдена фактичка состојба по 

барања за поведување постапка за одговорност на 
судија/претседател на суд) 

 
Врз основа на чл. 39 ст. 2 од Законот за Судски совет 

претседателот на Советот Павлина Црвенковска предложи за 4,5,6 
и 7-та точка од дневниот ред јавноста да се исклучи од седницата. 
 Претседателот на Советот Павлина Црвенковска отвори 
расправа и откако констатира дека никој не се јави за збор 
предлогот го стави на гласање. 

По гласањето констатира дека едногласно, со 13 гласа „За“ и 
ниту еден глас „Против“ е донесена следната: 

 
О Д Л У К А 

 
Судскиот совет заради заштита на угледот и интегритетот на 

судијата или кандидатот за судија со двотретинско мнозинство 
гласови од вкупниот број членови на Советот со право на глас ја 
ИСКЛУЧИ ЈАВНОСТА од седницата за за 4,5,6 и 7-та -та точка на 
дневниот ред. 
 

 
Се КОНСТАТИРА дека претставникот од Институт за човекови 

права ја напушти седницата. 
Се КОНСТАТИРА дека претставникот од Коалиција сите за 

правично судење ја напушти седницата. 
 

 
Претседателот на Советот Павлина Црвенковска во насока на 

почитување на протоколите за заштита од КОВИД-19 вирусот даде 
ПАУЗА од 15 минути. 

Седницата продолжи во 12:35 часот. 
 
Претседателот на Советот Павлина Црвенковска констатира 

дека е исцрпена 4-та точка од Дневниот ред и дека ќе се премине 
на постапување и одлучување по 5-та точка од Дневниот ред. 

  
Точка 5 

(Расправа по Извештаи за констатирана фактичка состојба по 
барања за поведување постапка за одговорност на 

судија/претседател на суд) 
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Претседателот на Советот Павлина Црвенковска констатира 
дека е исцрпена 5-та точка од Дневниот ред и дека ќе се премине 
на постапување и одлучување по 6-та точка од Дневниот ред. 

 
Точка 6 

(Одлучување по поднесено барање за повторување на постапка) 
 

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска констатира 
дека е исцрпена 6-та точка од Дневниот ред и дека ќе се премине 
на постапување и одлучување по 7-та точка од Дневниот ред. 
 
 

Точка 7 
(Формирање на Комисии на известители по поднесени барања за 

поведување на постапка за утврдување на одговорност на 
судија/претседател на суд) 

 
 

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска констатира 
дека е исцрпена 7-та точка од Дневниот ред и дека ќе се премине 
на постапување и одлучување по 8-та точка од Дневниот ред. 
 

Точка 8 
(Разно) 

 
По повод 8-та точка од дневниот ред претседателот на 

Советот Павлина Црвенковска информираше дека од страна на 
координаторот на Апелациониот суд е доставен допис од 
Апелациониот суд Скопје под бр. Су-124/22 од 28.02.2022 година со 
кој се бара спроведување на постапка за избор на судии поротници 
и предлага разрешување на судија поротник по сопствено барање 
по што е постапено од страна на Советот.  
 

По повод следната потточка од дневниот ред претседателот 
на Советот Павлина Црвенковска информираше дека е доставен 
предлог барање од судии поротници од Основен кривичен суд 
Скопје за повторно враќање на чл. 42 ст. 2 од Законот за судови. 
Подносителите наведуваат дека е противуставно судиите 
поротници да се пензионираат на 60 години, а судиите да се 
пензионираат на 67 години.  
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Извести дека кога прашањето било актуелно во месец јули 
писмено е обратено до министерот за правда по однос на 
конкретното прашање и повратно добиен е одговор дека станува 
збор за добро законско решение.  
 

По повод следната потточка од дневниот ред претседателот 
на Советот Павлина Црвенковска информираше дека членот на 
Советот Миљазим Мустафа има поднесено барање за изземање 
бр. 03-478/1 од 14.03.2022 година по однос на постапување и 
одлучување во предметот формиран по барањето за повторување 
на постапката од Драган Билески бр. 03-1916/1 од 27.11.2019 
година. 
  
 Претседателот на Советот Павлина Црвенковска отвори 
расправа и откако констатира дека никој не се јави за збор 
барањето го стави на гласање. 

По гласањето констатира дека едногласно, со 11 гласа „За“ и 
ниту еден глас „Против“ констатира дека е донесена следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

 
Барањето поднесено од м-р Миљазим Мустафа, член на 

Судскиот совет на Република Северна Македонија бр. 03-478/1 од 
14.03.2022 година за изземање од постапување по барањето за 
повторување на постапка по повод пресуда на Европскиот суд за 
човекови права  од Драги Билески бр. 03-1916/1 од 27.11.2019  
година, СЕ УВАЖУВА. 
 

Со оглед дека со одлука на Советот, членот на Советот 
Миљазим Мустафа беше изземен од постапување и одлучување по 
барањето за повторување на постапка бр. 03-1916/1 од 27.11.2019 
година, претседателот на Советот Павлина Црвенковска констатира 
дека на негово место треба по пат на ждрепка да се избере нов 
член од редот на членовите избрани од Собранието на РСМ, а од 
истата причина треба да се избере и нов претседател на 
Комисијата.    

По спроведеното ждребување, претседателот на Советот 
Павлина Црвенковска констатира е донесена следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за измена и дополнување на одлуката бр. 03-673/6 од 

20.07.2021 година 
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Комисијата формирана за постапување по барањето  за 
повторување на постапка бр.03-1916/1 од 27.11.2019 година  од 
Драги Билески се менува и дополнува: 
 

- за претседател на Комисијата на местото на „м-р 
Миљазим Мустафа“, определен со одлука бр.03-673/6 од 
20.07.2021 година се определува членот на Советот  „Сашко 
Георгиев“. 

 
- за член на Комисијата на местото на „Сашко Георгиев“, 

определен со одлука бр. 03-673/6 од 20.07.2021 година се 
определува членот на Советот  „Весна Дамева“. 

 
Во останатиот дел Oдлуката бр.03-673/6 од 20.07.2021 со која 

за член на Комисијата е определен членот на Советот Мирсад 
Суроји, останува неизменета. 
 

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска констатираше 
дека повеќе никој од членовите на Советот не се јави за збор.  

Од тие причини Претседателот на Советот Павлина 
Црвенковска констатираше дека е исцрпен дневниот ред за 397-та 
седница на Советот и дека истата е завршена во 14:00 часот. 

 
Напомена: Тонскиот запис е составен дел на овој записник. 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

Претседател, 
Павлина Црвенковска 

 
 

 
Изработил: Ален Раденковиќ 
Одобрил: Весна Толева 


