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                                            З  А  П  И  С  Н  И  К 
oд  286-та седница на Судскиот совет на Република 

Македонија  одржана во салата на Судскиот совет на 
Република Македонија  на ден 30.10.2018 година, (вторник) 

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, Александра Зафировска и 
Сашко Георгиев - 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 и Мирјанка Гоцевска-Стефановска, член на 
Советот избран од редот на судиите, оправдано отсутна 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, Вера Андрејчин, советник за 
односи со јавност и Наташа Јаневска - оператор на систем за гласање.  
 

Претседателот на Советот откако констатира дека има потребен 
кворум за работа го изложи дневниот ред и отвори расправа по истиот. 
Откако констатира дека никој не се јави за збор, го стави на гласање 
предложениот дневен ред. По гласањето констатира дека со 12-„За“, е 
усвоен следниот 

 
                                 Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д 

 

1.Усвојување на Записник од 284-та седница на Судскиот совет на 
Република Македонија од 18.09.2017 година; 
 

      2.Усвојување на конечни ранг листи на кандидатите за  
претседатели на Апелационен суд  Скопје и Основен суд Дебар; 

 
      3.Донесување на одлуки за избор на претседатели, по одлука бр.08-

1723/1 од 20.12.2017 година, и тоа за: Апелационен суд Скопје и Основен 
суд Дебар; 
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    4.Усвојување на конечни ранг листи на кандидатите  за судија на 

Врховниот суд на Република Македонија  и  за судија на Апелационен суд 
Скопје; 

 
    5.Донесување на Одлука за избор на судии, по одлука бр.08-1724/1 

од 20.12.2017 година, и тоа за: 1( еден) судија на Врховен суд на 
Република Македонија за кривична област и 1 (еден) судија на 
Апелационен суд Скопје за кривична област; 

 
   6.Разгледување на Конечниот извештај на Државниот завод за 

ревизија за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на 
усогласеност за 2017 година на  Судскиот совет на Република Македонија 
и  

   7.Разно. 
 
Точка 1 

По излагање на 1-та точка од дневниот ред- Усвојување на 
Записник од 284-та седница на Судскиот совет на Република Македонија 
од 18.09.2017 година, Претседателот на Советот отвори расправа. Откако 
констатира дека никој не се јави за збор, го стави записникот на гласање. 
По гласањето констатира дека со 12-„За“, записникот е усвоен без измени 
и дополнувања.  
 
Точка 2 

По однос на 2-та точка од дневниот ред - Усвојување на конечни 
ранг листи на кандидатите за  претседатели на Апелационен суд  Скопје и 
Основен суд Дебар, Претседателот на Советот му даде збор на 
известителот. 

 
Членот на Советот- Селим Адеми како член на Комисијата за 

проверка на навременост на пријавите и комплетност на документите на 
кандидатите најнапред истакна дека Комисијата согласно чл.23 ст.2 алинеи 
1 и 2 од Деловникот за работа на Судскиот совет на РМ ги разгледала 
поднесените пријави за избор на претседател на Апелациониот суд Скопје 
и констатирала дека пријавите на кандидатите се навремено доставени до 
Судскиот совет и комплетирани со документација согласно закон, по што  
изготвила кандидатска листа. По однос на исполувањето на законскиот 
услов кандидатите да имаат положено психолошки тест и тест за 
интегритет, Комисијата констатирала дека четири кандидати го немаат 
положено тестот и дека за нив треба да се спроведе полагање на тестот. 
Комисијата согласно чл.23 ст. 2 алина 3 од Деловникот за работа на 
Судскиот совет на РМ ги известила кандидатите од кандидатските листи за 
денот и часот на спроведување на психолошкиот тест и тестот за 
интегритет. Полагањето на психолошкиот тест и тестот за интегритет и за 
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кандидатите за претседател на суд било спроведено на ден 08.02.2018 
година во просториите на Судскиот совет. Кандидатите кои се јавиле на 
тестирањето го положиле психолошкиот тест и тестот за интегритет. 
Согласно чл.23 ст. 2 алинеја 4 од Деловникот за работа на Судскиот совет 
на РМ, Комисијата на ден 14.02.2018 година спровела интервју со 
кандидатите од кандидатската листа за претседател на Апелациониот суд 
Скопје, кои го положиле психолошкиот тест.  По спроведената постапка 
по огласот за избор на претседател на Апелациониот суд Скопје, 
Комисијата составила Предлог ранг листа на кандидати за претседател на 
Апелациониот суд Скопје. Појасни дека Советот на 273-та седница 
одржана на ден 14.03.2018 година донел одлука да се изврши вонредно 
оценување за 2017 година на кандидатите за претседатели на 
Апелациониот суд Скопје и Основен суд Дебар и кандидатите за избор на 
судија на Апелациониот суд Скопје и Врховниот суд на РМ. Комисијата за 
спроведување на вонредно оценување на работата на кандидатите за 
претседатели на Апелациониот суд Скопје и Основен суд Дебар, за период 
од 01.01.2017 година до 31.12.2017 година, по огласот објавен во 
“Службен весник на РМ” бр.190/17 од 25.12.2017 година, го спровела 
оценувањето и на седниците на Советот одржани на ден 31.05.2018 година 
и на 13.07.2018 година биле усвоени резултатите од оценувањето. 
Комисијата по разгледаните резултати од оценувањето согласно чл.23 ст.2 
алинеја 5 од Деловникот  за работа на Судскиот совет на РМ составила 
предлог ранг листа на кандидати за Претседател на Апелациониот суд 
Скопје со 11 кандидати, по што  ја изложи следната предлог ранг листа: 

ПРЕДЛОГ  РАНГ ЛИСТА НА КАНДИДАТИ  
за претседател на Апелационен суд Скопје 

  

Име и презиме 

Бодови 
2017  

година-
вонредно 

оценување 

Националност Биографија Судиски стаж 

1 Ѓорѓи   Радојков 263 Македонци 

Апелационен суд Скопје 
 
15.11.1982 - Правен факултет Скопје 
22.11.1985 - Правосуден испит 
01.02.1984 - Приправник  Општински суд Скопје 2   
01.03.1986 – Стручен соработник Суд на здружен труд  
01.01.1992 - Стручен соработник,Окружен суд Скопје                                                                                 
01.07.1996 - Судија,Основен суд Скопје II                             13.09.2016 - 
Судија Апелационен суд Скопје                                                                    

21 година                  
4 месеци        25 

дена 

 
 
 

2 
Јованка 
Никодиновска 

260 Македонци 

Апелационен суд Скопје 
 
21.12.1978 - Правен факултет Скопје 
17.04.1980 - Правосуден испит 
16.04.1979 - Приправник, Стопански суд    
01.05.1980 – Стручен соработник, Стопански суд  
01.12.1985 - Судија,Општински суд Скопје 1                                                                                 
01.07.1996 - Судија,Основен суд Скопје 1                             31.03.2007 - 
Судија,Основен суд Скопје  2                              13.12.2010 - Судија, 
Апелационен суд Скопје                                                                  

32 години         0 
месеци        24 дена 

 
 
 

3 
Лидија Димчевска 260 Македонци 

Апелационен суд Скопје 
 
10.02.1984 - Правен факултет Скопје 
14.02.1986 - Правосуден испит 
16.07.1984 - Приправник,Општински суд Куманово    
10.02.1986 – Стручен соработник, ОС Куманово  
29.12.1986 - Судија,Општински суд Куманово                                                                                 
01.07.1996 - Судија,Основен суд Куманово                             12.12.2001 - 
Судија, Апелационен суд Скопје                                                                                             

31 година 

                  
 
 

4 Лазар           Нанев 252 Македонци 

Основен суд Кавадарци 
 
02.07.1992 - Правен факултет Скопје 
23.02.1996 - Правосуден испит 
01.12.1992 - Инспектор, ОВР Кавадарци  
01.07.2001 – Самостоен инспектор, ОВР Кавадарци  
11.07.2002 - Судија, ОС Кавадарци                                                                                                         

