
1 
 

                                              З  А  П  И  С  Н  И  К 

oд  283-та седница на Судскиот совет на Република 

Македонија  одржана во салата на Судскиот совет на 

Република Македонија  на ден 30.08.2018 година, 

(четврток) со почеток во 10,00 часот  
 

На седницата присуствуваа: Зоран Караџовски, претседател на 

Советот, Шемседин Јусуфи - заменик претседател, Јелица Крстевска, 

Влатко Самарџиски, Мери Дика-Георгиевска, Мирјанка Гоцевска-

Стефановска, Беќир Шаини и Александра Зафировска - членови на 

Советот избрани од редот на судиите и Владе Богданоски, Беким Реџепи, 

Виолета Богојеска, Селим Адеми и Лидија Каначковиќ - членови на 

Советот избрани од Собранието на Република Македонија. 

Отсутни се: Министерот за правда – Рената Дескоска и 

Претседателот  на Врховен суд на РМ- Јово Вангеловски -  членови по 

функција, уредно поканети.  

 

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 јавноста и Наташа Јаневска - оператор на систем за гласање.  

 

Претседателот на Советот најнапред констатира дека има потребен 

кворум за работа, по што предложи дополнение на дневниот ред, така што 

точка 6 да гласи:  Разгледување на извештај на членот известител за 

поднесено барање за утврдување на одговорност на судија на основен суд, 

а точка 6 –Разно да се помести за една нанапред, како точка 7 – Разно.  

Воедно  предлага 6-та точка да биде нејавна заради заштита на угледот и 

интегритетот на судијата, по што отвори расправа. 

 

 Членот на Советот- Влатко Самарџиски предлага дополнение на 

дневниот ред со донесување на одлука за негово исклучување од ЈКМИС 

системот за месец септември и октомври заради динамичност во работата 

и поради отсуството од работа и негов ангажман во проект. 

 

Претседателот на Советот смета  дека за дадениот предлог може да 

се дискутира во точката Разно. 

 

Членот на Советот- Беким Реџепи предлага во точката Разно да се 

дискутира и по однос на оптеретеноста на некои членови вклучени во 

постапките за утврдување на одговорност на судии.  

 

Претседателот на Советот откако констатира дека никој  повеќе не 

се јави за збор, го стави на гласање предложениот дневен ред со 
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дополнението. По гласањето констатира дека со 13 -„За“, е усвоен 

следниот 

 

                            Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д 

 

1.Усвојување на Записник од 278-та седница на Судскиот совет на 

Република Македонија од 30.05.2018 година, 31.05.2018 година и 4.06.2018 

година и Записник од 281-та седница на Судскиот совет на Република 

Македонија од 13.07.2018 година; 

2. Донесување на Одлука за утврдување на престанок на функцијата 

претседател на Основниот суд Берово и судија на Основниот суд 

Штип по сопствено барање; 

3.Донесување на Одлука за определување на Вршител на должноста 

на претседател на Основен суд Берово; 

4.Констатирање на престанок на мандат на член на Судски совет на 

Република Македонија поради исполнување на услови за старосна 

пензија; 

5.Донесување на Одлука за избор на судии поротници на Основниот 

суд Гевгелија и Основниот суд Гостивар;  

6. Разгледување на извештај на членот известител за поднесено 

барање за утврдување на одговорност на судија на основен суд  и 

7.Разно. 

 

Точка 1 

По излагање на 1-та точка од дневниот ред – Усвојување на 

Записник од 278-та седница на Судскиот совет на Република Македонија 

од 30.05.2018 година, 31.05.2018 година и 4.06.2018 година и Записник од 

281-та седница на Судскиот совет на Република Македонија од 13.07.2018 

година, Претседателот на Советот отвори расправа. Со оглед да никој не се 

јави за збор, записниците поединечно ги стави на усвојување. По 

гласањето констатира дека записниците се усвоени со  по 13 - „За“, без 

измени и дополненија.  

