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Записник од присуство на седница на Судски совет на РМ 

 

Време:  23.2.2016 – 14:30 часот 

Присутни: Јелена Кадриќ 

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

присутвуваше на 215-та седница на Судскиот совет на Република Македонија, која се одржа 

во салата на ССРМ. На седницата присуствуваа 13 члена на ССРМ од вкупно 15 членови. 

На седницата не присуствуваа Беќир Шаини-член на ССРМ и Министерот за правда Аднан 

Јашари.  

 

Седницата беше закажана за 10,00 часот, но потоа се презакажа за 13,30, а започна во 14,15. 

 

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 

и тоа 

1. Усвојување на Записник од 214-та седница на Судскиот совет на Република 

Македонија од 11.02.2016 година; 

2.    Усвојување на Нацрт-правилник за додатоци на плата, нивната висина и начинот 

на утврдување за судиите во Република Македонија. 

3.    Донесување на Одлука за избор на претседатели на судови и тоа во: 

• АС Битола; 

• ОС Кочани и 

• ОС Охрид. 

4.    Донесување на Одлука за објавување на огласи за избор на судии во судовите во 

Република Македонија. 

5.    Извештај по поднесена жалба за повторување на постапка. 

6.    Разно. 
 

Веднаш за збор се јави потпретседателот на ССРМ, Селим Адеми кој кажа дека дневниот 

ред кој е предложен од страна на претседателот не соодветствува со дневниот ред по кој е 

закажана седницата и незнае дали се работи за нов дневен ред, или е дополнување или 

проширување. Тој бараше да се работи по деловникот и да се прецизира и да се гласа по 

секое дополнување на нова точка. Од страна на претседателот беше кажано дека ова 

дополнување се прави бидејќи согласно акциониот план за реализација на итните 

реформски приоритети кој ги почитува претседателот, мора да се изврши избор на 

претседатели на судови по огласите кои се претходно објавени. Воедно и распишувањето 
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на огласи за избор на судии во судовите во РМ е неопходно потребно, не само за ВСРМ 

туку и заради кандидатите од петтата генерација кои завршија во АСЈО. Во дискусијата се 

вмеша и Александра Зафироска која укажа дека се работи за дополнување на дневниот ред 

со нови точки, а за тоа се известени сите членови претходно. Со оглед дека се инсистираше 

на прецизирање на дневниот ред со гласање по предложените точки одделно, се пристапи 

кон читање на точките од дневниот ред поединечно и гласање по секоја. Се пристапи кон 

поединечно гласање па за точките –усвојување на записник од претходната седница, Нацрт-

правилникот за додатоци на плата, нивната висина и начинот на утврдување за судиите во 

Република Македонија, донесување на одлука за распишување на оглас за избор на судии 

во ВСРМ, како и за извештајот за поднесена жалба за повторување на постапката, гласаа 

сите присутни членови од ССРМ. За останатите точки не гласаа членовите на ССРМ кои се 

од албанската националност.  

По усвојувањето на дневниот ред, се започна со првата точка, усвојување на записникот од 

214 седница на ССРМ. 

Откако беше усвоен записникот, се продолжи по точката Усвојување на Нацрт-правилник 

за додатоци на плата, нивната висина и начинот на утврдување за судиите во Република 

Македонија. 

Претседателот на работната група Зоран Караџовски најнапред кажа дека донесувањето на 

овој правилник произлегува од последните измени на Законот за плати на судиите, донесен 

на 31.12.2015 година, согласно кој ССРМ се задолжува да изготвни Правилник. Формирана 

е работна група, вокоја поркај членови на ССРМ повикани се и претседатели на 12 суда од 

апелационите судови и од одсновните судови со прорирена надлежност. Забележено е дека 

во законските измени меќудругото е наведено дека согласност на Правилникот дава 

Миностерто за финансии, додека во изнените кои се однесуваат на јавните обвинители 

таква одредна нема. Комисијата испратила до Министерството за правда иницијатива за 

укинување на оваа одредба, но сеуште нема одговор. Исто така е утврдено дека е потребно 

да се направи анализа целсона за да се утврдат специфичностите по судови, но за таоа нема 

време така да се предвидени процентуално од 10-15%  

Претседателката на ВСРМ предложи да се покрене иницијатива за измена на Законот за 

судиска служба, бидејки за нив со најновите законски измени нема измени во платите, а кај 

јавнообвинителста служба во самиот закон за јавни обвинители кој се измени пред нова 

година, се решава прашањето за платите. 

