
1 
 

                                            

                                           З  А  П  И  С  Н  И  К 
oд  294-та седница на Судскиот совет на Република 

Македонија  одржана во салата на Судскиот совет на 
Република Македонија  на ден 09.01.2019 година, (среда) со 

почеток во 10,00 часот  
 
 

На седницата присуствуваа: Зоран Караџовски, претседател на 
Советот, Шемседин Јусуфи-заменик претседател, Киро Здравев, Гордана 
Спиреска, Лорета Горгиева, Сашко Георгиев, и Мирсад Суроји - членови 
на Советот избрани од редот на судиите и Владе Богданоски, Виолета 
Богојеска, 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 Зоран Теофиловски- член на Советот избран 
од редот на судиите, оправдано отсутен 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, Наташа Јаневска-оператор на 
систем за гласање и Вера Андрејчин- советник за односи со јавноста.  
 

Претседателот на Советот откако констатира дека има потребен 
кворум за работа, предложи измена и дополнување на дневниот ред. После 
7-та точка предлага нова точка 8 - Разгледување на Извештајот од 
спроведениот избор на членови на Судскиот совет на Република 
Македонија од редот на судиите по огласот објавен во „Службен весник на 
РМ“ бр.178/18 од 24.09.2018 година и нова точка 9 - Назначување на член 
на Комисијата за спроведување конкурси за именување на нотари и 
предлагање на членопви во  второстепениот дисциплински орган во 
Нотарската комора на РМ. Точките 8, 9, 10 и 11 се поместуваат нанапред 
како точки  10, 11, 12  и 13. Воедно констатира дека точка 11 и 12 се 
нејавни. Отвори расправа по предложениот дневен ред. Откако констатира 
дека никој не се јави за збор, го стави на гласање предложениот дневен ред 
со измените и дополненијата.  

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

     1.Усвојување на Записник од 288-та седница на Судскиот совет на 
Република Македонија од 30.10.2018 година,  31.10.2018 година  и 
05.11.2018 година; Записник од 291-та седница на Судскиот совет на 
Република Македонија од 28.11.2018  година; 

          2.Мислење од членовите на Судскиот совет на Република 
Македонија по Предлог годишниот распоред за работа на Судскиот 
совет на Република Македонија за 2019 година; 

3.Разгледување на Предлог Годишна програма за работа на 
Судскиот совет на Република Македонија за 2019 година; 

4.Усвојување на конечна ранг листа на кандидатите за 
претседател на Основен суд Крушево;  

5.Донесување на Одлука за избор на претседател на Основен суд 
Крушево, по одлука бр.08-892/2 од 12.06.2018 година; 

6.Усвојување на конечна ранг листа на кандидатите за 
претседател на Основен суд Берово; 

7.Донесување на Одлука за избор на претседател на Основен суд 
Берово, по одлука бр.08-1281/2 од 18.09.2018 година; 

8. Разгледување на Извештајот од спроведениот избор на членови 
на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите по 
огласот објавен во „Службен весник на РМ“ бр.178/18 од 24.09.2018 
година; 

9. Назначување на член на Комисијата за спроведување конкурси за 
именување на нотари и предлагање на членови во  второстепениот 
дисциплински орган во Нотарската комора на РМ; 

10.Донесување на Одлука за објавување на оглас за избор на 2 
(двајца) судии во Управниот суд; 

11.Измена и дополнување на одлуките за формирање на комисии 
за утврдување на одговорност за судија или претседател на суд. 

12.Измена и дополнување на одлуките за формирање на комисии 
по поднесените барања за повторување на постапките по повод конечните 
пресуди на Европскиот суд за човекови права. 

13.Разно. 
 
Точка 1 

По однос на 1-та точка од дневниот ред- Усвојување на Записник од 
288-та седница на Судскиот совет на Република Македонија од 30.10.2018 
година,  31.10.2018 година  и 05.11.2018 година; Записник од 291-та 
седница на Судскиот совет на Република Македонија од 28.11.2018  
година, Претседателот на Советот отвори расправа.  
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Откако констатира дека никој не се јави за збор, поединечно ги стави 
записниците на гласање. По гласањето констатира дека истите се усвоени 
со по 11 -„За“, без измени и дополненија. 

 
Точка 2 

По излагање на 2-та точка од дневниот ред- Мислење од членовите 
на Судскиот совет на Република Македонија по Предлог годишниот 
распоред за работа на Судскиот совет на Република Македонија за 2019 
година, Претседателот на Советот појасни дека согласно предлог 
распоредот се формираат две комисии за следење на работата на судовите 
и судиите, по што отвори расправа. 

 
Членот на Советот- Виолета Богојеска предлага да се дополни 

распоредот со уште една Комисија  согласно Правилникот за проверка на 
знаењето  на практична работа со компјутери на лица кои се избираат за 
судии или судии поротници. 

