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З  А  П  И  С  Н  И  К  

од гласањето за одлука за избор на претседател на суд и за избор 
на судија 

oд  320-та седница на Судскиот совет на Република Северна 
Македонија одржана во салата на Судскиот совет на Република 

Северна Македонија  на ден 02.10.2019 година, (среда) со почеток во 
10,00 часот  

На седницата присуствуваа: Киро Здравев, претседател на Советот, 
Селим Адеми - заменик претседател на Советот, Зоран Караџовски, Зоран 
Теофиловски, Шемседин Јусуфи, Гордана Спиреска, Лорета Горгиева, 
Сашко Георгиев и Мирсад Суроји - членови на Советот избрани од редот на 
судиите и Миљазим Мустафа, Виолета Богојеска, Владе Богданоскии 
Лидија Каначковиќ членови на Советот избрани од Собранието на 
Република Северна Македонија и Фаик Арслани, ВД претседател на 
Врховниот суд на РСМ - член  по функција.  

Отсутен е: Министерот за правда – Рената Дескоска и, уредно 
поканети.  

За одлуките за избор на претседател на суд и за избор на судија на 
Управен суд гласаа вкупно 14 членови на Судскиот совет на РСМ со право 
на глас, и тоа за: 

1.Избор на претседател на Основен суд Битола. Согласно чл.23-a 

oд Деловникот за изменување и дополнување на Деловникот за работа на 
Судскиот совет на РМ („Сл.весник на РМ“ бр.12/2017), Судскиот совет 
гласаше редоследно  по усвоената конечна ранг листа. Кандидатот  од ранг 
листата под реден број 1- Миле Димовски со 13 гласа -“за“ и 1 глас  
“против“, доби двотретинско мнозинство од вкупниот број членови на 
Советот со право на глас.  

2.Избор на претседател на Основен суд Велес. Согласно чл.23-a 

oд Деловникот за изменување и дополнување на Деловникот за работа на 
Судскиот совет на РМ („Сл.весник на РМ“ бр.12/2017), Судскиот совет 
гласаше редоследно по усвоената конечна ранг листа. Кандидат од ранг-
листата под реден број 1- Лидија Димова со 14 гласа -“за“ , доби 

двотретинско мнозинство од вкупниот број членови на Советот со право на 
глас.  

3.Избор на претседател на Основен суд Делчево. Согласно чл.23-a 

oд Деловникот за изменување и дополнување на Деловникот за работа на 
Судскиот совет на РМ („Сл.весник на РМ“ бр.12/2017), Судскиот совет 
гласаше редоследно по усвоената конечна ранг листа. Кандидат од ранг-
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листата под реден број 1- Лидија Димова со 14 гласа -“за“ , доби 

двотретинско мнозинство од вкупниот број членови на Советот со право на 
глас.  

4.Избор на претседател на Основен суд  Кавадарци. Единствениот 
кандидатот Лазар Нанев- судија на Основен суд Кавадарци со 8 гласа „ЗА“ 

и 6 гласа„ПРОТИВ“ не го доби потребното мнозинство на гласови. 

5.Избор на претседател на Основен суд Кичево. Согласно член 23-

а од Деловникот за изменување и дополнување на Деловникот за работа на 
Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.12/2017), Судскиот совет гласаше редоследно по усвоената 

конечна ранг листа. Кандидатот од ранг листата под реден број 1 – 

Кенанзија Мехмед, со 3 гласа „ЗА“ и 11 гласа „ПРОТИВ“ не го доби 

потребното мнозинство гласови согласно законот. Кандидатот од ранг 
листата под реден број 2 –Флутурије Дервиши, со 6 гласа „ЗА“ и 8 гласа 

„ПРОТИВ“ не го доби потребното мнозинство гласови. Кандидатот под 

реден број 3 – Драган Миноски, со 7 гласа „ЗА“ и 7 гласа „ПРОТИВ“ не го 

доби потребното мнозинство. Кандидатот од ранг листата под реден број 4 

– Амдије Зенку, со 13 гласа „ЗА“ и 1 глас „ПРОТИВ“, доби двотретинско 

мнозинство од вкупниот број членови на Советот со право на глас. Со 7 

гласа „ЗА“, кандидатот доби и мнозинство гласови од присутните членови 

кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Северна 

6.Избор на претседател на Основен суд Крива Паланка. Согласно 

член 23-а од Деловникот за изменување и дополнување на Деловникот за 

работа на Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.12/2017), Судскиот совет гласаше редоследно по 

усвоената конечна ранг листа. Кандидат од ранг листата под реден број 1 – 

Љубица Цветковска Стојановска, со 12 гласа „ЗА“ и 2 гласа „ПРОТИВ“, доби 

двотретинско мнозинство од вкупниот број членови на Советот со право на 
глас.  

7.Избор на претседател на Основен суд Прилеп. Согласно член 23-

а од Деловникот за изменување и дополнување на Деловникот за работа на 
Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.12/2017), Судскиот совет гласаше редоследно по усвоената 

конечна ранг листа. Кандидатот од ранг листата под реден број 1 – Ордан 
Митревски, со 4 гласа „ЗА“ и 10 гласа „ПРОТИВ“ не го доби потребното 

мнозинство гласови согласно законот. Кандидатот од ранг листата под 

реден број 2 – Ѕвонко Младеноски, со 6 гласа „ЗА“ и 8 гласа „ПРОТИВ“ не го 

доби потребното мнозинство гласови. Кандидатот под реден број 3 – Жарко 
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Велески, со 4 гласа „ЗА“ и 10 гласа „ПРОТИВ“ не го доби потребното 

мнозинство. Кандидатот под реден број 4 – Љубен Биноски, со 3 гласа „ЗА“ 

и 11 гласа „ПРОТИВ“ не го доби потребното мнозинство гласови согласно 
законот. Кандидатот од ранг листата под реден број 5 – Зоран Стеваноски, 

со 13 гласа „ЗА“ и 1 глас „ПРОТИВ“, доби двотретинско мнозинство од 

вкупниот број членови на Советот со право на глас.  