 

ЗАКЛУЧОК: Се усвојува Правилникот за додатоци на плата, нивната висина и 

начинот на утврдување за судиите во Република Македонија. Да се покрене 

иницијатива за измена на Законот за судиска служба. 

 

По однос на третата точка, изборот на претседатели на судови се врши согласно претходно 

објавените огласи. Координаторот за аплеацинито подрачје битола ги презентираше 

пријавените кандидати за претседател на Апелационен е суд Битола. На огласот се јавиле 5 

кандидати и тоа Елизабета Манели Ташевска, Татјана Сусулевска, Никола Крстевски, Аце 

Бакиевски и Жаклина Доведен. Тој ги прочита кратките биографии за сите кандидати со 

наведување на генералиите и движењето во кариера. Кандидатот Елизабета Манели 

Ташевска е судија во Оснвен суд Битола. Што се однесува до оценките кандидатот 

Елизабета Манели Ташевска има вкупно 520 бода, кандидатот Татјана Сусулеска има 453 

бода, кандидатот Нокола Крстевски има 448 бода, кандидатот Аце Бакиевски има 445 бода, 



3 
 

кандиатот Жаклина Доведен има 445 бода. Согласно мерит системот беше предложена 

Елизабета Ташева Маноли за претседател на Апелационене суд Битола 

За збор се јави Селим ?: кој не се согласува да биде избрана оваа судика за претседател на 

Апелационене суд бидејќи е судија во основен и смета дека не треба ваква пракса да се 

пвоведува бидејќи не е во ред да се постави за претседател судија од понизок ранг. Се 

пристапи кон гласање и Елизабета Маноли Ташевска беше избрана со 10 за и 3 против. 

За претседател на Основен суд Кочани се пријавени двајца кандидати и тоа Дарко Ристов 

и Спиро Борисов. Претседателот на ССРМ ги прочита кратките биографии за сите 

кандидати со наведување на генералиите и движењето во кариера. Што се однесува до 

оценките кандидатот Дарко Ристов има 520 бода а кандидатот Спиро Борисов има 370 

бода. Согласно мерит системот беше предложен Дарко Ристов за претседател на Основен 

суд Кочани и е избран со 10 гласа за и 3 гласа против. 

За претседател на Основен суд Охрид се пријавени двајца кандидати и тоа Милчо 

Клишески и Весна Кичеец. Претседателот на ССРМ ги прочита кратките биографии за 

сите кандидати со наведување на генералиите и движењето во кариера. Што се однесува 

до оценките кандидатот кој воедно е и досегашен претседател на Основен суд Охрид има 

518 бода, а кандидатот Весна Кичеец има 481 бод. Согласно мерит системот беше 

предложен Милчо Клишески за претседател на Основен суд Охрид и е избран со 10 гласа 

за и 3 гласа против.  

За збор се јави Селим ??? кој изрази негативен став спрема повторниот избор на 

кандидатот Мичло Клишески за претседател, бидејќи за него има голем број на преставки 

и воедно и оценката на апелациниот суд Битола за работата на овој суд не е позитивна. Тој 

стои на ставот дека ССРМ треба да е одговорен за изборот на претседатели за да не се 

повторуваат грешките како со претседателот на основен суд Куманово. На оваа дискусија 

се приклучија Влатко Самарџиски и Александра Зафировска кои напоменаа дека не се 

потврдени преставките за претседателот на судот. Согласно мерит системот беше 

предложен Милчо Клишески за претседател на Основен суд Охрид и е избран со 10 гласа 

за и 3 гласа против. 