15 години         5 
месеци         14 дена  
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5 

Ќенанзија Мехмед 244 Турци 

Апелационен суд Скопје 
 
07.12.1988 - Правен факултет Скопје 
11.06.1997 - Правосуден испит 
19.06.1997 - Правник, П.С.У.ТЕМИК Кичево    
11.05.1998 – Адвокат  
18.03.2008 - Правник, ДОО АМД Кичево                                                                                 
15.08.2012 - Судија,Апелационен суд Скопје                                                                                                

5 години           4 
месеци        10 дена 

 
 
 
 

6 

Огнен      Ставрев 239 Македонци 

Основен суд Скопје I 
 
24.06.1987 - Правен факултет Скопје 
17.06.1992 - Правосуден испит 
01.01.1989 - Приправник, Општински суд Скопје 1   
01.01.1992 – Стручен соработник,Опш.суд Скопје 1 
01.01.1997 - Стручен соработник, ВСРМ                                                                                
25.02.1999 - Судија,Основен суд Скопје 1                                                                                                  

18 години       10 
месеци 

 
 
 
 

7 

Снежана Трповска 235 Македонци 

Управен суд 
 
22.05.1987 - Правен факултет Скопје 
17.04.1991 - Правосуден испит 
01.08.1987 - Секретар,АД 8 Ноември Неготино    
26.10.1989 – Адвокатски приправник 
01.02.1990 - Приправник,Окружен суд Скопје                                                                                
01.01.1991 - Стручен соработник,Окружен суд Скопје                              
13.03.1996 - Стручен соработник,АС Скопје                                12.04.2000 - 
Судија,Основен суд Скопје 2                                     07.03.2008 - Судија, 
Управен суд                                                                                           

17 години         8 
месеци        13 дена 

 
 
 
 

8 

Добрила Кацарска 227 Македонци 

Основен суд Скопје I 
 
26.06.1982 - Правен факултет Скопје08.02.1984 - Правосуден 
испит01.09.1982 - Приправник, Општински суд Скопје 1  01.03.1984 – 
Стручен соработник,Опш.суд Скопје 130.09.1986 - Судија,Општински суд 
Скопје 1                                                                                01.07.1996 - 
Судија,Основен суд Скопје 1                                                                                              

31 година         2 
месеца        25 дена 

 
 
 
 

9 

Гордана Спиреска 221 Македонци 

Основен суд Скопје I 
 
26.03.1982 - Правен факултет Скопје 
16.02.1984 - Правосуден испит 
01.02.1983 - Приправник, Стопански суд   
01.02.1984 – Стручен соработник,Окр.стопански суд 
01.10.1985 - Стручен соработник,Стопански суд                                                                                
15.11.1987 - Судија,Општински суд Скопје 1                              01.07.1996 - 
Судија Основен суд Скопје 1                                                                                                  

30 години         1 
месец          10 дена 

 
 
 
 

10 Весна Димишкова 220 Македонци 

Основен суд Скопје I 
 
22.04.1994 - Правен факултет Скопје 
09.07.1996 - Правосуден испит 
01.06.1988 - Адвокатски стручен соработник  
01.06.1994 – Приправник,Општински суд Скопје 1 
01.07.1996 - Стручен соработник,ОС Скопје 1                                                                                
06.12.2004 - Судија, Основен суд Скопје 1                                                                                                 

13 години         0 
месеци        19 дена 

 
 
 
 

11 
Андреј Димовски 206 Македонци 

Основен суд Скопје II 
 
21.12.2005 - Правен факултет Скопје 
18.12.2008 - Правосуден испит 
01.01.2006 - Адвокатски приправник   
01.06.2006 – Приправник,Основен суд Скопје 1 
18.12.2006 - Помлад соработник,Мин.финансии                                                                                
16.03.2010 - Раководител на оделение,Влада на РМ       15.08.2012 - 
Судија, Основен суд Скопје 2                                                                                                                                                 

5 години           4 
месеци        10 дена 

 
Претседателот на Советот отвори расправа по излагањето. Со 

оглед да никој не се јави за збор, ја стави на гласање конечната ранг листа 
на кандидати за избор на претседател на Апелациониот суд Скопје и 
констатира дека со 12- „За“, е донесена следната  

 
                                 О    Д    Л     У    К    А  
 
СЕ УСВОЈУВА конечната ранг листа бр.08-201/18 oд 04.10.2018 

година на кандидати за избор на претседател на Апелациониот суд Скопје, 
по оглас објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.190/17 
oд 25.12.2017  година.  
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Претседателот на Советот повторно му да е збор на известителот. 
 

Членот на Советот- Селим Адеми се повика на погоре даденото 
излагање по однос на постапката  на Комисијата за составената предлог 
листа на кандидати за избор на претседател на Основен суд Дебар, при 
што појасни дека се пријавиле тројца кандидати. Комисијата по 
разгледаните резултати од оценувањето согласно чл.23 ст.2 алинеја 5 од 
Деловникот  за работа на Судскиот совет на РМ составила предлог ранг 
листа на кандидати за претседател на Основниот суд Дебар, по што  ја 
изложи следната предлог ранг листа: 

 
ПРЕДЛОГ  РАНГ ЛИСТА НА КАНДИДАТИ  

за претседател на Основен суд Дебар 

                                                

Име и презиме 

Бодови 
2017  

година-
вонредно 

оценување 

Националност Биографија Судиски стаж 

1 
Илир              
Исени 

230 Албанци 

Основен суд Дебар 
 
 
30.09.2003 - Правен факултет Скопје 
 
20.04.2006 - Правосуден испит 
 
16.10.2006 – Адвокат 
 
10.06.2010 – Судија, ОС Дебар 
    

7 години               6 
месеци            15 

дена 

2 
Оруч       
Абазовски 

195 Македонци 

Основен суд Дебар 
 
 
14.02.1991 - Правен факултет Скопје 
  
 01.07.1995 - Правосуден испит 
 
04.04.1992 - Приправник  Општински суд за прекршоци Дебар      
 
 01.07.1995 – Стручен соработник,Општински суд за прекршоци Дебар  
 
 01.07.1996 - Стручен соработник,Основен суд Деба 
 
19.03.2004- Судија,Основен суд Дебар                                                                                                       

13 година                  
9 месеци              6 

дена 

                  
 
 
 
 
 

3 Мерсим          
Марку 

141 Албанци 

Основен суд Дебар 
 
 
17.03.1987 - Правен факултет Приштина 
 
20.10.1998 - Правосуден испит 
 
17.06.1989 – Секретар,ХЕК Јегуновце 
 
13.09.2002  – Стручен соработник, ФЗО ПЕ Дебар 
 
14.07.2004 - Судија, ОС Дебар                                                                                                             

13 години              5 
месеци                11 

дена  

 

 
Претседателот на Советот отвори расправа по излагањето. Со 

оглед да никој не се јави за збор, ја стави на гласање конечната ранг листа 
на кандидати за избор на претседател на Основниот суд Дебар и 
констатира дека со 12- „За“, е донесена следната  

 
                                 О    Д    Л     У    К    А  
 
СЕ УСВОЈУВА конечната ранг листа бр.08-201/13 oд 12.09.2018 

година на кандидати за избор на претседател на Основен суд Дебар, по 
оглас објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.190/17 oд 
25.12.2017  година.      
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Точка 3 
Во врска со 3-та точка од дневниот ред – Донесување на одлуки за 

избор на претседатели, по одлука бр.08-1723/1 од 20.12.2017 година, и 
тоа за: Апелационен суд Скопје и Основен суд Дебар, Претседателот на 
Советот наведе дека согласно усвоената конечна ранг листа на кандидати 
за избор на претседател на Апелациониот суд Скопје, прв на ранг листата е 
кандидатот  под реден број 1- Ѓорѓи Радојков и истиот го стави на гласање. 