 

Точка 2 

По однос на 2-та точка од дневниот ред - Донесување на Одлука за 

утврдување на престанок на функцијата претседател на Основниот 

суд Берово и судија на Основниот суд Штип по сопствено барање, 

Претседателот на Советот појасни дека Емилија Буриќ писмено се 

обратила до Советот и поднела оставка на функцијата претседател на 

Основен суд Берово и на судиската функција, како судија на Основен суд 

Штип. Наведе дека истата обезбедила работна виза во Канада и дека бара 

да се донесе одлука за престанок на функцијата претседател на Основен 

суд Берово и на судиската функција како судија на Основен суд Штип,  по 

нејзино барање. Отвори расправа по излагањето. Со оглед да  никој не се 

јави за збор, констатира дека е донесено следното 
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                                          Р Е Ш Е Н И Е 
 

Се утврдува престанок на функцијата претседател на Основен суд 

Берово и на судиската функција на  Eмилија Буриќ, судија на Основен 

суд Штип,  по сопствено барање. 

Решението влегува во сила од 31.08.2018 година. 

 

Точка 3 

По однос на 3-та точка од дневниот ред- Донесување на Одлука за 

определување на Вршител на должноста на претседател на Основен суд 

Берово, Претседателот на Советот наведе дека заменик претседател на 

Основен суд Берово е Ленка Симевска-судија на Основен суд Берово. 

Посочи дека истата е долгогодишен искусен судија и предлага да се 

определи за ВД претседател на судот, по што отвори расправа. 

Членот на Советот- Владе Богданоски како координатор за Основен 

суд Берово, а и со оглед на моменталната состојба во која се наоѓа судот, 

се согласува со дадениот предлог за Ленка Симевска да се определи за ВД 

претседател на Основен суд Берово. Воедно предлага да се донесе одлука 

за објавување оглас за избор на претседател на Основен суд Берово. 

Членот на Советот- Селим Адеми смета дека по завршување на 

седницата може да се закаже нова седница и да се стави како точка на 

дневен ред донесување на  одлука за објавување оглас за избор на 

претседател на Основен суд Берово, но на денешната седница, формално 

правно тоа не е возможно. 

Претседателот на Советот се согласува дека дадениот предлог 

може да се стави како точка  на наредна седница.  

 Откако констатира дека никој повеќе не се јави за збор, го стави на 

гласање предлогот за  определување на ВД претседател на Oсновен суд 

Берово. По гласањето констатира дека со 13-„За“, е донесено следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

За ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА претседател на  Основниот суд 

Берово се определува Ленка Симевска - судија на Основниот суд  Берово 

и истата се овластува да биде потписник на сите акти и сметки на судот.  

Решението влегува во сила од  01.09.2018 година. 

 

Точка 4 

По излагање на 4-та точка од дневниот ред - Констатирање на 

престанок на мандат на член на Судски совет на Република 

Македонија поради исполнување на услови за старосна пензија, 
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Претседателот на Советот наведе дека согласно законот се исполнети 

условите за донесување одлука за престанок на мандатот на Беќир Шаини 

- член на Судскиот совет на Република Македонија, поради исполнување 

на услови за старосна пензија и предлага да се донесе таква одлука.  

Отвори расправа по излагањето. Со оглед да никој не се јави за збор, 

констатира дека  е донесено следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ НА ЧЛЕН НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

 На членот на Судскиот совет на Република Македонија  Беќир 

Шаини, му престанува мандатот на член на Судскиот совет на Република 

Македонија, поради исполнување на услови за старосна пензија од 

14.08.2018 година. 

 Оваа одлука влегува во сила oд 31.08.2018 година. 

 

Точка 5 

По однос на 5-та точка од дневниот ред - Донесување на Одлука за 

избор на судии поротници на Основниот суд Гевгелија и Основниот суд 

Гостивар, Претседателот на Советот отвори расправа. 

 

Членот на Советот – Селим Адеми како член на  Комисијата за 

навременост на пријавите и комплетност на документите на кандидатите 

по објавените огласи за избор на судии поротници истакна забелешка дека 

не бил повикан во спроведување на постапката од страна на останатите 

членови на Комисијата. 