 
 Претседателот на Советот се согласува со дадениот предлог, по 

што констатира дека никој повеќе не се јави за збор. Воедно констатира 
дека се прифаќа предлог распоредот за работа на Судскиот совет на РМ за 
тековната 2019 година. 

 
Точка 3 

По однос на 3-та точка- Разгледување на Предлог Годишна 
програма за работа на Судскиот совет на Република Македонија за 2019 
година, Претседателот на Советот отвори расправа. 

 
Членот на Советот-Киро Здравев смета дека е за поздравување она 

што е внесено во програмата по однос на Центарот за информациско-
комуникациска технологија, аналитика и статистика. Предлага во тој дел 
да се додаде... „за исполнување на обврската предвидена во законот за 
донесување на подзаконски акти“. 

 
Претседателот на Советот појасни дека исполнувањето на 

законските обврски во врска со вработувањата зависат од давање 
согласност од Министерството за финансии, но таква согласност за нови 
вработувања од нивна страна не е дадена. Поради тоа тројца вработени од 
Судскиот совет на РМ со наредба  ќе бидат распоредени за извршување на 
работите поврзани со законската обврска за формирање на Центарот за 
информациско-комуникациска технологија, аналитика и статистика. 

 
Точка 4 

По излагање на 4-та точка- Усвојување на конечна ранг листа на 
кандидатите за претседател на Основен суд Крушево, Претседателот на 
Советот му даде збор на известителот. 
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Членот на Советот-Виолета Богојеска најнапред наведе дека со 

Одлука на Советот е формирана Комисија за проверка на навременост на 
пријавите и комплетност на документите на кандидатите во состав од 
Мирјанка Гоцевска-Стефановска-претседател на комисијата, Виолета 
Богојеска и Селим Адеми-членови на Комисијата. Комисијата на ден 
11.12.2018 година ги разгледала поднесените пријави по огласот објавен во 
„Службен весник на РМ“ бр.111/2018 од 18.06.2018 година, а по одлука на 
Судскиот совет број 08-892/2 од 12.06.2018 година за избор на претседател 
на Основен суд Крушево. На записникот на Комисијата е констатирано 
дека по одлуката број 08-892/2 за избор на претседател на Основен суд 
Крушево се пријавил 1 кандидат. Комисијата согласно чл.23 ст. 2 алинеи 1 
и 2 од Деловникот за работа на Судскиот совет на Република Македонија 
ја разгледала поднесената пријава и констатирала дека пријавата на 
кандидатот е навремено доставена до Судскиот совет и комплетирана со 
документација согласно закон, по што  изготвена е кандидатска листа.По 
однос на исполувањето на законскиот услов кандидатот да има положено 
психолошки тест и тест за интегритет е констатирано дека  кандидатот од 
кандидатската листа за ОС Крушево го има положено тестот. Комисијата 
согласно чл.23 ст. 2 алинеја 4 од Деловникот за работа на Судскиот совет 
на Република Македонија, спроведено е интервју со кандидатот.По 
спроведената постапка по огласот за избор на претседател на Основниот 
суд Крушево, Комисијата согласно чл.23 ст. 2 алинеја 5 од Деловникот за 
работа на Судскиот совет на Република Македонија, составила Предлог 
ранг листа на кандидат за претседател на  Основниот суд Крушево и тоа 
кандидатот Лидија Андреска-судија на Основниот суд Крушево, за која 
изложи податоци за нејзиното работно искуство и судиски стаж, како и 
оценка за нејзиното работење со 187 бода. 
 

Претседателот на Советот отвори расправа. Откако констатира 
дека никој не се јави за збор, го стави на гласање предлогот за донесување 
одлука по ранг-листата. По гласањето констатира дека со 11-„За“, е 
донесена следната 

 

                            О    Д    Л     У    К    А  
 
СЕ УСВОЈУВА конечната ранг листа бр.08-1281/5 од 13.12.2018 

година на кандидат за избор на претседател на Основен суд Крушево по 
оглас објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 111/2018 
од 18.06.2018 година: 
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Име и 
презиме 

Бодови 
2015/2016 

Суд во кој работи Биографија Судиски стаж 

1 
Лидија     
Андреска 

187 Основен суд Крушево 

 
29.06.1987 - Правен факултет Скопје 
  
 10.06.1995 - Правосуден испит 
 
2002-2004 – Стручен соработник  ОС Крушево   
 
 2005 - 2012 – Стручен соработник, ОС Крушево   
 
12.07.2012- Судија,Основен суд Крушево                                                                                                   

6 години,1 месец              
27 дена 

 
 

Точка 5 
По излагање на 5-та точка- Донесување на Одлука за избор на 

претседател на Основен суд Крушево, по одлука бр.08-892/2 од 
12.06.2018 година, Претседателот на Советот наведе дека согласно 
усвоената конечна ранг листа на кандидат за избор на претседател на 
Основниот суд Крушево прва на ранг листата е кандидатот  под реден број 
1- Лидија Андреска и истиот го стави на гласање. 