 
Членовите  на  Советот  гласаа  за  кандидатот  Ѓорѓи Радојков:  

7 - „За“,  5 - „Против“, по што Претседателот констатира дека кандидатот не 
го доби потребното мнозинство гласови согласно законот. 
 

Се премина на гласање за кандидатот под реден број 2 од ранг-листата, 
Јованка Никодиновска. 

Членовите  на  Советот  гласаа  за  кандидатот  Јованка Никодиновска:  
7 -„За“, 5 -„Против“, по што Претседателот констатира дека и овој кандидат не 
го доби потребното мнозинство гласови согласно законот. 
 

Се премина на  гласање за кандидатот под реден број 3 од ранг-листата, 
Лидија Димчевска. 

Членовите  на  Советот  гласаа  за  кандидатот  Лидија Димчевска:  
12 -„За“. 

Кон гласање пристапија припадниците на заедниците кои не се 
мнозинство во РМ и за кандидатот Лидија Димчевска гласаа: 6 - „За“. 

 
По гласањето, Претседателот на Советот констатира дека за 

претседател на Апелациониот суд Скопје е избрана Лидија 
Димчевска– судија на Апелациониот суд  Скопје. 

 
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) е предвидено секој член на 
Советот со право на глас да даде образложение за својата одлука за избор 
на претседател на суд. Согласно посочената измена на законот даде 
озбразложение зошто гласал со „За“ за кандидатот Лидија Димчевска. 
Смета дека истата ги исполнува сите услови за избор на претседател на 
Апелациониот суд Скопје, има над 30 години судиски стаж, со позитивни 
оценки и резултати во работата како судија, а се досега успешно, совесно и 
одговорно  ја вршела и функцијата ВД претседател на судот.  

По даденото образложение им даде збор и 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 Димчевска совесно и одговорно ќе ја врши функцијата 
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претседател на суд, истата има огромно искуство како судија, станува збор 
за добар судија со потврдени резултати во работењето. 

 
Членот на Советот- Лидија Каначковиќ посочи дека сите 

кандидати ги исполнуваат условите согласно законот, но гласала „За“ за 
кандидатот Лидија  Димчевска бидејќи и досега совесно и одговорно ја 
извршувала функцијата ВД претседател на судот, дека станува збор за 
добар организатор и се надева дека ќе ја оправда добербата која и е 
покажана. 

 
Членот на Советот- Селим Адеми гласал „За“ бидејќи нема 

забелешка на нејзиното досегашно работење како ВД претседател на судот 
и смета дека истата  добро раководи во работењето со судот. Нагласи дека 
има над 30 години судиски стаж. Посебен впечаток му оставила на 
спроведеното интервју во насока дека има понатамошна визија за судот. 

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

Димчевска е судија од Апелациониот суд Скопје, добро ја познава 
работата и вработените во судот и смета дека може успешно да раководи 
со судот. Појасни дека гласала „За“ и за претходните кандидати бидејќи 
судиите од Апелациониот суд Скопје можат успешно да ја извршуваат 
функцијата претседател на суд. 

 
Членот на Советот- Беким Реџепи гласал „За“ бидејќи смета дека 

избраниот кандидат може да се справи со предизвиците во работата, 
поседува вештини  и може успешно да менаџира со судот. Ги исполнува 
условите и смета дека Судскиот освет донел правилна одлука. 

 
Членот на Советот- Владе Богданоски гласал „За“ бидејќи 

кандидатот ги исполнува условите согласно законот, а пресуден за него е 
судискиот стаж од над 30 години. Во споредба со останатите кандидати, 
Лидија Димчевска има најголем судиски стаж како судија на АС Скопје. 
Смета дека истата може да одговори на функцијата претседател на суд. 

 
Членот на Советот- Сашко Георгиев гласал „За“ бидејќи судијата 

при оценувањето на нејзината работа има добиени 260 бода, има 
исклучително искуство како судија со над 31 година судиски стаж и смета 
дека совесно и одговорно ќе ја врши функцијата и ќе ја оправда довербата 
која и е покажана. 

 
Членот на Советот- Aлександра Зафировска гласала „За“ за првите  

тројца кандидати од ранг листата бидејќи  сите имаат долгогодишен 
судиски стаж. За Лидија Димчевска смета дека е професинална во своето 
работење и дека ќе ја оправда довербата која и е дадена. 
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Членот на Советот- Мери Дика-Георгиевска гласала „За“ за Лидија 
Димчевска бидејќи има најдолг судиски стаж во Апелациониот суд Скопје 
во однос на другите кандидати, ги познава судиите, вработените и  
состојбата во судот и е добро прифатена во судот. Упати честитки и и 
посака се најдобро во понатамошната работа. 

 
Членот на Советот- Влатко Самарџиски гласал „За“ и на Лидија 

Димчевска и дал предност во однос на другите кандидати бидејќи смета 
дека поседува  менаџерски способности и дека од 2001 година е судија во 
Апелациониот суд Скопје. 

 
Членот на Советот- Јелица Крстевска  гласала „За“ бидејќи 

судијата во досегашното работење целиот ангажман го посветила на 
работењето на предметите во судот. Досегашните резултати ветуваат дека 
успешно ќе ја врши функцијата која и е доверена.  

 
Претседателот на Советот констатира дека ќе се продолжи со  

донесување на одлука согласно усвоената конечна ранг листа на кандидати 
за избор на претседател на Основниот суд Дебар. 

 
Прв на ранг листата е кандидатот  под реден број 1- Илир Исени и 

истиот го стави на гласање. 
Членовите  на  Советот  гласаа  за  кандидатот  Илир Исени: 12 -„За“. 
Кон гласање пристапија припадниците на заедниците кои не се 

мнозинство во РМ и за кандидатот Илир Исени гласаа: 6 - „За“. 
 
По гласањето, Претседателот на Советот констатира дека за 

претседател на Основниот суд Дебар е избран Илир Исени- судија на 
Основен суд Дебар. 

 
Претседателот на Советот констатира дека согласно законот секој 

член на Советот со право на глас ќе даде образложение за својата одлука за 
избор на претседател на Основен суд Дебар. 

 За кандидатот Илир Исени гласал „За“ за бидејќи истиот има над 7,5 
години судиски стаж, има позитивни оценки за своето работење и смета 
дека совесно и професионално ќе ја извршува функцијата претседател на 
Основен суд Дебар. 

По даденото образложение им даде збор и на членовите на Советот 
да дадaт образложение по однос на гласањето за одлуката за избор. 

 
Членот на Советот- Јелица Крстевска гласала „За“ бидејќи 

кандидатот има над 7 години судиски стаж во судот и смета дека успешно 
ќе ја врши функцијата која му е доверена.  
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Членот на Советот- Влатко Самарџиски гласал „За“ бидејќи како 
координатор за следење на работата на Основен суд Дебар извршил 
работна посета во судот и во работењто судот покажал добри резултати, 
атмосферата за работа во судот била добра и судот бил ажурен. 

 
Членот на Советот- Мери Дика-Георгиевска гласала „За“ од истите 

причини погоре изложени како од другите членови. Воедно истакна дека 
гласала и поради тоа што кандидатот е прв на ранг-листата. 

 
Членот на Советот- Aлександра Зафировска гласала „За“ поради  

највисоки оценки во однос на другите кандидати  и поради добрите 
резултати кои ги покажал како ВД претседател на судот. 

 
Членот на Советот- Сашко Георгиев гласал „За“ поради тоа што 

кандидатот е прв на ранг листата, има искуство и како адвокат и смета 
дека ќе ја оправда довербата која му е дадена.  