 

Заменик претседателот- Шемседин Јусуфи упати прашање до 

Комисијата, имено дали истата има податоци за тоа колку кандидати на 

огласите биле од припадниците на заедниците кои не се мнозинство во РМ 

и дали има пријавени од нив кои не се избрани. 

 

Членот на Советот – Мирјанка Гоцевска-Стефановска наведе дека 

согласно известувањето од Основниот суд Гостивар на 16.07.2018 година 

бил објавен оглас  за избор на судии поротници на Основен суд Гостивар. 

На огласот се пријавиле 16 кандидати, од кои 10 ги иполнувале условите. 

Останатите 6 кандидати не биле на предлог листата,  а од кои причини, 

комисијата не е запозната. Ги изложи кандидатите по име и презиме и 

предложи да се донесе одлука за избор на истите. 

 

Претседателот на Советот отвори расправа по предлогот. Откако 

констатира дека никој не се јави за збор, го стави на гласање предлогот за 

донесување одлука. Членовите гласаа по предлогот со 13- За“. 
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Кон гласање пристапија и припадницте на заедниците кои не се 

мнозинство во РМ и гласаа со 5-„За“, 1-„Против“, по што претседтаелот 

констатира  дека е донесена следната 

 

                                                О Д Л У К А  
    ЗА ИЗБОР НА 10 СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ОСНОВЕН СУД ГОСТИВАР 

                              

 

Членот на Советот – Мирјанка Гоцевска-Стефановска наведе дека 

од страна на претседателот на Основен суд Гевгелија е доставена предлог 

лиоста со двајца кандидати за избор на судии поротници и истите ги 

изложи по име и презиме. Предлага да се донесе одлука за избор на 

предложените кандидати. 

 

Претседателот на Советот отвори расправа. Откако констатира 

дека никој не се јави за збор, го стави на гласање предлогот за донесување 

одлука. Членовите гласаа по предлогот со 13- За“, по што констатира  дека 

е донесена следната 

                                                   О Д Л У К А  
    ЗА ИЗБОР НА 2 СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ОСНОВЕН СУД ГЕВГЕЛИЈА 

                              

 

Точка 6 

По однос на 6-та точка од дневниот ред - Разгледување на 

извештај на членот известител за поднесено барање за утврдување на 

одговорност на судија на основен суд,  Претседателот на Советот 

констатира дека истата е нејавна заради заштита на угледот и интегритетот 

на судијата. Воедно констатира дека членот на Советот, Владе Богданоски  

ја напушти седницата бидејќи е подносител на барањето и нема да 

присуствува на излагањето на известителот, ниту на гласањето. Му даде 

збор на членот известител по поднесеното барање. 

 

Членот на Советот- Селим Адеми како известител најнапред 

истакна дека на седницата одржана на ден 05.07.2018 година Судскиот 

совет донел заклучок дека за конкретниот предмет за поведување постапка 

за утврдување одговорност на судија поднесена од член на Советот – 

Владе Богданоски, Дов бр.08-36/1 од 28.06.2018 година против судија 

Весна Кичеец, како член известител се определува Селим Адеми. По 

приемот на предметот од страна на архивата на Судскиот совет, пристапил 

кон разгледување на предметот, заведен под број Дов 08-36/1 од 

28.06.2018 година. Наведе дека врз основа на член 54 од Законот за 

изменување и дополнување на Законот за  Судскиот совет на РМ, постапка 

за утврдување одговорност на судија или претседател на суд се поведува 

во рок од шест месеци од денот на осознавање на сторената повреда, но не 

подоцна од три години од денот на сторувањето на повредата. Од 
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доставеното барање од страна на членот на Судскиот совет на РМ, Владе 