8.Избор на претседател на Основен граѓански суд. Согласно чл.23-

a oд Деловникот за изменување и дополнување на Деловникот за работа на 
Судскиот совет на РМ („Сл.весник на РМ“ бр.12/2017), Судскиот совет  
гласаше редоследно по усвоената конечна ранг листа. Кандидатот под 

реден број 1- Артан Лимани , со 4 гласа “ за“ и 10 гласа “против“, не го доби 

потребното мнозинство гласови согласно законот. Кандидатот под реден 
број 2 – Бесник Авдија  со 4 гласа “за“ и 10 гласа “против“ не го доби 
потребното мнозинство гласови согласно законот. Кандидатот од ранг 
листата под реден број 3 – Илир Сулејмани   со 14 гласа “за“ доби 

двотретинско мнозинство од вкупниот број членови на Советот со право на 
глас и  со 7 гласа “за“ кандидатот доби и мнозинство гласови од 

преисутните членови кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во 
Република Северна Македонија.   

9.Избор на претседател на Основен суд Штип. Согласно чл.23-a oд 

Деловникот за изменување и дополнување на Деловникот за работа на 

Судскиот совет на РМ („Сл.весник на РМ“ бр.12/2017), Судскиот совет  
гласаше редоследно по усвоената конечна ранг листа. Кандидатот со реден 
број 1 - Ацо Тасев со 5 гласа “за“ и 9 гласа “против“, не го доби потребното 

мнозинство  гласови согласно законот. Кандидатот од ранг листата под 

реден број 2 – Ѓорѓи Андонов  со 12 гласа “за“ и 2 гласа “против“ доби 

двотретинско мнозинство од вкупниот број членови на Советот со право на 
глас.  

10. Избор на претседател на Основен суд Неготино. Согласно член 
23-а од Деловникот за изменување и дополнување на Деловникот за работа 

на Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.12/2017), Судскиот совет гласаше редоследно по 

усвоената конечна ранг листа. Кандидат од ранг листата под реден број 1 – 

Билјана Толова, со 14 гласа „ЗА“, доби двотретинско мнозинство од 

вкупниот број членови на Советот со право на глас.  

11. Избор на претседател на Виш управен суд. Согласно член 23-а 
од Деловникот за изменување и дополнување на Деловникот за работа на 
Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република 
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Македонија“ бр.12/2017), Судскиот совет гласаше редоследно по усвоената 

конечна ранг листа. Кандидатот од ранг листата под реден број 1 – Лидија 
Ивановска, со 7 гласа „ЗА“ и 7 гласа „ПРОТИВ“ не го доби потребното 
мнозинство гласови согласно законот. Кандидатот од ранг листата под 

реден број 2 – Анита Данилова, со 8 гласа „ЗА“ и 6 гласа „ПРОТИВ“ не го 

доби потребното мнозинство гласови. Кандидатот под реден број 3 – 

Мирјана Василевска, со 6 гласа „ЗА“ и 8 гласа „ПРОТИВ“ не го доби 

потребното мнозинство. Кандидатот под реден број 4 – Загорка Тноковска, 

со 7 гласа „ЗА“ и 7 гласа „ПРОТИВ“ не го доби потребното мнозинство 
гласови согласно законот. Кандидатот под реден број 5 – Едита Наскова, со 

5 гласа „ЗА“ и 9 гласа „ПРОТИВ“ не го доби потребното мнозинство гласови 
согласно законот. Кандидатот од ранг листата под реден број 6 - Исмета 

Амет, со 14 гласа „ЗА“, доби двотретинско мнозинство од вкупниот број 
членови на Советот со право на глас. Со 7 гласа „ЗА“, кандидатот доби и 

мнозинство гласови од присутните членови кои припаѓаат на заедниците 

кои не се мнозинство во Република Северна Македонија.  

12.Избор на судија на Управен суд. На седницата се предложија 4 

кандидати од страна на членовите на Советот. Судскиот совет гласаше 

редоследно по предлозите н првопредложениот кандидат  Александар 
Чичаковски со  11 -„За“, 3 - „Против“, доби двотретинско мнозинство од 

вкупниот број членови на Советот со право на глас и со 4 гласа - „За“, 3 - 

„Против“, доби и мнозинство гласови од присутните членови кои припаѓаат 
на заедниците кои не се мнозинство во Република Северна Македонија 

13.Избор на судија на Управен суд. На седницата се предложија 3 

кандидати од страна на членовите на Советот. Судскиот совет гласаше 

редоследно по предлозите н првопредложениот кандидат  Елеонора 

Хамулиќ Ајро со  13 -„За“, 1 - „Против“, доби двотретинско мнозинство од 

вкупниот број членови на Советот со право на глас и со 6 гласа - „За“, 1 - 

„Против“, доби и мнозинство гласови од присутните членови кои припаѓаат 
на заедниците кои не се мнозинство во Република Северна Македонија 

 
 

  СУДСКИ СОВЕТ НА 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

                 Претседател, 
                                                                              Киро Здравев  
 
 

 



5 

 

 

 

 

 

 

  

 


