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Република Македонија 

СУДСКИ СОВЕТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Ул.  “Македонија  “  бр.5,  1000 Скопје |  тел .02/3218 130 факс.02/3218 131 |  contact@ssrm.mk 

 

 

Бр.___________________ 

______________ 2018г од. 

СКОПЈЕ 

 

И З В Е Ш Т А Ј  
 

на Комисијата за спроведување на избор на член на Судскиот совет  

на Република Македонија од редот на судиите припадници на сите 

заедници кои не се мнозинство во Република Македонија 

 
 
 
 Судскиот совет на Република Македонија согласно член 9 став 1 од 
Законот за Судскиот совет на РМ донесе одлука бр. 02-734/1 од 09.05.2018 
година да се објави оглас за избор на член на Судскиот совет на Република 
Македонија од редот на судиите припадници на сите заедници кои не се 
мнозинство во Република Македонија. Огласот е објавен во „Службен 
весник на РМ“ бр.87/18 од 14.05.2018 година. 

На седницата одржана на 09.05.2018 година, Советот донесе 
заклучок бр.02-734/3 да се формира Комисија за подготвување на 
кандидатски листи по огласот, во состав: Мирјанка Гоцевска -
Стефановска, Мери Дика Георгиевска и Влатко Самарџиски, членови на 
Советот. 

Комисијата за подготвување на кандидатски листи констатира дека 
на огласот се пријавиле 9 кандидати и тоа:  Назиф Илијази , судија на 
Основен суд Тетово,  Насер Хаџи-Ахметагиќ – судија на Основен суд 
Скопје 1 Скопје, Сулејман Мемети– судија на Основен суд Скопје 1 
Скопје, Сафет Кадрии – судија на Апелационен суд Скопје, Сашко 
Георгиев – судија на Основен суд Штип,  Ќенанзија Мехмед – судија на 
Апелационен суд Скопје, Емине Мурати- судија на Основен суд Гостивар, 
Ханиф Зендели-судија на Апелационен суд Гостивар и Абдулбари 
Рамадани судија на АС Гостивар.  
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Кандидатот Абдулбари Рамадани судија на АС Гостивар со допис од 
30.05.2018 година ја повлекол пријавата. 

Кандидатите Емине Мурати и Ханиф Зендели не ги исполнуваат 
условите од членот 11 став 1 алинеа 2 од Законот за Судскиот совет на РМ.  
Емине Мурати за 2014 година е оценета со оценка Добар, а Ханиф Зендели 
за 2014 и за 2015-2016 година е оценет со оценка Добар. 

 Комисијата за подготвување на кандидатски листи согласност 
членот 13 став 2 од Законот за Судски совет на РМ изготви кандидатска 
листа која ја достави до Судскиот совет на Република Македонија бр.02-
734/23 од 02.07.2018 година.  
 
 Судскиот совет на Република Македонија на седницата на ден 
04.07.2018 година согласно членот 13 став 4 в.в.став 3 алинеа 6 од законот, 
ја утврди единствената посебна листа на кандидати составена од : Назиф 
Илијази , судија на Основен суд Тетово,  Насер Хаџи-Ахметагиќ – судија 
на Основен суд Скопје 1 Скопје, Сулејман Мемети– судија на Основен суд 
Скопје 1 Скопје, Сафет Кадрии – судија на Апелационен суд Скопје, 
Сашко Георгиев – судија на Основен суд Штип,  и Ќенанзија Мехмед – 
судија на Апелационен суд Скопје. Одлуката за утврдување единствена 
посебна листа на кандидати е под бр.02- 734/25 од 06.07.2018 година. 

Согласно членот 14 од законот, Советот на истата седница формира 
Комисија за спроведување на избор на член на Советот од редот на 
судиите во состав: Владе Богданоски – претседател на Комисијата, 
Шемседин Јусуфи – заменик на претседателот, Беким Реџепи- член на 
Комисијата, Лидија Каначковиќ – член на Комисијата, Селим Адеми -  
заменик член и Александра Зафировска – заменик член. Одлуката за 
формирање на Комисијата е заведена под бр.02-734/26 од 06.07.2018 
година. 

На истата седница Советот согласно на членот 17 од Законот го 
заклучи Судскиот изборен именик. Одлука за заклучување под бр.02-
734/27  од 06.07.2018 година.  