 
Членовите  на  Советот  гласаа  за  кандидатот  Лидија Андреска:  

11 - „За“. 
По гласањето, Претседателот на Советот констатира дека за 

претседател на Основниот суд Крушево е избрана Лидија Андреска– 
судија на Основниот суд Крушево. 

 
Претседателот на Советот појасни дека согласно Законот за 

изменување и дополнување на Законот за Судскиот совет на Република 
Македонија („Сл.весник на РМ“ бр.197/17) поточно во член 3 е предвидено 
секој член на Советот со право на глас да даде образложение за својата 
одлука за избор на претседател на суд. Согласно законот им даде збор  на 
членовите на Советот да дадaт образложение по однос на гласањето за 
одлуката за избор. 

 
Заменик претседателот-Шемседин Јусуфи гласал „За“ бидејќи смета 

дека Лидија Андреска совесно и одговорно ќе ја врши функцијата 
претседател на суд, истата има искуство како судија, станува збор за добар 
судија со потврдени резултати во работењето. 

 
Членот на Советот- Лидија Каначковиќ гласала „За“ за кандидатот 

Лидија  Андреска бидејќи истата има искуство и како стручен соработник 
и како судија, позната и е состојбата со работењето во судот и смета дека 
ќе ја оправда добербата која и е покажана. 

 
Членот на Советот- Селим Адеми гласал „За“ за кандидатот, 

појаснувајќи дека како координатор за следење на работата на Основниот 
суд Крушево увидел колективно работење во судот, а воедно  е и член на 
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комисијата и смета дека довербарта ќе биде оправдана од страна на 
избраниот кандидат. 

 
Членот на Советот- Виолета Богојеска гласала „За“ бидејќи Лидија 

Андреска добро ја познава работата и вработените во судот и смета дека 
може успешно да раководи со судот. Појасни дека на спроведеното 
интервју кандидатот оставил добар впечаток и дека има визија за 
понатамошното работење во судот. 
 

Членот на Советот- Владе Богданоски гласал „За“ бидејќи 
кандидатот има искуство и како стручен соработник и како судија. Смета 
дека истата може да одговори на функцијата претседател на суд. 

 
Членот на Советот- Мирсад Суроји  гласал „За“ бидејќи кандидатот 

според податоците има искуство во судот, запозната е со сотојбата во 
судот, ги исполнува условите и смета дека истата може да одговори на 
доверената функција. 

 
Членот на Советот- Сашко Георгиев гласал „За“ бидејќи смета дека 

избраниот кандидат совесно и одговорно ќе ја врши функцијата и ќе ја 
оправда довербата која и е покажана. 

 
Членот на Советот- Лорета Горгиева гласала „За“ бидејќи  согласно 

резултатите и добиените бодови при оценувањето како судија кандидаѕтот 
има одлични резултати, а и деталното образложение од комисијата го 
потврдува тоа и смета дека ќе ја оправда довербата која и е дадена. 

 
Членот на Советот- Гордана Спиреска гласала „За“ бидејќи  е 

дадено исцрпно излагање од страна на Комсијата за избраниот кандидат, 
сите членови дадоа образложение, кандидатот има долгогодишно искуство 
во судот, ги познава судиите, вработените и  состојбата во судот и ова 
ветува дека ќе ја оправда довербата која и е дадена.  

 
Членот на Советот- Киро Здравев гласал „За“ бидејќи кандидатот 

има работно искуство во судот. Иако во судот меѓучовечките односи се 
добри, сепак препорача да се обрне внимание во тој поглед. 
 

Претседателот на Советот- Зоран Караџовски  гласал „За“ бидејќи 
судијата во досегашното работење  има одлични резултати. Досегашните 
резултати ветуваат дека успешно ќе ја врши функцијата која и е доверена.  

 
Точка 6 

По однос на 6-та точка- Усвојување на конечна ранг листа на 
кандидатите за претседател на Основен суд Берово, Претседателот на 
Советот му даде збор на известителот. 
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Членот на Советот-Виолета Богојеска како член на Комисијата за 

проверка на навременост на пријавите и комплетност на документите на 
кандидатите наведе дека Комисијата на ден 11.12.2018 година ги 
разгледала поднесените пријави по огласот објавен во „Службен весник на 
РМ“ бр.111/2018 од 18.06.2018 година, а по одлука на Судскиот совет за 
избор на претседател на Основен суд Берово. На записникот на Комисијата 
е констатирано дека по одлуката за избор на претседател на Основен суд 
Берово се пријавил 1 кандидат. Комисијата согласно чл.23 ст. 2 алинеи 1 и 
2 од Деловникот за работа на Судскиот совет на Република Македонија ја 
разгледала поднесената пријава и констатирала дека пријавата на 
кандидатот е навремено доставена до Судскиот совет и комплетирана со 
документација согласно закон, по што  изготвена е кандидатска листа.По 
однос на исполувањето на законскиот услов кандидатот да има положено 
психолошки тест и тест за интегритет е констатирано дека  кандидатот од 
кандидатската листа за ОС Берово го има положено тестот. Со кандидатот 
било спроведено интервју. По спроведената постапка по огласот за избор 
на претседател на Основниот суд Брово, Комисијата составила Предлог 
ранг листа на кандидат за претседател на  Основниот суд Берово и тоа 
кандидатот Ленка Симевска-судија на Основниот суд Берово, за која 
изложи податоци за нејзиното работно искуство и судиски стаж, како и 
оценка за нејзиното работење со 208 бода. 
 