 
Членот на Советот- Владе Богданоски гласал „За“ бидејќи 

кандидатот ги исполнува условите за избор на претседател на суд, има 
искуство како адвокат, добро ја извршувал функцијата ВД претседател на 
судот и смета дека успешно ќе ја врши  претседателската фунцкија. 

 
Членот на Советот- Беким Реџепи гласал „За“ бидејќи смета дека се 

работи за добар менаџер, совесен, чесен и одговорен судија. 
 
Членот на Советот- Виолета Богојеска гласала „За“ бидејќи 

кандидатот има најголем број бодови при оценувањето во однос на 
останатите кандидати. Посебен впечаток за кандидатот има од 
спроведеното интервју и програмата за работа која ја доставил, а во која се 
содржани визионерски планови за судот по однос на надминување на 
кадровските и просторните услови во судот. Истиот досега успешно ја 
вршел  функцијата ВД претседател на Основен суд Дебар и се надева дека 
ќе продолжи и понатаму успешно да ја врши функцијата претседател на 
суд. 

Членот на Советот- Селим Адеми посочи дека сите кандидати ги 
исполнуваат условите за избор. За кандидатот под реден број 1 – Илир 
Исени гласал „За“ бидејќи се работи за млад, амбициоозен  судија кој 
добро ја извршувал функцијата како ВД претседател и смета дека успешно 
ќе продолжи и понатаму во своето работење како претседател. 

 
Членот на Советот- Лидија Каначковиќ гласала „За“ кандидатот 

Илир Исени бидејќи е прв на ранг листата,  има најмногу бодови во однос 
на останатите кандидати и во досегашното работење како ВД претседател 
се покажал како добар менаџер на судот. 
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Заменик претседателот-Шемседин Јусуфи гласал „За“ бидејќи 
повеќе од две години како ВД претседател на Основен суд Дебар се 
покажал како добар менаџер. Смета дека совесно и професионално ќе ја 
извршува претседателската функција која му е доверена. 
 
Точка 4 
 Во врска со 4-та точка - Усвојување на конечни ранг листи на 
кандидатите  за судија на Врховниот суд на Република Македонија  и  за 
судија на Апелационен суд Скопје,  Претседателот на Советот му даде 
збор на известителот. 
 

Членот на Советот- Селим Адеми како член на Комисијата за 
проверка на навременостa на пријавите и комплетност на документите на 
кандидатите, од спроведената постапка по огласот за избор на судија на 
Апелациониот суд Скопје најнапред истакна дека Комисијата согласно 
чл.20 ст. 2 алинеи 1 и 2 од Деловникот за работа на Судскиот совет на РМ 
ги разгледала поднесените пријави за избор на 1(еден) судија-кривична 
област на Апелациониот суд Скопје и констатирала дека пријавите на 
кандидатите се навремено доставени до Судскиот совет и комплетирани со 
документација согласно закон, по што  изготвила кандидатски листи. 
Полагањето на психолошкиот тест и тестот за интегритет за кандидатите 
за судии на повисок суд  било спроведено на ден 08.02.2018 година во 
просториите на Судскиот совет. На тестирањето не се јавил еден судија. 
Согласно чл. 20 ст. 2 алинеја 4 од Деловникот за работа на Судскиот совет 
на РМ, Комисијата ги прибавила материјалите од анонимната анкета 
спроведена  на 14.02.2018 и 21.02.2018 година за судиите од вработените 
во судовите од каде се кандидатите за избор на судија на повисок суд. 
Согласно чл.20 ст. 2 алинеја 5 од Деловникот за работа на Судскиот совет 
на РМ, Комисијата спровела интервју со кандидатите од кандидатската 
листа за судија-кривична област на Апелациониот суд Скопје кои го 
положиле психолошкиот тест.   

Советот на 273-та седница одржана на ден 14.03.2018 година донел 
одлука да се изврши вонредно оценување за 2017 година на кандидатите за 
избор на судија на Апелациониот суд Скопје. Комисијата по разгледаните 
резултати од оценувањето, согласно чл.20 ст.2 алинеја 6 од Деловникот  за 
работа на Судскиот совет на РМ составила Предлог ранг листи на 
кандидати според потребна специјализација за судија-кривична област на 
Апелациониот суд Скопје. Појасни дека се составени две ранг листи 
имајќи ја предвид одредбата од член 43 од Законот за судовите за 
соодветна и правична застапеност  на граѓаните што припаѓаат на сите 
заедници. Појасни дека кандидатот Осман Шабани  ја повлекол пријавата. 
Ги  изложи следните ранг листи од кандидати за избор на 1 (еден) судија 
на Апелациониот суд Скопје-кривична област: 
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ПРЕДЛОГ  РАНГ ЛИСТА НА КАНДИДАТИ  
Според потребна специјализација за избор на 1 судија на Апелационен суд Скопје – кривична 

област- МАКЕДОНСКА НАЦИОНАЛНОСТ 
  

Име и презиме 

Бодов
и 

2017 
годин

а-
вонре
дно 

оцену
вање 

Националност Биографија 
Судиски 

стаж 

 
 

Анонимна анкета 

1 Ацо Тасев 260 Македонци 

Основен суд Штип со одделение во Пробиштип 
 
10.06.1986 – Правен факултет Скопје 
14.12.1988 – Правосуден испит 
01.02.1988 – Приправник Основен суд на задружен труд Штип 
15.12.1988 – Стручен соработник Основен суд за здружен труд Штип 
01.01.1991 – Стручен соработник Општински суд Штип 
27.06.1996 – Судија Основен суд Штип, кривично полнолетни,кривична 
истрага,судија на претходна постапка 

21 г 
5 м 
28 д 

Мн.задоволен  68,24% 
Задоволен  23,24% 
Дел.задоволен  1,89% 
Незадоволен  1,22% 
М.незадоволен  2,16% 
Нема мислење  3,24% 

2 
Ивица 
Стефановски 

260 Македонци 

Основен суд Скопје I 
 
27.6.2001-Правен факултет Скопје 
20.10.2003-правосуден испит 
2002-2004- стручен соработник во ОС Скопје 2 
1.1.2006- Адвокат 
19.12.2006--Државен правобранител 
26.8.2008 -Судија ОС Скопје 1  кривична област 
15. 8.2012- судија во Одделение за организиран криминал и корупција 

9 г 
3 м 
29 д 

Мн.задоволен  35,89% 
Задоволен  20,63% 
Дел.задоволен  7,79% 
Незадоволен  5,47% 
М.незадоволен  9,89% 
Нема мислење  20,32% 

3 Татјана Михајлова 260 Македонци 

Основен суд Скопје I 
 
22.9.1989 -Правен факултет Скопје 
30.6.1995 - правосуден испит 
1996-2009- адвокат 
07.07.2009 –Ссудија на Основен суд Скопје 1  
2009-2010 - судија во истражно одделение 
2010-2014 - судија за истрага организиран криминал 
2014-2016 - судија за кривично полнолетни 
2016-2017 - ВД претседател на судот 
05.05.2017 -  Оддел за организиран криминал 
2018 – Оддел за прекршоци 

8 г 
5 м 
18 д 

Мн.задоволен 22,84 % 
Задоволен  12,21% 
Дел.задоволен  10,11% 
Незадоволен  10,84% 
М.незадоволен  12,63% 
Нема мислење 31,37 % 

4 Оља Ристова 260 Македонци 

Основен суд Скопје I 
 
25.2.1992 – Правен факултет Скопје 
6.7.1994- правосуден испит 
1995-2003-адвокат за правна помош при Хелсиншкиот комитет 
2004-2005- правен советник во ПРОКСИМА 
2005-2006-правен совртник на шеф на мисија на ЕУПАТ 
2006-2008-правен советник на проекти на ЕУ поврзани со реформа на 
полиција, судство, јавно обвинителство, народен правобранител, 
невладини организации 
2008-2009-раководител на одделение во Стручна служба на Управен 
суд 
07.07.2009-08.02.2016 Судија на Основен суд Скопје 1 
Оддел за кривично полнолетни 
08.02.2016-20.09.2016-Оддел за прекршоци-сообраќај 
Од 20.09.2016 -  Оддел за кривично малолетници 