Богданоски против судијата  Весна Кичеец  била направена проверка дали 

барањето  е доставено во законски предвидениот рок. До Судскиот совет 

на РМ од членот на Судскиот совет на РМ на ден 28.06.2018 година било 

доставено барање за поведување на постапка за утврдување на 

одговорност на судија на Основен суд Охрид- Весна Кичеец. Во 

образложението на барањето за поведување на постапка за утврдување на 

одговорност на судија било наведено дека во Судскиот совет на РМ е 

поднесена претставка УПП бр.08-19/1 од 29.01.2018 година од страна на 

анонимен подносител насловена како поплака на работење на Весна 

Кичеец, судија на Основен суд Охрид во постапка по предметот К 

бр.266/16. Постапувајќи по претставката Советот го прибавил и извршил 

увид во списите на предметот и врз основа на спроведените извиди на 

седница одржана на ден 30.05.2018 година констатирал дека наводите во 

претставката за работењето на судија Весна Кичеец се  основани. Наведе 

дека од погоре изнесеното се подразбира дека денот на сознавањето на 

сторената повреда е 30.05.2018 година. Воедно, од горенаведеното може да 

се констатира дека рокот од шест месеци од денот на сознавање на 

сторената повреда е запазен. 

Врз основа на член 55 од Законот за изменување и дополнување на  

Законот за Судскиот совет на РМ, барање за поведување на постапка за 

судија или претседател на суд се доставува до Советот и содржи: име и 

презиме на судијата, адреса и место на живеење, ЕМБГ, во кој суд ја врши 

функцијата, опис на повредата, законски назив на повредата со наведување 

на одредби од Законот за судовите и предлог докази што треба да се 

изведат на расправата. 

Посочи дека подносителот на барањето-членот на Советот, Владе 

Богданоски, во барањето ги навел името и презимето на судијата, адреса и 

место на живеење, ЕМБГ, во кој суд ја врши функцијата, опис на 

повредата, законски назив на повредата со наведување на одреби од 

Законот за судовите и предлог докази и тоа против Весна Кичеец –судија 

на Основен суд Охрид, со место на живеење во Прилеп ул. „Наде Филева“ 

бр.3 Охрид, со ЕМБГ 0805959435004. 

Наведен е опис на повредата и тоа дека Весна Кичеец како судија на 

Основен суд Охрид постапувајќи по предметот К.бр.86/17 стар К бр.266/16 

оформен по обвинителен акт на Основното обвинителство Охрид К-ООА-

12 од 24.05.2016 година против обвинет Бојан Угреновиќ од Р.Србија за 

кривично дело „Убиство“ од член 123 ст.1 од Кривичниот законик, со 

оглед да се работи за притворски предмет како и околноста дека 

обвинетиот е странски државјанин, а кои предмети се третираат како итни, 

за кои согласно член 164 став 2 од ЗКП, должност е на судијата да 

постапува со особена итност, предметот го насрочувал на долги временски 

интервали, со што овозможил обвинетиот да биде ослободен од притвор и 

да биде недостапен на судот во текот на постапката. Наведен е и законски 

назив на повредата со наведување на одредби - повреда од член 75 став 1 
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алинеја 2 и 4 в.в член 74 став 1 алинеја 2 од Законот за судовите. Како 

известител смета дека барањето е навремено и целосно. 

 

Претседателот на Советот отвори расправа по излагањето. 

 

Членот на Советот- Мери Дика-Георгиевска посочи дека во 

барањето не е наведен законскиот назив на повредата. 

 

Членот на Советот- Виолета Богојеска укажа дека членот 

известител, Селим Адеми не е подносител на барањето, така што истиот не 

може да го внесе законскиот назив на повредата. Притоа се повика на 

законот, наведувајќи дека законскиот назив на повредата  со наведување 

на одредби од Законот за судовите е еден од задолжителните елементи на 

барањето за поведување на постапка за утврдување на одговорност на 

судија. 

 

Членот на Советот- Мери Дика-Георгиевска посочи дека во 

одлуката која ќе се донесе треба да стои и законскиот опис на повредата 

покрај законските одредби. 

 

Членот на Советот- Селим Адеми  смета дека барањето е навремено 

и целосно. 

 

Претседателот на Советот откако констатира дека никој повеќе не 

се јави за збор,  го стави на глсање предлогот за навременост и целосност 

на барањето. По гласањето констатира дека со 12- „За“, е донесена 

следната  

                                              О  Д  Л  У  К  А 
 

Барањето за утврдување на одговорност на Весна Кичеец, судија на 

Основниот суд Охрид, бр.02-36/1 од 28.06.2018 година е навремено и 

целосно.  