Претседателот на Советот отвори расправа. Откако констатира 
дека никој не се јави за збор, го стави на гласање предлогот за донесување 
одлука по ранг-листата. По гласањето констатира дека со 11-„За“, е 
донесена следната 

 

                                 О    Д    Л     У    К    А  
 
СЕ УСВОЈУВА конечната ранг листа бр.08-1281/5 од 13.12.2018 

година на кандидат за избор на претседател на Основниот суд Берово по 
оглас објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.178/2018  
oд 24.09.2018 година: 
                            

 

 

Име и 
презиме 

Бодови 
2015/2016 

Суд во кој работи Биографија Судиски стаж 

1 
Ленка       
Симевска 

208 Основен суд Берово 

 
01.06.1981 - Правен факултет Скопје 
  
 03.06.1983 - Правосуден испит 
 
01.03.1982- 01.07.1983  - Приправник  Основен суд Берово 
 
 01.07.1983-15.03.1987 – Стручен соработник,Основен суд 
Берово  
 
15.03.1987 – 15.06.1996 – Јавен правобранител Општинско 
јавно правобранителство Берово 
 
15.06.1996- Судија,Основен суд Берово                                                                                                                                            

22 години                  
2 месеци              
27 дена 
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Точка 7 

По излагање на 7-та точка - Донесување на Одлука за избор на 
претседател на Основен суд Берово, по одлука бр.08-1281/2 од 
18.09.2018 година, Претседателот на Советот наведе дека согласно 
усвоената конечна ранг листа на кандидат за избор на претседател на 
Основниот суд Берово прва на ранг листата е кандидатот  под реден број 1- 
Ленка Симевска и истиот го стави на гласање. 

 
Членовите  на  Советот за  кандидатот  Ленка Симевска гласаа  со 

кревање на рака поради технички пречки во системот:  11 - „За“. 
По гласањето, Претседателот на Советот констатира дека за 

претседател на Основниот суд Берово е избрана Ленка Симевска– 
судија на Основниот суд Берово. 

 
Претседателот на Советот појасни дека согласно Законот за 

изменување и дополнување на Законот за Судскиот совет на Република 
Македонија („Сл.весник на РМ“ бр.197/17) поточно во член 3 е предвидено 
секој член на Советот со право на глас да даде образложение за својата 
одлука за избор на претседател на суд. Согласно законот им даде збор  на 
членовите на Советот да дадaт образложение по однос на гласањето за 
одлуката за избор. 

 
Членот на Советот- Киро Здравев гласал „За“ бидејќи смета дека 

станува збор за професионален, ускусен судија, со голем судиски стаж и 
добри резултати во работењето, по што упати честитки за изборот. 

 
Членот на Советот- Гордана Спиреска гласала „За“ бидејќи 

судијата има богато судиско искуство, ги исполнува сите предвидени 
услови согласно законот и упати честитки за изборот. 

 
Членот на Советот- Лорета Горгиева гласала „За“ бидејќи лично ја 

познава судијата и смета дека успешно ќе ја обавува функцијата која и е 
доверена. 
 

Членот на Советот- Сашко Георгиев гласал „За“ бидејќи смета дека 
како судија  има богато искуство во судот, на интервјуто оставила добар 
впечаток и се надева дека ќе ја оправда довербата која и е покажана. 

 
Членот на Советот- Мирсад Суроји  гласал „За“ бидејќи смета дека 

истата може успешно да одговори на доверената функција. 
 
Членот на Советот- Владе Богданоски гласал „За“ бидејќи 

кандидатот има искуство и како јавен правобранител. Смета дека истата 
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може успешно да менаџира со судот и да одговори на функцијата 
претседател на суд. 

 
Членот на Советот- Виолета Богојеска гласала „За“ бидејќи 

судијата има долгогодишно искуство во судот и смета дека успешно ќе 
одговори на доверената функција. 

 
Членот на Советот- Селим Адеми гласал „За“ за кандидатот бидејќи 

има долг судиски стаж од 22 години и е единствен кандидат. 
 

Членот на Советот- Лидија Каначковиќ гласала „За“ за кандидатот 
Ленка Симевска бидејќи истата има големо искуство како судија, позната 
и е состојбата со работењето во судот и смета дека ќе ја оправда добербата 
која и е покажана. 