8 г 
5 м 
18 д 

Мн.задоволен  30,42% 
Задоволен  19,58% 
Дел.задоволен  10,74% 
Незадоволен  5,58% 
М.незадоволен  8,74% 
Нема мислење  24,95% 

5 Бранка Наумоска 260 Македонци 

Основен суд Куманово 
 
26.12.2001-Правен факултет Скопје 
20.4.2005-правосуден испит 
2000-2001-референт во Електростопанство  
2001-2007- референт во ЈПАУ Македонија Скопје 
2007- 2009- почетна обука во Академија за судии и јавни обвинители 
1.9.2009 -Судија Основен суд Куманово  на граѓанска област 
02.11.2014 – 05.11.2017 -делегирана во Основен суд Скопје 1 –судија 
во кривична област 
06.11.2017 – Судија ОС Куманово 

8 г 
3 м 
24 д 

Мн.задоволен  52,70% 
Задоволен  19,21% 
Дел.задоволен  15,62% 
Незадоволен  4,38% 
М.незадоволен  5,28% 
Нема мислење  2,81% 

6 Верка Петковска 257 Македонци 

Основен суд Скопје I 
 
19.09.1985 – Правен факултет Скопје 
21 02.1991 – Правосуден испит 
01.08.1986 – Секретар ЗРО Метал 
10.03.1988 – Секретар ЗГД Скопје 
01.08.1989 – Приправник Општински суд Скопје 2 
02.03.1991 – Стручен соработник ОС Скопје 2 
01.10.2002 – Стручен соработник АС Скопје 
17.03.2003 – Виш стручен соработник АС Скопје 
30.06.2004 – Самостоен судски советник АС Скопје 
07.05.2009 – Судија ОС Скопје 1 оддел за прекршоци 
01.08.2009 – судија кривично полнолетни 
01.04.2015 – судија за организиран криминал 
 

8 г 
7 м 
18 д 

Мн.задоволен  39,89% 
Задоволен  21,26% 
Дел.задоволен  7,58% 
Незадоволен  2,53% 
М.незадоволен  6,95% 
Нема мислење  21,79% 

7 Лазар Нанев 252 Македонци 

Основен суд Кавадарци 
 
02.07.1992 – Правен факултет Скопје 
23.02.1996 – Правосуден испит 
01.12.1992 – Инспектор ОВР Кавадарци 
01.07.2001 – Самостоен инспектор  ОВР Кавадарци 
11.07.2002 – Судија Основен суд Кавадарци,истражен судија, судија за 
малолетници 
2004-2005 – заменик претседател на судот 
2005-2006 – ВД претседател 
2006-2010 – Претседател на судот 
22.02.2010 – кривичен судија 

15 г. 
5 м. 
14 д 

 

Мн.задоволен  90,88% 
Задоволен  8,53% 
Дел.задоволен 0,59 % 
Незадоволен  0,00% 
М.незадоволен  0,00% 
Нема мислење  0,00% 
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8 
Лидија Зимбовска 243 Македонци 

Основен суд Скопје I 
 
30.3.1993-Правен факултет Скопје 
25.10.1995-правосуден испит 
1993-1995- волонтер во Основен суд Велес 
1997-2002-адвокат 
2002-2005- стручен соработник во Основен суд Скопје 2 
2005-2006- советник во Министерство за култура 
2006-2011-државен советник кај Народен правобранител 
18.08.2011- Судија во Основен суд Скопје 1, за кривично полнолетни 
01.02.2016 – оддел за прекршоци-сообраќај 
07.08.2017 – кривично полнолетни 

6 г 
4 м 
7 д 

Мн.задоволен  30,84% 
Задоволен  19,58% 
Дел.задоволен  12,42% 
Незадоволен  3,47% 
М.незадоволен  9,47% 
Нема мислење  24,21% 

9 Огнен Ставрев 239 Македонци 

Основен суд Скопје I 
 
24.06.1987-Правен факултет Скопје 
17.06.1992-правосуден испит 
1989-1992-приправник во Основен суд Скопје 1 
1992-1999- стручен соработник во Основен суд Скопје 1 и во Врховен 
суд на РМ 
 25.02.1999- Судија на Основен суд Скопје 2  во стечаен оддел,  
истрага, и  кривичен оддел 
од 2007 – судија воОсновен суд Скопје 1 кривичен оддел, прекршоци и 
оддел за организиран криминал 

18 г 
10 м 

Мн.задоволен 59,58 % 
Задоволен  15,68% 
Дел.задоволен  10,11% 
Незадоволен  0,74% 
М.незадоволен  1,05% 
Нема мислење  12,84% 

10 Љубинка Башеска 234 Македонци 

Основен суд Скопје I 
 
11.2.1986-Правен факултет Скопје 
27.4.1987-правосуден испит 
1986-1987-приправник и стручен соработник во Основен суд скопје 2 
1987- 1996-стручен соработник во ОЈО Скопје 
01.07.1996- Судија на Основен суд Скопје 2 
31.03.2007- Судија Основен суд Скопје 1 
Прекршоци -3 години 
Од 1999 судија во кривична област 

21 г 
5 м 
24 д 

Мн.задоволен  24,00% 
Задоволен  26,11% 
Дел.задоволен  15,89% 
Незадоволен  2,95% 
М.незадоволен  6,53% 
Нема мислење  24,53% 

11 Ѓоко Ристов 230 Македонци 

Основен суд Скопје I 
 
28.2.1996-Правен факултет Скопје 
29.4.1998-правосуден испит 
1996-1998- волонтер во Основен суд Скопје 1 
2000-2008-приправник, стручен соработник,управител и секретар во 
ОС Скопје 2 
7.2.2008 –Судија на Основен суд Скопје 1  
2008-2009-во Оддел за  кривично полнолетни  
Од 7.8.2009 - Оддел за организиран криминал  
Од 17.5.2017-покрај предмети од организ. криминал и судија  за 
кривич. полнолетни 

9 г 
10 м 
18 д 

Мн.задоволен  35,05% 
Задоволен  23,37% 
Дел.задоволен  8,95% 
Незадоволен  6,53% 
М.незадоволен  6,32% 
Нема мислење  19,79% 

12 Добрила Кацарска 227 Македонци 

Основен суд Скопје I 
 
26.06.1982-Правен факултет Скопје 
08.02.1984-правосуден испит 
1982-1984-приправник во Основен суд Скопје 1 
1984-1986-стручен соработник во Основен суд Скопје 1 
30.9.1986-Судија на Општински  суд Скопје 1 во граѓански оддел 
01.07.1996 – Судија Основен суд Скопје 1 
 2005- 2009 -претседател на Основен суд Скопје 1 
2009- судија за кривично полнолетни  
2018 – оделение за организиран криминал 

31 г 
2 м 
25 д 

Мн.задоволен 39,68 % 
Задоволен  13,26% 
Дел.задоволен  12,42% 
Незадоволен  7,16% 
М.незадоволен  7,79% 
Нема мислење  19,68% 

13 
Диана Груевска 
Илиевска 

227 Македонци 

Основен суд Скопје I 
 
25.12.1987 – Правен факултет Скопје 
13.06.1990 – Правосуден испит 
01.09.1990 – Стручен соработник Општински суд Скопје 1 
01.10.1998 – Директор на правна служба ДТП Конзул 
16.07.2002 – Стручен соработник ОС Скопје 1 
11.11.2002 – Виш соработник АС Скопје 
01.09.2005 – Самостоен судски советник АС Скопје 
07.02.2006 – Судија ОС Скопје 1, кривично полнолетни 
01.05.2012 – судија раководител на кривично полнолетни 
15.01.2013  - судија организиран криминал 