 

Претседателот на Советот констатира дека освен членот на 

Советот- Владе Богданоски, во ждребањето за формирање на Комисија 

нема да учествуваат ниту известителот-Селим Адеми, ниту членот на 

Советот-Беќир Шаини бидејќи за истиот веќе е донесена одлука за 

престанок на мандатот како член на Судскиот совет на РМ, поради 

исполнување на услови за старосна пензија. Воедно наведе дека ќе 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 9 гласачки ливчиња во соодветна кутија и по редослед секој 

од членовите вклучени во гласањето извлекува гласачко ливче.  
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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 претседател на Комисијата е Влатко Самарџиски, а членови се 

Шемседин Јусуфи и Виолета Богојеска и е донесена следната 

 

                                                О  Д  Л  У  К  А 
 

СЕ ФОРМИРА КОМИСИЈА за утврдување на одговорност на  Весна 

Кичеец, судија на Основниот суд Охрид, во состав од:  

 

- Влатко Самарџиски –претседател на Комисијата;  

- Шемседин Јусуфи - член на Комисијата и 

- Виолета Богојеска –член на Комисијата.  

 

Претседателот на Советот констатира дека повторно е присутен 

членот на Советот-Владе Богданоски. Воедно констатира дека повторно е 

присутна и јавноста. 

 

Точка  Разно 

Претседателот на Советот наведе дека согласно евиденцијата со 

која располага Судскиот совет  за Надица Андреева, судија на Врховниот 

суд на Република Македонија, треба да се донесе одлука со која ќе се 

констатира престанок на судиската функција поради навршени 64 години 

и предлага да се донесе таква одлука. Отвори расправа по предлогот, па со 

оглед да никој не се јави за збор, констатира дека е донесено следното 

                                              Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

 

Се констатира престанок на судиската функција на Надица 

Андреева, судија на Врховниот суд на Република Македонија, поради 

навршени 64 години. 

 Решението влегува во сила од   31.08.2018 година. 

 

Претседателот на Советот појасни дека во чл.101 од Законот за 

Судскиот совет на РМ се предвидени методи на следење и оценување на 

работата на судиите  и во тој контекст ги цитираше став 1 и 2 од 

посочениот член. Притоа наведе дека Советот има законска надлежност да 

ја утврдува формата и содржината на Образецот во кој се содржани 

податоци и информации за работата на судијата и за работата на 

претседателот на судот, согласно со критериумите утврдени со законот, во 

кој се внесуваат податоците за работењето на судијата и претседателот на 
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судот што се пополнува еднаш месечно. Притоа наведе дека 

пополнувањето на образецот еднаш месечно бара дополнително време и 

енергија од страна на судиите. Во таа насока предлага кога ќе се 

предлагаат измени на Законот за Судскиот совет на РМ и Законот за 

судовите да се има предвид ваквото непотребно оптоварување на судиите. 

Замоли за наредна седница да се размисли по однос на ова прашање и во 

соработка со  Стручната служба да се  изготви текст и да се достави 

образец до судовите. Воедно предложи на наредна седница да се 

дискутира и по однос на Нацрт методологијата за утврдување на 

сложеност на материјата во која спаѓаат предметите во судовите, по што 

му даде збор на членот Влатко Самарџиски во врска со неговото барање за 

ислучување од ЈКМИС системот. 

Членот на Советот- Влатко Самарџиски наведе дека го повлекува 

усното барање за негово исклучување од ЈКМИС системот да не му се 

доделуваат нови претставки за одреден период поради учество во проект и 

најави дека ќе поднесе писмено барање до Советот со поткрепа  од 

институцијата каде е ангажиран. 

Претседателот на Советот констатира дека дневниот ред е исцрпен 

во целост и дека  седницата е завршена во  11,10 часот. 

                                                                      СУДСКИ СОВЕТ                                                 

                                                        НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

             ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                                                                 Зоран Караџовски 

 
 

 

 

                   
 

 