 
Заменик претседателот-Шемседин Јусуфи гласал „За“ бидејќи смета 

дека избраниот кандидат совесно и одговорно ќе ја врши функцијата 
претседател на суд, истата има искуство како судија, станува збор за добар 
судија со потврдени резултати во работењето и нема никаква дилема за 
изборот. Воедно упати цеститки за избраниот кандидат за претседател. 
 

Претседателот на Советот- Зоран Караџовски  гласал „За“ бидејќи 
смета дека избраниот кандидат како претседател на судот успешно ќе 
менаџира со работењето во судот,  истата  има одлични резултати во 
досегашното работење и има долгогодишен судиски стаж.  

 
 

Точка 8 
По однос на 8-та точка од дневниот ред – Разгледување на 

Извештајот од спроведениот избор на членови на Судскиот совет на 
Република Македонија од редот на судиите по огласот објавен во 
„Службен весник на РМ“ бр.178/18 од 24.09.2018 година, Претседателот 
на Советот му даде збор на известителот.  

 
Членот на Советот- Владе Богданоски појасни дека Извештајот од 

спроведениот избор на членови на Судскиот совет на Република 
Македонија од редот на судиите по огласот објавен во „Службен весник на 
РМ“ бр.178/18 од 24.09.2018 година е ставен во материјалите за седница со 
детално образложение за изборот на членови. 

 
Заменик претседателот-Шемседин Јусуфи констатира дека од 

оправдани причини Претседателот на Советот ја напушти седницата, по 
што отоври расправа. Со оглед да никој не се јави за збор, констатира дека 
Извештајот од спроведениот избор на членови на Судскиот совет на 
Република Македонија од редот на судиите е разгледан. 
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Точка 9 

Во врска со 9-та точка - Назначување на член на Комисијата за 
спроведување конкурси за именување на нотари и предлагање на членови 
во  второстепениот дисциплински орган во Нотарската комора на РМ, 
Претседателот на Советот го изложи првото барање од Нотарска комора 
на РМ со кое се бара предлагање на член на Комисијата за спроведување 
на конкурс за именување на нотари, а согласно член 11 став 2 од Законот 
за нотаријатот. За член на Комисијата го предложи членот на Советот- 
Виолета Богојеска, по што отоври расправа. 

 
Со оглед да никој не се јави за збор, констатира дека за член на 

Комисијата за спроведување на конкурс за именување на нотари  се 
предлага Виолета Богојеска – член на Судскиот совет  на Република 
Македонија. 

 
Претседателот на Советот го изложи и второто барање од Нотарска 

комора на РМ со кое се бара предлагање на членoви на Второстепен 
дисциплински орган од редот на судиите согласно чл.145 од Законот за 
нотаријатот. За членови на посочениот совет ги предлага Ханиф Зендели-
судија на АС Гостивар, Бошко Богдановски-судија на АС Битола и Наке 
Георгиев-судија/претседател на АС Штип. Отвори расправа по предлогот. 

Со оглед да никој не се јави за збор, го стави предлогот на гласање и 
констатира дека со 11-„За“ предлогот е усвоен. Констатира дека е 
потребно да се достави известување до Нотарската комора на РМ дека за 
членови на Второстепениот дисциплински орган на Нотарската комора на 
РМ се предлагаат Ханиф Зендели-судија на АС Гостивар, Бошко 
Богдановски-судија на АС Битола и Наке Георгиев-судија/претседател 
на АС Штип. 

 
 

Точка 10 
По излагање на 10-та точка- Донесување на Одлука за објавување 

на оглас за избор на 2 (двајца) судии во Управниот суд, Претседателот на 
Советот појасни дека има потреба од судии во Управниот суд, по што 
отвори расправа. 

 
Членот на Советот- Лидија Каначковиќ како координатор за 

следење на работата на Управниот суд се согласува и го оправдува 
барањето на претседателот на Управниот суд за потребата од судии. Инаку 
има критики за работењето на судот во насока на оддолговлекување на 
постапките. Во иднина ќе има промена и во однос на ориентационата 
норма. Согласно систематизацијата за број на судии смета дека има потреб 
аод пополнување со тие две судиски места. 
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Членот на Советот-Виолета Богојеска како член на Комисијата за 
проверка на навременост на пријавите и комплетност на документите на 
кандидатите наведе дека Комисијата се соочила со одредени  дилеми по 
однос на приложените документи по објавени огласи и предлага заради 
специфичност на условите во огласот кој ќе  се објави да се наведат точно 
кои документи треба да се приложат кон пријавата. 

 
Претседателот на Советот откако констатира дека никој повеќе не 

се јави за збор, го стави на гласање предлогот за донесување на одлука за 
објавување оглас. По гласањето констатира дека со 11-„За“, е донесена 
следната 

 

                               О  Д  Л  У  К  А  
 

     ДА СЕ ОБЈАВИ Оглас за избор на 2 (двајца) судии на Управен суд 
 

 
Точка 11 

По однос на 11-та точка -Измена и дополнување на одлуките за 
формирање на комисии за утврдување на одговорност за судија или 
претседател на суд, Претседателот на Советот најнапред констатира дека 
истата е нејавна, по што наведе дека согласно член член 56 став 2 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот за Судскиот совет на 
Република Македонија ќе се пристапи кон ждребање, по што отвори 
расправа. 