11 г 
10 м 
18 д 

Мн.задоволен  42,32% 
Задоволен  22,95% 
Дел.задоволен  8,95% 
Незадоволен  2,63% 
М.незадоволен  7,37% 
Нема мислење  15,79% 

14 Гордана Спиреска 221 Македонци 

Основен суд Скопје I 
 
26.03.1982-Правен факултет Скопје 
16.02.1984-правосуден испит 
1983-1984-приправник во Окружен стопански суд 
1984- 1987- стручен соработник ,Окружен стопански суд 
15.11. 1987 -Судија на Општински  суд Скопје 1 на грагански оддел до 
1996 г. 
 01.07.1996- судија Основен суд Скопје 1   кривичен оддел  
2016/2017-Претседател на Оддел кривично-полнолетни  

30 г 
1 м 
10 д 

Мн.задоволен  45,37% 
Задоволен  22,63% 
Дел.задоволен  6,63% 
Незадоволен  1,26% 
М.незадоволен  4,32% 
Нема мислење  19,79% 

15 Весна Димишкова 220 Македонци 

Основен суд Скопје I 
 
22.4.1994-Правен факултет Скопје 
09.07.1996-правосуден испит 
1988-1994-вработена во адвокатска канцеларија 
1994-1996-приправник во Основен суд Скопје 1 
1996-2004-стручен соработник во Основен суд Скопје 1 
06.12.2004 -Судија на Основен суд Скопје 1 
2004-2007- судија во кривичен оддел 
2007- судија во Одделение за организиран криминал 
2016 - работи и на предмети во Кривично- претходна постапка 

13 г 
19 д 

Мн.задоволен 61,16 % 
Задоволен  16,00% 
Дел.задоволен  3,16% 
Незадоволен  1,58% 
М.незадоволен  5,26% 
Нема мислење  12,84% 
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ПРЕДЛОГ  РАНГ ЛИСТА НА КАНДИДАТИ  
Според потребна специјализација за избор на 1 судија на Апелационен суд Скопје – кривична област- 
ПРИПАДНИЦИ НА ЗАЕДНИЦИ КОИ НЕ СЕ МНОЗИНСТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  

Име и презиме 

Бодов
и 

2017 
годин

а-
вонре
дно 

оцену
вање 

Националност Биографија 
Судис

ки 
стаж 

 
 

Анонимна анкета 

1 
Лирие Елези 
Ајрулаху 

260 Албанци 

Основен суд Скопје I 
 
19.2.2004- Правен факултет Скопје 
8.12.2006-правосуден испит 
2003-2004-служба на Собрание на РМ 
2004-2005-Национален демократски институт Скопје 
2005-2007- служба на Влада на РМ 
2007-2009-Министерство за локална самоуправа 
2009-2010- Академија за судии и јавни обвинители 
2010-2011- Министерство за  локална самоуправа 
18.7.2011-избрана за судија на Основен суд скопје 1 во оддел за кривично 
малолетни 

6 г 
5 м 
7 д 

Мн.задоволен 25,47 % 
Задоволен  16,42% 
Дел.задоволен  14,00% 
Незадоволен  0,00% 
М.незадоволен  5,26% 
Нема мислење  38,84% 

2 
Хамдирефет 
Бавтијари 

234 Албанци 

Основен суд Скопје I 
 
21.6.1995-Правен факултет Скопје 
24.4.2007- правосуден испит 
1.7.1985- вработен во МВР  
13.12.2010-Судија на Основен суд Скопје 1  
 3 години е истражен судија, 
2 години судија за малолетници, 
3 години судија за прекршоци и Претседател на оддел за прекршоци 

7 г 
12 д 

Мн.задоволен 11,37 % 
Задоволен  16,11% 
Дел.задоволен  13,16% 
Незадоволен  5,37% 
М.незадоволен  9,89% 
Нема мислење  44,11% 

3 
Насер Хаџи 
Ахметагиќ 

226 Бошњаци 

Основен суд Скопје I 
 
26.11.1981-Правен факултет Скопје 
19.12.1984-правосуден испит 
1982- 1989-вработен во Жито Скопје 
1989-1996-адвокат 
01.07.1996-Судија на Основен суд Скопје 1  
1996- 2008 –истражен судија  
2008-2013 – член на Судски совет 
2014-судија за  стари истраги и прекршоци 

21 
5 м 
24 д 

Мн.задоволен  30,74% 
Задоволен  22,21% 
Дел.задоволен  8,42% 
Незадоволен  6,21% 
М.незадоволен  1,16% 
Нема мислење  31,26% 

4 Бетим Јахја 215 Албанци 

Основен суд Тетово 
 
29.4.2002 –Правен факултет во Скопје 
8.4.2005 - правосуден испит 
2002-2003-приправник во Основен суд Тетово 
2003-2005-вработен во Комерцијална банка-правен референт 
2005-2007-адвокат 
2007-2009 – Академија за судии и јавни обвинители 
01.09.9. 2009 -Судија Основен суд Тетово во кривична област 
2012-2017 -магистар по правни науки-Универзитет Тетово 
2016 година- секретар на Здружение на судии на РМ 
2017 година -едукатор на Академија за судии и јавни обвинители 

8 г 
3 м 
24 д 

Мн.задоволен  91,27% 
Задоволен  6,90% 
Дел.задоволен 1,13 % 
Незадоволен  0,42% 
М.незадоволен  0,00% 
Нема мислење  0,28% 

5 Седат Реџепагиќ 204 Бошњаци 

Основен суд Скопје I 
 
16.11.1983 – Правен факултет Скопје 
08.10.1985 – Правосуден испит 
25.05.1984 – Приправник, Општински суд Скопје 1 
01.11.1985 – Стручен соработник, Општински суд Скопје 1 
01.07.1996 – Судија Основен суд Скопје 1 

21 г 
5 м 
24 д 

Мн.задоволен  50,00% 
Задоволен  23,50% 
Дел.задоволен  5,75% 
Незадоволен  2,25% 
М.незадоволен  6,25% 
Нема мислење  12,25% 

6 Џенета Бектовиќ 183 Бошњаци 

Основен суд Скопје I 
 
12.02.1990 – Правен факултет Скопје 
17.06.1993 – Правосуден испит 
1991-1993 – Волонтер Основен суд Скопје 2 
01.05.1996 – Адвокат 
01.02.1999 – Нотарски службеник 
16.10.2002 – Стручен соработник Основен суд Скопје 1 
27.08.2008 – Судија Основен суд Скопје 1  кривично полнолетни,кривичен 
совет, организиран криминал 

9 г 
3 м 
28 д 

Мн.задоволен  65,50% 
Задоволен  21,00% 
Дел.задоволен  6,00% 
Незадоволен  0,00% 
М.незадоволен  5,00% 
Нема мислење  2,50% 

 
 
Претседателот на Советот отвори расправа, па со оглед да никој не 

се јави за збор, ги стави на гласање ранг листите. По гласањето констатира 
дека со 12- „За“, се донесени следните одлуки:  

 

                               О Д  Л У К А  
 
СЕ УСВОЈУВА конечната ранг листа бр.08-201/19 oд 04.10.2018 

година на кандидати за избор на 1 (еден) судија на Апелационен суд 
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Скопје- кривична област –македонска националност, по оглас објавен во 
„Службен весник на Република Македонија“ бр.190/17 oд 25.12.2017  
година.      

                              О Д  Л У К А  
 
СЕ УСВОЈУВА конечната ранг листа бр.08-201/19 oд 04.10.2018 

година на кандидати за избор на 1 (еден) судија на Апелационен суд 
Скопје – кривична област - припадници на заедниците кои не се 
мнозинство во Република Македонија, по оглас објавен во „Службен 
весник на Република Македонија“ бр.190/17 oд 25.12.2017  година.      