 
 Комисија за спроведување на избор на член на Советот од редот на 
судиите (во натамошниот текст: Комисија за избор) одржа состанок на ден 
12.07.2018 година и ги усвои следните акти:  

-Одлука за именување на секретар на Комисијата, заменик секретар 
и помошен кадар бр.07-2/1 од 12.07.2018 година;  

-Решение за спроведување на избор бр. 07-3/1 од 12.07.2018 година; 
-Записник (образец бр.1 по член 24 од законот) за предавање на 

изборен материјал од Комисијата за избор на Изборниот одбор бр.07-4/1 
од 12.07.2018 година; 
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-Записник (образец бр.2 по член 23 ст.2 од законот) за предавање на 
изборен материјал од Изборниот одбор на Комисијата за избор на 
Изборниот одбор бр.07-4/2 од 12.07.2018 година, 

-Записник (образец бр.3 по член 23 ст.1 од законот) за текот и 
резултатот на гласањето од изборниот одбор бр.07-4/3 од 12.07.2018 
година, 

-Записник (образец бр.4 по член 25 од законот) за сумирање и 
утврдување на изборниот резултатот од гласањето бр.07-4/4 од 12.07.2018 
година; 

-Упатство за пакување и враќање на изборниот материјал бр.07-4/5 
од 12.07.2018 година; 

-Упатство за гласање бр.07-4/6 од 12.07.2018 година; 
-Заклучок за утврдување на содржината на посебното гласачко ливче 

бр.07-4/8 од 12.07.2018 година; 
- Образец на посебното гласачко ливче бр.07-4/9 од 12.07.2018 

година; 
-Одлука согласно заклучениот изборен именик за вкупниот број на 

судии  бр.07-4/10 од 12.07.2018 година; и 
-Одлука за утврдување броеви на изборни места на судовите во 

Република Македонија бр.07-4/11 од 12.07.2018 година. 
  На состанокот се одлучи до судовите да се  достават барања за 
податоци за стручните соработници и советници вработени во судовите 
заради нивно вклучување во Изборните одбори,  како и податоци  дали 
имаат паравани за гласање и гласачки кутии со цел Комисијата да утврди 
колку парични средства ќе се потребни и кој изборен материјал ќе треба да 
биде набавен. 

Решението за спроведување на избор се објави во „Службен весник 
на РМ“ бр. 134/18 од 20.07.2018 година. 

 
Комисијата за избор на ден 14.08.2018 година одржа втор состанок 

на кој расправаше за усвојување на финансиски план, обезбедување на 
изборен материјал и утврдување  на составот на Изборните одбори 

Комисијата за избор го усвои предложениот финансискиот план за 
спроведување на избор на член на Советот. Во однос на изборниот 
материјал одлучи да се достави писмено барање до ДИК за обезбедување 
на 34 гласачки кутии кои до Советот треба да бидат доставени до 
21.08.2018 година, а за набавка на гласачки ливчиња и паравани да се 
донесат одлуки за набавка во согласност со член 11 од Законот за јавни 
набавки,  бидејќи се работи за набавка чиј вкупен износ е до 500 евра во 
денарска противредност без вклучен данок на додадена вредност. 
Набавката да се изврши од Печатницата Киро Дандаро Битола. 

Врз основа на член 18 став 3 од законот, Комисијата за избор по 
случаен избор го утврди составот на Изборните одбори за секој суд 
поединечно како избирачко место. 
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Решенијата за составот на Изборните одбори за 34 избирачки места 
се под бр. 07-9 до 07-43 од 21.08.2018 година, и истите во законскиот рок 
се доставија до сите судови.  
 На ден 03.09.2018 година се изврши предавање на изборниот 
материјал на претседателите на сите Изборни одбори за што се составени 
34 записници за предавање на изборниот материјал (образец бр.1 ). 
 
 Изборот за член на Судскиот совет на Република Македонија од 
редот на судиите припадници на сите заедници  кои не се мнозинство во 
Република Македонија се одржа на 05.09.2018 година. Гласањето се 
спроведуваше од 08 до 15 часот.  

По затворањето на гласачките места на денот на гласањето 
05.09.2018 година, се изврши предавање на изборниот материјал и на 34 
записници за текот и резултатот на гласањето (образец бр.3) од Изборните 
одбори на Комисијата за избор во просториите на Судскиот совет на 
Република Македонија-Скопје. За предавање на изборниот материјал 
составени се 34 записници (образец бр.2) . 

На денот на предавањето на изборниот материјал од страна на 
Изборниот одбор од Основен суд Струмица и Изборниот одбор од 
Апелациониот суд Штип не беше испочитувана процедурата за враќање на 
изборниот материјал и тоа во однос на печатот, што во наредните постапки 
на избори треба да биде насочено постапувањето при враќање на 
изборниот материјал.  

 
 Комисијата за избор на ден 06.07.2018 година одржа состанок заради 
сумирање на резултатите од гласање и утврдување на изборниот резултат. 
На состанокот се  изврши увид во записниците за текот и резултатите на 
гласањето во сите 34 избирачки места. 

 Комисијата за избор констатира дека во избирачкото место бр.31 со 
седиште во Апелациониот суд Штип, избирачкото место бр.30 со седиште 
во Апелациониот суд Скопје и избирачкото место бр.24 со седиште во 
Основниот суд Струга не е испочитувана процедурата за текот и времето 
на отпочнување и завршување на гласањето согласно на закон. Ова е 
направено самоиницијативно од изборните одбори во овие избирачки 
места кои гласањето го прекинале пред 15 часот, третирајќи ги судиите 
кои не гласале како да се отсутни од работа, иако се работи за законско 
право на гласање, истите требале да чекаат до 15 часот кога завршување 
гласањето и се затвараат избирачките места. Членот на Комисијата Беким 
Реџепи предложи да се поништи гласањето во овие избирачки места. 
Комисијата за избор не го прифати предлогот со оглед на тоа дека бројот 
на гласовите од овие избирачки места нема влијание врз изборниот 
резултат и не го менува. 