 
Членот на Советот- Владе Богданоски побара да не учествува во 

ждребањето бидејќи претходно учествувал во ждребање при формирање 
на комисии. Воедно предлага во ждребањето да бидат вклучени само 
новоизбраните членови на Советот. 

 
Претседателот на Советот појасни дека на вчерашниот состанок 

дискутирале по однос на чл.56 од Законот за изменување и дополнување 
на Законот за Судскиот совет на Република Македонија и дека истиот е 
јасен, односно не е предвидено во ждребањето да не учествуваат сите 
членови. 

 
Членот на Советот- Селим Адеми посочи дека сите членови треба 

да учествуваат во ждребањето, но да се има предвид дека сега има други 
околности. 

 
Членот на Советот- Гордана Спиреска укажа  дека законот во тој 

поглед  е јасен и како таков треба да се примени. Смета дека сите членови 
треба да бидат вклучени во ждребањето. 
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Заменик претседателот- Шемседин Јусуфи  се согласува со 
предлогот дека не треба сите членови да бидат вклучени во ждребањето. 

 
Членот на Советот- Киро Здравев смета дека при повторното 

ждребање треба да бидат вклучени сите члнови на Советот. 
 
Членот на Советот- Лидија Каначковиќ посочи дека е даден 

конкретне предлог од членот Владе Богданоски и предлага истиот да се 
стави на гласање. 

  
Членот на Советот- Гордана Спиреска не се согласува да се гласа 

по дадениот предлог. 
 

  Претседателот на Советот наведе дека незаконити предлози нема 
да стави на гласање, по што ја напушти седницата и му предаде на заменик 
претседателот да раководи со седницата. 
 

Заменик претседателот- Шемседин Јусуфи го презеде водењето на 
седницата. 

 
Членот на Советот- Селим Адеми ги посочи член 34 од Законот за 

Судскиот совет на РМ каде се предвидени надлежностите на 
Претседателот на Советот, член 35 од истиот закон каде е предвидена 
еднаквост на членовите на Советот и член 36 каде се предвидени правата, 
обврските и одговорностите на член на Советот. 

 
Заменик претседателот- Шемседин Јусуфи констатира дека 

Претседателот на Советот пристапи на седницата, но за кратко повторно ја 
напушти. 

 
Членот на Советот- Сашко Георгиев предлага оваа точка да се 

одложи за наредна седница. 
 
Членот на Советот- Селим Адеми предлага да се стави на гласање 

погоре дадениот предлог. 
 
Заменик претседателот- Шемседин Јусуфи констатира дека поголем 

број на членови се согласни да се стави на гласање предлогот на членот 
Владе Богданоски – да се исклучат при ждребање членовите на Советот 
кои претходно учествувале во ждребање.  

Членовите на Советот гласаа по предлогот: 1-За“, 9„Против“, по што 
заменик претседателот констатира дека предлогот не е усвоен. Воедно 
констатира дека повторно е присутен Претседателот на Советот и му го 
предаде раководењето со седницата. 
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 Претседателот на Советот констатира дека ќе се пристапи кон 
гласање за формирање на Комисии за утврдување одговорност на судии, 
претходно формирани со одлуки на Советот, односно кон изнмена и 
дополнување на истите.  

Во врска со поднесено барање за утврдување одговорност на Лидија 
Неделкова, судија на Врховниот суд на Република Македонија појасни 
дека подносител на барањето е претседателот на Врховниот суд на РМ, 
Јово Вангеловски. Со Одлука на Судскиот совет членови на Комисијата 
биле поранешните членови Александра Зафировска и Мери Дика- 
Георгиевскa. Предложи да се пристапи кон гласање за формирање на 
Комисија согласно член 56 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за Судскиот совет на РМ. Констатира дека се обезбедени услови 
за гласање со ждрепка, односно обезбедени се 11 гласачки ливчиња во 
соодветна кутија и по редослед секој од членовите вклучени во гласањето 
извлекува гласачко ливче. Констатира дека ливчето што ќе остане 
неизвлечено е за членот на Советот- Зоран Tеофиловски, кој е оправдано 
отсутен. По извлекување на ливчињата, секој член се изјасни какво ливче 
извлекол при гласањето, односно дали е член на комисија или не. Согласно 
спроведеното гласање по пат на ждрепка,  констатира дека членови на 
Комисијата наместо  поранешните членови, Александра Зафировска и 
Мери Дика-Георгиевска се  членовите на Советот-Гордана Спиреска и 
Мирсад Суроји. Воедно констатира дека е донесена следната 
 

                                 О  Д  Л  У  К  А 
 

За членови на Комисијата за утврдување на одговорност на 
Лидија Неделкова, судија на Врховниот суд на Република Македонија, 
формирана со Одлука на Судскиот совет на Република Македонија Дов 
бр.08-7/5 од 21.03.2018 година, наместо Александра Зафировска и Мери 
Дика- Георгиевскa, се определуваат членовите на Советот-Гордана 
Спиреска и Мирсад Суроји.  
 