 

ЗАКЛУЧОК: Се избраа претседатели на следниве судови – Апелационен суд Битола – 

Елизабета Ташева Маноли, Основен суд Кочани – Дарко Ристов и Основен суд Охрид 

– Милчо Клишески применуваjќи го мерит системот, во постапка и на начин утврдена 

во Законот за судови и Деловникот за работа на Судскиот совет.  

 

По однос на четвртата точка, донесување одлуки за објавување на оглас за избор на судии 

во основните судови во РМ, претседателот на ССРМ образложи дека претседателката на 

ВСРМ подолг период бара да објават огласи за избор на судии во тој суд, но истовремено 

со завршувањето на кандидатите од Академијата се јавила потребата за објавување на 

огласи во основните судови каде има потреба а со цел да кандидатите што поскоро почнмат 

со работа. На ова се спротистави Сели, кој кажа дека не е во ред да се има селективен 

пристап при решавање во кој суд ќе се објават огласи за избор на судии, барања има и од 

други претседатели на судови. Заради ова, се гласаше поединечно за секој оглас и тоа 

• За избор на 3 (тројца) судии на Врховен суд на РМ за граѓанска област - едногласно 
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• За избор на 1 (еден) судија на Апелационен суд Штип за кривична област – 10 за и 

2 против 

• За избор на 2 (двајца) судии на Основен суд Скопје 1 Скопје  од редот на 

Академијата за судии и јавни обвинители – 10 за и 1 против 

• За избор на 2 (двајца) судии на Основен суд Скопје 2 Скопје од редот на 

Академијата за судии и јавни обвинители- 10 за и 2 против 

• За избор на 1 (eден) судија на Основен суд Велес од редот на Академијата за судии 

и јавни обвинители – 10 за и 2 против и 

• За избор на 1 (eден) судија на Основен суд Струмица од редот на Академијата за 

судии и јавни обвинители – 10 за и 3 против 

ЗАКЛУЧОК: Се донесе одлука за објавување на огласи за избор на 3 судии во ВСРМ, 

1 судија во Апелационене суд Штип и 6 судии во основните судови во РМ 

Точката пет беше затворена за јавност. 

ЗАБЕЛЕШКА: на самата седница се почуствува дека членовите од СРМ кои се од 

албанската националност не биле запознаени со намерите на претседателот за вметнување 

на нови точки во дневниот ред кој с однесуваат за избор на претседатели на судови како и 

објавување на оглас за избор на судии во повеќе судови. Потпретсеателот на самиот почеток 

се спроитстави на ваквиот начин на работа, но мнозинството од челновите кои се од 

македонска националност беа едногласни при гласањето. Тој истна дека само 

распишувањето оглас за судии во ВСРМ било договорено, а за останатите судови не било 

договорено и не биле навремено информирани за истите. Исто така на самата седница 

претседателот на ССРМ побара од генералниот секретар да контактира со директорто на 

службен весник за да обезбеди место за објавување на огласите со датум од денот на 

седницата, бидејки истиот ден до полноќ истекување датумот за распуштање на 

собранитето. Од ова како и од начинот на кој беа поставени точките за избор на неки 

претседатели на судови и обваување на огласи за изв=бор на кандидатир еод Академијата 

јасно укажува на фактот за непристрасноста на ССРМ бидејки ако тој ден не се сменеше 

одуката за распиштање на собранието, немаше да може да се објавата истите огласи односно 

избори.  

Посебно загрижува фактот што за претседател на Аплеационене суд Битола се избра судија 

од основен суд, и покрај тоа што имаше кандидати кои се долгогодишни судии во 

апелационене суд Битола истакнати во својата работа со високи бодови. Освен 

подпретседателот Селим кој даде свое мислење по овој избор ниеден друг член не го 

искоменитра овој предлог и      

 

Институт за човекови права 

Записникот го изготви 

Јелена Кадриќ 