 
Претседателот на Советот му даде збор на известителот по однос 

на изготвената ранг листа за избор на еден судија на Врховниот судија на 
РМ. 

Членот на Советот -Селим Адеми како член на Комисијата истакна 
дека и за кандидатите за избор на судија на Врховниот суд на РМ 
спроведено е психолошко тестирање, разгледани се резултатите од 
оценувањето и анонимната анкета и согласно чл.20 ст.2 алинеја 6 од 
Деловникот  за работа на Судскиот совет на РМ составена е Предлог ранг 
листа на кандидати според потребна специјализација за избор на 1 судија 
на Врховниот суд на РМ – кривична област, по што ја изложи следната 
предлог ранг листа: 
 

 ПРЕДЛОГ  РАНГ ЛИСТА НА КАНДИДАТИ  
Според потребна специјализација за избор на 1 судија на Врховен суд на 

Република Македонија – кривична област 
 

Име и презиме 

Бодов
и 

2017   
годин

а-
вонре
дно 

оцену
вање 

Националност Биографија 
Судис

ки 
стаж 

 
 

Анонимна анкета 

1 Цветанка Периќ 258 Македонци 

Апелационен суд Скопје 
 
20.12.1989- Правен факултет Скопје 
19.2.1993- правосуден испит 
08.02.1994-Стручен соработник Окружен суд Скопје 
01.07.1996 -Стручен соработник  Апелационен суд Скопје 
01.01.2001 – Советник Апелационен суд Скопје 
19.07.2005- Судија на Основен суд Скопје 2 
31.03.2007- Судија на Основен суд Скопје 1 –во кривичен оддел и 
Претседател на кривично полнолетни 
30.3.2011-Судија на Апелационен суд Скопје во кривичен оддел 

12 г 
5 м 
6 д 

Мн.задоволен 68,82 % 
Задоволен  16,82% 
Дел.задоволен  4,35% 
Незадоволен 2,71 % 
М.незадоволен  4,71% 
Нема мислење  2,59% 

 
 
 
 
 

2 
Данка Ристова 236 Македонци 

Апелационен суд Штип 
 
25.11.1987-Правен факултет Скопје 
17.12.1990-Правосуден испит 
1988- Волонтер во Основен суд Радовиш 
1989-1997- Стручен соработник во Јавно обвинителство Радовиш 
11.06.1997-Судија на Основен суд Радовиш-кривични предмети 
2009-2010 -  Претседател на ОС Радовиш 
13.9. 2010 – Судија на АС Штип- кривични и прекршочни предмети 
Од 2014-претседател  на кривичен оддел 

20 г 
6 м 
14 д 

Мн.задоволен  61,33% 
Задоволен  23,78% 
Дел.задоволен  13,33% 
Незадоволен  0,89% 
М.незадоволен  0,22% 
Нема мислење  0,44% 

 
 
 
 
 
3 Снежана Трповска 235 Македонци 

Управен суд 
 
22.05.1987-Правен факултет Скопје 
17.04.1991-правосуден испит 
01.08.1987 – Секретар АД 8 Ноември 
01.02.1990 - Приправник Окружен суд Скопје 
01.01.1991 - Стручен соработник  Окружен суд Скопје 
13.03.1996 – Стручен соработник Апелационен суд Скопје 
12.04.2000 – Судија Основен суд Скопје 2 
07.03.2008 – Судија Управен суд 
 

17 г 
8 м 
13 д 

Мн.задоволен 40,71 % 
Задоволен  22,68% 
Дел.задоволен  6,25% 
Незадоволен  2,86% 
М.незадоволен  8,39% 
Нема мислење  19,11% 
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4 
 

Зоран 
Теофиловски 

220 Македонци 

Апелационен суд Гостивар 
 
03.12.1982 – Правен факултет Скопје 
13.10.1989 – Правосуден испит 
01.02.1984 – Приправник Основен суд Тетово 
01.03.1985 – Судија Општински суд за прекршоци Тетово 
16.03.1993 – Адвокат 
13.05.2001 – Заменик министер за правда 
30.11.2002 – Адвокат 
31.10.2007 – Судија Апелационен суд Гостивар, кривична област 
 

18 г 
1м 

Мн.задоволен 91,28 % 
Задоволен  5,90% 
Дел.задоволен  2,31% 
Незадоволен 0,00 % 
М.незадоволен  0,00% 
Нема мислење  0,51% 

 
 
 Претседателот на Советот отвори расправа по излагањето. 
 
Членот на Советот -Владе Богданоски нагласи дека станува збор за 

избор на судија на Врховен суд на РМ за кривична област и во тој контекст 
смета дека во ранг листата треба да се наведат посебните услови за избор 
на судија на Врховниот суд на РМ предвидени во член 46 став 1 алинеја 3 
од Законот за судовите. Предлага да се дополни ранг листата по однос на 
судискиот стаж на кандидатите како судии во Апелационен суд по што ќе 
може истата да се разгледува. 

 
 Членот на Советот -Виолета Богојеска се согласува со дадената 
забелешка за дополнение на ранг листата по однос на посебните услови за 
избор на судија на Врховниот суд на РМ  и смета дека на наредната 
седница може да се стави на усвојување конечната ранг листа. 
 
 Членот на Советот- Селим Адеми како член на Комисијата се 
изјасни дека нема ништо против за дополнение на ранг листата со 
податоци по однос на судискиот стаж на кандидатите како судии на 
Апелационен суд и усвојување на истата на наредна седница. Даде 
ветување дека ранг листата ќе биде изготвена дополнително согласно 
погоре дадената забелешка. 

 
Претседателот на Советот констатира дека е повлечена ранг 

листата на кандидати за ибор на еден судија на Врховниот суд на РМ за 
кривична област и дека истата треба да се дополни со податоци по однос 
на судискиот стаж на кандидатите како судии на апелационен суд. 

 
Точка 5 
 По однос на 5-та точка - Донесување на Одлука за избор на судии, 
по одлука бр.08-1724/1 од 20.12.2017 година, и тоа за: 1( еден) судија на 
Врховен суд на Република Македонија за кривична област и 1 (еден) 
судија на Апелационен суд Скопје за кривична област, Претседателот на 
Советот констатира дека ќе се продолжи со донесување на одлука 
согласно усвоената конечна ранг листа на кандидати припадници на 
заедниците кои не се мнозинство во РМ и тоа за избор на еден судија на 
Апелациониот суд Скопје – за кривична област, додека Одлука за избор на 
еден судија на Врховниот суд на РМ за кривична област нема да се донесе 
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бидејќи е одложено усвојувањето на конечни ранг листи на кандидатите  
за судија на Врховниот суд на Република Македонија заради дополнување. 
   

Прв на ранг листата на кандидати од припадници на заедниците кои 
не се мнозинство во РМ, за избор на судија на Апелациониот суд Скопје е 
кандидатот  под реден број 1- Лирие Елези Ајрулау и истиот го стави на 
гласање. 

Членовите  на  Советот  гласаа  за  кандидатот  Лирие Елези 
Ајрулау: 10 -„За“, 2 – „ Против“.  

Кон гласање пристапија припадниците на заедниците кои не се 
мнозинство во РМ и за кандидатот Лирие Елези Ајрулау гласаа: 5 - „За“, 1 
– „Против“. 

 
По гласањето, Претседателот на Советот констатира дека за судија 

на Апелационен суд Скопје – кривична област е избрана Лирие Елези 
Ајрулау- судија на Основен суд Скопје 1 Скопје. 

 
Појасни дека согласно измените на Законот за Судскиот совет на РМ 

следи образложение за донесената одлука. Гласал „Против“ за избраниот 
судија, бидејќи истата имала само 6 години судиски стаж и работела на 
предмети кривично -малолетни. Воедно посочи дека има многу поискусни 
кандидати на ранг листата.  