Претседателот на Советот наведе дека по поднесено барање за 
утврдување одговорност на Цветанка Периќ, Сафет Кадрии, судии на 
Апелациониот суд Скопје, Јово Вангеловски, Киро Здравев, Васил Грчев, 
д-р Џемали Саити и Фаик Арслани-судии на Врховниот суд на Република 
Македонија, за подносител на барањето се смета членот на Советот -
Шемседин Јусуфи. Со Одлука на Судскиот совет претседател на 
комисијата бил поранешниот член Беким Реџепи, а членови на комисијата 
биле  поранешните членови Александра Зафировска и Влатко Смараџиски. 
Предложи да се пристапи кон гласање за формирање на Комисија согласно 
член 56 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судскиот 
совет на РМ. Констатира дека се обезбедени услови за гласање со ждрепка, 
односно обезбедени се 10 гласачки ливчиња во соодветна кутија и по 
редослед секој од членовите вклучени во гласањето извлекува гласачко 
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ливче. Констатира дека членот на Советот-Киро Здравев е изземен од 
гласање бидејќи против него е поднесено барање за утврдување 
одговорност како судија на Врховниот суд на РМ. По извлекување на 
ливчињата, секој член се изјасни какво ливче извлекол при гласањето, 
односно дали е претседател или член на комисија или не. Согласно 
спроведеното гласање по пат на ждрепка,  констатира дека наместо Беким 
Реџепи за претседател на Комисијата се определува Зоран Караџовски-
претседател на Судскиот совет на Република Македонија, а за членови на 
Комисијата наместо Александра Зафировска и Влатко Смараџиски, се 
определуваат Виолета Богојеска и Сашко Георгиев-членови на Судскиот 
совет на Република Македонија. Воедно констатира дека е донесена 
следната 

                                                О  Д  Л  У  К  А 
 
За претседател на Комисијата за утврдување на одговорност на 

Цветанка Периќ, Сафет Кадрии, судии на Апелациониот суд Скопје, 
Јово Вангеловски, Киро Здравев, Васил Грчев, д-р Џемали Саити и 
Фаик Арслани-судии на Врховниот суд на Република Македонија, 
формирана со Одлука на Судскиот совет на Република Македонија Дов 
бр.08-9/2 од 21.03.2018 година и Дов бр.08-9/19 од 01.06.2018 година, 
наместо Беким Реџепи се определува Зоран Караџовски-претседател на 
Судскиот совет на Република Македонија, а за членови наместо 
Александра Зафировска и Влатко Самарџиски, се определуваат Виолета 
Богојеска и Сашко Георгиев-членови на Судскиот совет на Република 
Македонија. 

 
Претседателот на Советот во врска со поднесено барање за 

утврдување одговорност на Јово Вангеловски, Ристо Катевеновски, Фаик 
Арслани, д-р Џемали Саити и Рахилка Стојковска- судии на Врховниот суд 
на Република Македонија појасни дека за подносител на барањето 
согласно донесен заклучок на Советот се смета членот на Советот-
Шемседин Јусуфи. Со Одлука на Судскиот совет членови на Комисијата 
биле поранешните членови Беким Реџепи и  Влатко Самарџиски. 
Предложи да се пристапи кон гласање за формирање на Комисија согласно 
член 56 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судскиот 
совет на РМ. Констатира дека се обезбедени услови за гласање со ждрепка, 
односно обезбедени се 11 гласачки ливчиња во соодветна кутија и по 
редослед секој од членовите вклучени во гласањето извлекува гласачко 
ливче. По извлекување на ливчињата, секој член се изјасни какво ливче 
извлекол при гласањето, односно дали е член на комисија или не. Согласно 
спроведеното гласање по пат на ждрепка,  констатира дека членови на 
Комисијата наместо  поранешните членови, Беким Реџепи и  Влатко 
Самарџиски се определуваат членовите на  Советот- Владе Богданоски и 
Сашко Георгиев. Воедно констатира дека е донесена следната 
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                                               О  Д  Л  У  К  А 
 
За членови на Комисијата за утврдување на одговорност на Јово 

Вангеловски, Ристо Катевеновски, Фаик Арслани, д-р Џемали Саити 
и Рахилка Стојковска- судии на Врховниот суд на Република 
Македонија, формирана со Одлука на Судскиот совет на Република 
Македонија Дов бр.08-10/2 од 20.03.2018 година, наместо Беким Реџепи и  
Влатко Самарџиски се определуваат членовите на  Советот- Владе 
Богданоски и Сашко Георгиев. 

