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Записник од присуство на седница на Судски совет на РМ 

 

Време:  14.12.2015 – 09:30 часот 

Присутни: Јелена Кадриќ 

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

присутвуваше на 210 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 Лидија Каначковиќ-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. За седницата беше предложен следниов дневен ред: 

 

1. Донесување на Решение за спроведување на избор на член на Советот за утврдување 

на факти и покренување на постапка за утврдување на одговорност за судија од редот 

на пензионираните универзитетски професори на Правен факултет на Универзитетите 

во Република Македонија 

2. Разно. 

 

Претседателот предложи да се измени првата точка од дневниот ред со Активности околу 

спроведувањето на избор на член на Советот за утврдување на факти и покренување на 

постапка за утврдување на одговорност за судија од редот на пензионираните 

универзитетски професори на Правен факултет на Универзитетите во Република 

Македонија од редот на македонците.  

 

Откако беше усвоена измената на првата точка, претседателот му даде збор на Влатко 

Самарџиски кој е претседател на Комисијата за спроведување на изборот на членови на 

Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување на одговорност 

за судија. Тој кажа дека досега се организирани избори и се избрани 7 членови на Советот 

и дека преостануваат уште двајца. На последниот оглас за избор на член на Советот за 

утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување на одговорност за судија од 

редот на пензионираните универзитетски професори на Правен факултет на 

Универзитетите во Република Македонија се пријавил проф. Симеон Гелевски. Тој го 

положил тестот за интегритет и психолошкиот тест, а до оглед дека мора да се конституира 

Советот до почетокот на јануари, затоа тој предлага да се спроведат избори на 28 декември 

2015 година. Согласно роковите предвидени во законот и активностите кои треба да се 
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спроведат, овој датум е оптималем. Затоа се потребни итно спроведување на активностите, 

да се прочисти избирачкиот список, да се формираат избирачки одбори по судовите, да се 

подготви изборниот материјал и гласачките кутии, да се известат судиите една недела пред 

изборите а тоа значи на 21 декември 2015.  

 

Тој најави отсуство во период од 21 до 23 заради присуство на семинар во Крушево (преку 

Конрад Аденауер, кој семинар е закажан од порано) и заради тоа сака да се повлече од 

претседателската функција. Спроведувањето избори има многу ативности, бара голем 

ангажман, а тој се осеќа преморен од голем број на преземени обврски. Како претседател 

мора да биде присутен заради потпишување на разни документи. Тој кажа дека ќе остане 

само член, а за претседател ја предлага Александра Зафировска, која во моментов е член на 

истата Комисија.  

 

Се разви дискусија по овој предлог. Имено некои членови реагираа дека нема пречка 

отсуството на Влатко за извршување на активностите бидејќи има заменик претседател кој 

може да ги потпише писмата кога ќе биде отсатен претседателот на Комисијата. Потоа 

Зоран Караџовски напомена дека во законот не стои дека Советот одлучува за измени на 

престедател и може во рамките на Комсијата да се договри кој ќе биде претседател. Но 

тогаш Беќир Шаини се повлече од функцијата заменик претседател и кажа дека ако Влатко 

не е претседател тогаш и тој нема да биде заменик. Несака да биде златна резерва. Со оглед 

дека не можеа да се усогласат, се договорија да се започне со активностите, а ако има 

потреба ќе изберат друг претседател.  

 

 

ЗАКЛУЧОК: Изборот на член на Советот за утврдување на факти и покренување на 

постапка за утврдување на одговорност за судија од редот на пензионираните 

универзитетски професори на Правен факултет на Универзитетите во Република 

Македонија од редот на македонците ќе се спроведе на 28 декември 2015 година. 

Единствен кандидат е проф. д-р Симеон Гелевски, професор на Правниот факултет 

„Јустинијан Први“ Скопје.   

 

Под точката разно, генералниот секретар укажа дека според евиденцијата за повеќе од два 

месеци им истекува мандатот на претседателите на основните судови Охрид, Дебар и 

Кочани, а следи и пензионирање на еден судија од Основен суд Струга. Но ова се остави за 

наредната седница.     

 

 

Институт за човекови права 

Записникот го изготви 

Јелена Кадриќ 


