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Записник од присуство на седница на Судски совет на РМ 

 

Време:  09.12.2015 – 11:30 часот 

Присутни: Јелена Кадриќ 

Институтот за човекови права во рамките на редовните активности од Мрежа 23 

присутвуваше на 209 седница на Судскиот совет на Република Македонија, која се одржа 

во салата на ССРМ. На седницата присуствуваа 12 члена на ССРМ од вкупно 15 членови. 

На седницата не присуствуваа Александра Зафировска-член на ССРМ, Министерот за 

правда Аднан Јашари и  Претседателката на ВСРМ, Лидија Неделковска.  

 

Претседателот на ССРМ ја отвори седницата со констатирање на присуство на членовите и 

обезбеден кворум за работа. Потоа го прочита дневниот ред по кој ќе се работи на 

седницата, бидејќи немаше дополнувања или измени, истиот беше едногласно прифатен. 

На седницата се работеше по следниов дневен ред: 

 

1. Усвојување на записник од 208-та седница на Судскиот совет на Република 

Македонија од 26.11.2015 година; 

2. Избор на Претседател на Oсновен суд Струмица по Одлука бр. 07- 2125/1. 

3.Донесување на одлуки за објавување на Оглас за пополнување на 2 (две) слободни 

судиски места во Вишиот управен суд.  

4. Констатирање на престанок на судиската функција на судија на Апелационен суд 

Гостивар, по сопствено барање. 

5. Донесување на одлуки за времено упатување на судии по поднесени барања од 

судови. 

6. Разгледување на Предлог Правилник за формата и содржината на психолошкиот 

тест и тестот за интегритет. 

7. Разгледување на Барање за повторување на постапка и формирање на Комисија.  

8. Разно. 

 

Откако беше усвоен записникот, се продолжи по точката Избор на Претседател на Oсновен 

суд Струмица. Координаторот за тој суд, Виолета Богојевска ги представи кандидатите за 

претседател на основен суд Струмица и тоа: Марина Абрашева и Татјана Малинова. Татјана 

Малинова е оценета со највисока оценка во 2012 и 2013 со вкупно 420 бода. Марина 

Абрашева е оценета со највисока оценка во 2012 и 2013 година со вкупно 451 бода. 

Согласно мерит системот, кандидатката Марина Абрашева има повисок број на бодови и со 
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оглед на долгогодишното искуство во судот, се предлага да биде избрана за претседател на 

Основен суд Струмица. 

 

ЗАКЛУЧОК: Се избира Марина Абрашева за претседател на Основен суд Струмица 

со 11 гласа за, 1 против од вкупно 12 члена.      

 

По однос на третата точка, претседателот на ССРМ кажа дека е доставено барање од 

претседателката на Вишиот управен суд со кое се бараат двајца судии во овој суд, и врз 

основа на утврдените потреби за пополнување на упразнетите судиски места од страна на 

самиот Судски совет, тој предложи да се објави оглас за 2 судии во Виш управен суд. 

 

ЗАКЛУЧОК: Се донесе одлука за објавување на Оглас за пополнување на 2 (две) 

слободни судиски места во Вишиот управен суд. 

 

По однос на четвртата точка, образложение даде Зоран Кочовски кој го прочита барањето 

на судијата А:М од Апелациониот суд Гостивар избран 2012 кој дава неотповиклива оставка 

на  судиското место поради лични причини. 

Со оглед дека се работи за сопствено барање од страна на судијата, ССРМ констатира 

престанок на судиската функција на А.М од Апелационен суд Гостивар. 

Петатта точка Донесување на одлуки за времено упатување на судии по поднесени барања 

од судови, координаторите за секој суд кој бара делегирање на судија ја образложија 

потребата за временото упатување.  

Имено во Основен суд Неготино има потреба од еден судија, досега бил делегиран судија 

од Кавадарци, но тој несака веќе да работи во Неготино. Судијата кој е дегегиран во 

Основен суд Скопје 1 Скопје, а е од основен суд Неготино сеуште му трае делегирањето. 

Основен суд Штип бара повторно делегирање на судија од Радовиш кој и досега бил упатен 

во тој суд, има согласност од страна на судијата и од судот.  

Основен суд Неготино бара повторно делегирање на судија од Радовиш кој и досега бил 

упатен во тој суд, има согласност од страна на судијата и од судот.  

Основен суд Скопје 2 бара повторно делегирање на судија од Основен суд Тетово кој и 

досега бил упатен во тој суд, има согласност од страна на судијата и од судот 

Основен суд Ресен бара повторно делегирање на судија од Битола кој и досега бил упатен 

во тој суд, но нема согласност од страна на судијата и затоа е потребно да се побара нов 

судија. 

Основен суд Делчево бара делегирање на судија заради неопходна потреба.  
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По однос на оваа состојба во судството се разви дискусија и се констатираше дека 

состојбата е алармантната посебно во апелациното подрачје штип, бидејќи нема кандидати 

кои се завршиле Академија и се од тој дел на Македонија за да бидат избрани за судии.  

Заради оваа состојба се договори да се распишат огласи за основните судови од 

апалационото подрачје  Штип од новата генерација на кандидати од Академија. 

Во врска со шестата точка, Разгледување на Предлог Правилник за формата и содржината 

на психолошкиот тест и тестот за интегритет, за збор се јавија повеќе членови на ССРМ кои 

имаа забелешки од технички и јазички  карактер, но и самиот правилник е доставен доцна 

па немале време детално да го разгледаат. 

Членот на ССРМ Мери Дика кажа дека Правилникот не е донесен, а веќе има судии кои се 

тестирани така да предложи да се усвои оваа верзија, бидејки има закажани тестирања, а 

потоа да се вршат измени. Но сепак се донесе  

ЗАКЛУЧОК: Да се корегира Предлог Правилникот по забелешките од членовите а 

потоа да се усвои. 

Точката под реден број 7 од дневниот ред не беше јавна. 

     

 

 

Институт за човекови права 

Записникот го изготви 

Јелена Кадриќ 