 
Претседателот на Советот во врска со поднесено барање за 

утврдување одговорност на  Весна Кичеец-судија на Основниот суд Охрид 
појасни дека со Одлука на Советот, претседател на Комисијата бил 
поранешниот член на Советот, Влатко Самарџиски. Предложи да се 
пристапи кон гласање за формирање на Комисија согласно член 56 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот за Судскиот совет на 
РМ. Констатира дека се обезбедени услови за гласање со ждрепка, односно 
обезбедени се 11 гласачки ливчиња во соодветна кутија и по редослед 
секој од членовите вклучени во гласањето извлекува гласачко ливче. По 
извлекување на ливчињата, секој член се изјасни какво ливче извлекол при 
гласањето, односно дали е претседател на комисијата или не. Согласно 
спроведеното гласање по пат на ждрепка,  констатира дека претседател на 
Комисијата наместо поранешниот член Влатко Самарџиски се определува 
членот на  Советот- Сашко Георгиев. Воедно констатира дека е донесена 
следната 

                                                 О  Д  Л  У  К  А 
 

За претседател на Комисијата за утврдување на одговорност на  
Весна Кичеец, судија на Основниот суд Охрид, формирана со Одлука на 
Судскиот совет на Република Македонија Дов бр.08-36/3 од 30.08.2018 
година, наместо Влатко Самарџиски, се определува членот на Советот - 
Сашко Георгиев. 

 
Претседателот на Советот  по донесување на одлуките за измена и 

дополнување на одлуките за формирање на комисии за утврдување на 
одговорност за судија или претседател на суд констатира дека комисиите 
во погоренаведениот состав треба да продолжат со постапките согласно 
законот. 

 
Точка 12 

По излагање на 12-та точка од дневниот ред - Измена и 
дополнување на одлуките за формирање на комисии по поднесените 
барања за повторување на постапките по повод конечните пресуди на 
Европскиот суд за човекови права, Претседателот на Советот најнапред 
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констатира дека истата е нејавна. Во врска со поднесените барања за 
повторување на постапките по повод  конечните пресуди на Европскиот 
суд за човекови права од Виолета Дума и Иво Попоски предлага да се 
формира Комисија во состав од  - Шемседин Јусуфи –претседател на 
Комисијата, Зоран Теофиловски, Лорета Горгиева,  Сашко Георгиев и  
Мирсад Суроји – членови на Комисијата.Отвори расправа по предлогот. 
Со оглед да никој не се јави за збор, предлогот го стави на гласање. По 
гласањето констатира дека со 11-„За“ е донесена следната 
 

                                    О  Д  Л  У  К  А 
 

1.СЕ ФОРМИРА КОМИСИЈА по поднесените барања за 
повторување на постапките по повод  конечните пресуди на Европскиот 
суд за човекови права од Виолета Дума и Иво Попоски во состав од: 
 
   - Шемседин Јусуфи –претседател на Комисијата;  
   - Зоран Теофиловски, член на Комисијата; 
   - Лорета Горгиева –член на Комисијата;  
   - Сашко Георгиев - член на Комисијата и 
   - Мирсад Суроји - член на Комисијата. 
 

2. СЕ СТАВА ВОН СИЛА Одлуката на Судскиот совет на 
Република Македонија со која е формирана Комисија, Дов бр.08-27/3 и 
26/3 од 02.06.2016 година. 

 
Претседателот на Советот по однос на  поднесените барања за 

повторување на постапките по повод  конечните пресуди на Европскиот 
суд за човекови права од Мирослав Трифуновски и Гоце Јакшовски 
предлага да се формира Комисија во состав од  - Киро Здравев –
претседател на Комисијата, Лидија Каначковиќ, Виолета Богојеска, Селим 
Адеми и Владе Богданоски– членови на Комисијата.Отвори расправа по 
предлогот. Со оглед да никој не се јави за збор, предлогот го стави на 
гласање. По гласањето констатира дека со 11-„За“ е донесена следната 

 

                                               О  Д  Л  У  К  А 
 

1.СЕ ФОРМИРА КОМИСИЈА по поднесените барања за 
повторување на постапките по повод  конечните пресуди на Европскиот 
суд за човекови права од Мирослав Трифуновски и Гоце Јакшовски, во 
состав од: 

 
- Киро Здравев–претседател на Комисијата;  
- Лидија Каначковиќ, член на Комисијата; 
- Виолета Богојеска –член на Комисијата;  
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- Селим Адеми- член на Комисијата и 
- Владе Богданоски - член на Комисијата. 

 
2. СЕ СТАВА ВОН СИЛА Одлуката на Судскиот совет на 

Република Македонија со која е формирана Комисија, Дов бр.08-21/1, 20/3 
и 25/3 од 02.06.2016 година. 
 

Претседателот на Советот констатира дека дневниот ред е исцрпен 
во целост и дека  седницата е завршена во 13,30 часот. 
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