По даденото образложение им даде збор и на членовите на Советот 
да дадaт образложение по однос на гласањето за одлуката за избор. 

 
Заменик претседателот-Шемседин Јусуфи гласал „За“ бидејќи 

станува збор за кандидат кој бил избран за судија од редот на Академијата 
за судии и јавни обвинители, има позитивни оценки, најголем број на 
бодови и совесно и одговорно ја вршела судиската функција. 

 
Членот на Советот- Лидија Каначковиќ гласала „За“ бидејќи во 

однос на другите кандидати има најголем број на бодови и смета дека 
истата ќе ја оправда довербата која и е дадена. 

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

има позитивни оценки, ги исполнува условите согласно законот и се 
работи за млад и амбициозен судија, при што посочи дека и во 
Апелациониот суд Скопје треба да има и помлади судии. 

 
Членот на Советот- Виолета Богојеска гласала „Против“ при што 

појасни дека најголемиот број на бодови на кандидатот се бодови од 
вонредното оценување, дека станува збор за една од помладите судии која 
работела само на предмети кривично малолетни, а особено имајќи предвид 
дека има многу поискусни судии кои работат на организиран криминал. 
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Доколку во случајот се избереше поискусен судија, смета дека ќе имало 
поголем придонес во работењето на Апелациониот суд Скопје. 

 
Членот на Советот- Беким Реџепи гласал „За“ бидејќи смета дека 

судијата има доволно искуство и дека ги исполнува условите согласно 
законот.  

 
Членот на Советот- Владе Богданоски гласал „За“ бидејќи 

кандидатот има 260 бода и е избрана од редот на кандидатите од 
Академијата за судии и јавни обвинители. 

 
Членот на Советот- Сашко Георгиев гласал „За“ бидејќи 

кандидатот има најголем број на бодови и успешно ја завршила обуката во 
Академијата за судии и јавни обвинители. Смета дека станува збор за 
амбициозен судија и дека ќе ја оправда довербата која и е дадена. 

 
Членот на Советот- Aлександра Зафировска гласала „За“ бидејќи 

смета дека судијата ќе ја оправда довербата која и е дадена. 
 
Членот на Советот- Мери Дика-Георгиевска гласала „За“ бидејќи 

кандидатот е прв на ранг листата и ги исполнува условите согласно 
законот. 

 
Членот на Советот- Влатко Самарџиски гласал „За“ бидејќи има 

највисока оценка и најголем број бодови како и мала предност како 
кандидат од редот на Академијата за судии и јавни обвинители. Смета 
дека ќе ја оправда довербата која и е дадена. 

 
Членот на Советот- Јелица Крстевска  гласала „За“ бидејќи 

кандидатот има најголем број бодови и смета дека избраниот судија ќе ја 
оправда покажаната доверба. 

 
Претседателот на Советот изјави дека лично нема ништо против по 

однос на произнесување на членовите на Судскиот совет по донесената 
одлука за избор на судија,  при што посочи дека во земјите членки на 
Европската унија, членовите на Советот не се произнесуваат јавно за 
донесената одлука со давање образложение за гласањето. Во поголемиот 
број од државите јавноста не е присутна при изборот на судии. Смета дека 
оваа законска одредба треба да биде разгледана и во тој контекст посочи 
дека од Судскиот совет има претставници во работната група за изработка 
на законот. 
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Точка 6 
По излагање на 6-та точка -Разгледување на Конечниот извештај на 

Државниот завод за ревизија за извршена ревизија на финансиските 
извештаи и ревизија на усогласеност за 2017 година на  Судскиот совет на 
Република Македонија, Претседателот на Советот појасни дека од страна 
на Судскиот совет се обезбедени услови за работа и им е предадена 
потребната документација на Државниот завод за ревизија, при 
извршената ревизија од нивна страна. После неколку месечна работа, 
Државниот завод за ревизија изготвил Извештај во кој генерално е 
констатирано дека Судскиот совет и Судскиот буџетски совет добро 
располагале со средствата. Забелешки имало само  по однос на  тоа дека не 
е извршено усогласување помеѓу Министертвото за финансии и Судскиот 
буџетски совет во однос на висината на бараните средства со предлог 
буџетот- судска власт. Во извештајот стоело дека средствата што секоја 
година со Буџетот на РМ се одвојуваат за потребите на работењето за 
судска власт се помали од средствата предвидени со Законот за Судски 
буџет и од проценетите потреби на единките корисници. Во буџетот - 
судска власт не се обезбедуваат средства за тековни резерви за покривање 
на трошоци предвидени за виша сила, елементарни непогоди или други 
активности, иако со буџетскиот циркулар тоа се барало. Во буџетот на 
судска власт мал дел од средствата се наменети за капитални трошоци. 

Државниот завод за ревизија констатирал дека иако износите на 
бараните средства-судска власт е поголем од одобрениот за предлог 
буџетот за 2016 и 2017 година, Министерството за финансии нема 
изготвено и доставено извештај до Владата на РМ согласно чл.15 од 
Законот за Судскиот буџет, каде е предвидено дека  доколку не се 
постигне согласност, а во случајот не е постигната, Министерството за 
финансии има законска обврска да изготви извештај и да го достави до 
Владата на РМ и до Судскиот буџетски совет. Судскиот буџетски совет до 
Владата на РМ доставува мислење по извештајот на Министерството за 
финансии. Од сите податоци  на вкупен буџет  на судска власт, буџетските 
барања, одобрените средства со буџетот, учеството во потребните средства 
во одобрениот буџет и процентуалната застапеност,  Државниот завод за 
ревизија констатирал дека овие податоци укажуваат дека во  буџетот на 
судска власт средствата предвидени за капитални трошоци се минимални, 
што создава ризик од нецелосна реализација  на целите на судската власт 
предвидени во Стратешкиот план, а се однесуваат на зголемување на 
ефикасноста на судството и јакнење на довербата во судството, 
обезбедување на независност на судството во РМ и обезбедување на 
доволно средства за непречено извршување на функциите на институциите 
на судската власт, како и континуирано унапредување на стручноста и 
вештините на судиите и судската администрација.                                     

Посочи дека станува збор за јавен документ кој е објавен на веб 
страната на Државниот завод за ревизија, а истиот може да се објави и на 
веб страната на Судскиот совет на РМ. Укажа на тоа дека Извештајот на 
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Државниот завод за ревизија е позитивен и дека не се најдени злоупотреби 
во работењето. Воедно наведе дека Судскиот буџетски совет одржал 
состаноци со судовите од четирите апелациони подрачја. Инаку во 
последната година имало мало поместување нанапред во соработката со 
Министерството за финансии и Владата на РМ и најдено е разбирање од 
нивна страна, оставарени се средби и има ветување за подобрување на 
Буџетот-судска власт, (иако далеку од предвидениот процент од 0,8%), 
особено за капитални инвестиции. Отвори расправа по излагањето. Со 
оглед дека никој не се јави за збор, констатира дека е разгледан 
Извештајот на Државниот завод за ревизија за извршена ревизија на 
финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2017 година на  
Судскиот совет на Република Македонија. 
 
Точка Разно 

Претседателот на Советот наведе дека согласно евиденцијата со 
која располага Судскиот совет за судијата на Основниот суд Велес, 
Снежана Николовска се исполнети условите за престанок на судиската 
функција, поради навршени 64 години. Предлага да се донесе решение, по 
што отвори расправа. 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 Снежана 
Николовска, судија на Основниот суд  Велес, поради навршени 64 
години. 
 Решението влегува во сила од  31.10.2018 година.  

 
       

Претседателот на Советот констатира дека дневниот ред е исцрпен 
во целост и дека  седницата е завршена во  11,20 часот. 
 
                                                                      СУДСКИ СОВЕТ                                                 

                                                        НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
             ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                                                                 Зоран Караџовски 
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