Членот на Комисијата Беким Реџепи предложи Комисијата за избор 
да констатира неправилности и во избирачко место бр.1 со седиште во 
Основниот суд Берово во кое гласањето завршило во 11 часот, и покрај тоа 
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што од тројца судии запишани во Судскиот изборен именик, не гласал 
судија кој останал запишан во Судскиот изборен именик, а на кого му 
престанала судиската функција. Комисијата за избор расправаше по 
предлогот и не го прифати од причина што на судијата кој не гласал 
Советот му утврдил престанок на судиската функција на ден 30.08.2018 
година, а со оглед да заклучувањето на Судскиот изборен именик е во 
надлежноста на Советот и истиот бил заклучен на ден 06.07.2018 година. 
Од оваа причина, а предвид да надлежностите на Комисијата за избор се во 
спроведување на изборот, но не и да одлучува за промена на податоците 
запишани во Судскиот изборен именик, се констатира дека избирачкиот 
одбор од ова избирачко место правилно постапил. Од тука Комисијата за 
избор не утврди неправилности во гласањето во избирачкото место со 
седиште во Основниот суд Берово. Во останатите избирачки места не се 
констатирани други неправилности. За одржаниот состанок составен е 
записник под бр. 07-56/1 од 07.09.2018 година. 

 
Врз основа на сумираните резултати од гласањето во избирачките 

места, Комисијата за избор го утврди изборниот резултат од гласањето на 
записник за сумирање на резултатите од изборните места и утврдување на 
изборниот резултат (образец бр. 4) под бр.07-57/1 од 07.09.2018 година и 
тоа: 

 Бројот на запишани судии во изводот од  Судскиот изборен именик 
на ниво на Република Македонија како изборна единица изнесува 511 
судии. 

Бројот на излезени судии кои гласале изнесува 471 гласачи. 
Бројот на неважечки гласачки ливчиња  изнесува 18 ливчиња. 
Бројот на неупотребени гласачки ливчиња изнесува 40 ливчиња . 

   Бројот на гласови што ги добил секој кандидат : 
1. Назиф Илијази - 18  
2. Насер Хаџи-Ахметагиќ - 88  
3. Сафет Кадрии - 33  
4. Сашко Георгиев - 152  
5. Сулејман Мемети - 75  
6. Ќенанзија Мехмед - 87   

Согласно на членот 25 став 2 од Законот за Судскиот совет на 
Република Македонија за избран член на Советот се смета кандидатот што 
добил најмногу гласови. 

Врз основа на изборниот резултат, Комисијата констатира: 
За член на Советот се избира САШКО ГЕОРГИЕВ, судија на 

Основен суд Штип. 
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Врз основа на членот 25 став 4 од Законот за Судски совет на 
Република Македонија, Комисијата за избор изготви Уверение за избран 
член на Судскиот совет на Република Македонија бр. 07-58/1 од 07.09.208 
година. 

 
Комисијата за избор за новоизбраниот член на Советот за изборот 

објави писмено Соопштение на веб страната на ССРМ, а до претседателот 
на Основниот суд Штип каде избраниот член ја врши судиската функција 
достави писмено известување за новоизбраниот член на Советот под бр. 
07-60/1 од 10.09.2018 година . 

 
Врз основа на членот 25 став 4 од Законот за Судски совет на 

Република Македонија, Комисијата за избор изготви Уверение за избран 
член на Судскиот совет на Република Македонија бр. 07-58/1 од 07.09.208 
година и истиот го прими на ден 07.09.2018 година. 

 
Писмено известување од страна на Судскиот совет е доставено до 

претседателот на Собранието на Република Македонија за постапување 
согласно членот 28 од Законот за Судски совет на Република Македонија, 
и до министерот за правда. 

 
 На ден 10.09.2018 година вратени се 34-те гласачки кутии на 
овластено лице на Државната изборна комисија од страна на овластено 
лице на Судскиот совет на РМ со реверс бр. 07-61/1 од 10.09.2018 година. 
 
 Вкупниот износ на трошоците за постапката за избор на член на 
Советот по сите основи изнесува  23.900,00 денари, и тоа за гласачки 
ливчиња 15.075,00 денари, за паравани 3.540,00 денари, за канцелариски 
материјал 405,00 денари, за бензин 3.750,00 денари,  и  др.трошоци 
1.130,00 денари. 
 
  Комисијата за избор успешно го спроведе изборот на член на 
Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите припадници 
на сите заедници кои не се мнозинство во Република Македонија . 
 
                                                                          КОМИСИЈА 

         за спроведување на избори на  

членови на Советот од редот на судиите    

 

                                                                         Претседател, 

                                                            Владе Богданоски ______________ 

                                                                                Член, 

                                                           Лидија Каначковиќ  ____________ 

                                                                                Член, 

                                                           Беким Реџепи __________________ 
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