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Записник од присуство на седница на Судски совет на РМ 

 

Време:  26 ноември 2015 – 10:00-11:00 часот 

Присутни: Јелена Кадриќ 

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

присутвуваше на 208 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. Избор на претседатели на судови по одлуки бр. 07-1076/1, бр.08-777/1 и бр.08-1501/1, и 

тоа на: 

-    Апелационен суд Скопје; 

-    Основен суд Радовиш и  

-    Основен суд Берово. 

2.    Донесување на Одлука за утврдување на потребниот број на судиски места по 

судовите во Република Македонија. 

3.    Донесување на Одлука за објавување на Оглас за пополнување на слободни судиски 

места по барање на судовите и тоа во:  

-    Апелационен суд Скопје; 

-    Апелационен суд Гостивар; 

-    Апелационен суд Битола; 

-    Апелационен суд Штип; 

-    Основен суд Скопје 2 Скопје;  

-    Основен суд Делчево. 

4.    Донесување на интерни процедури за работа на Судскиот совет на Република 

Македонија. 

5.    Разно. 
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Претседателот на ССРМ им даде збор на координаторите за секој суд во кој се бира 

претседател да дадат извештај по однос на огласите. 

Координаторот за Апеационен суд Скопје извести дека кадидати за претседател на судот се 

јавиле: Јованка Никодиновска, Роза Ѓорѓиева, Африм Фидани, Владимир Тифегџиќ и 

Лилјана Ивановска Шопова. Таа ги прочита кратките биографии за сите кандидати со 

наведување на генералиите и движењето во кариера. Што се однесува до оценките, 

кандидатот Јованка Никодиновска за 2012 има 240 бода за 2013 има 240 бода и вкупно 480 

бода. Кандидатот Роза Ѓорѓиева за 2012 има 246 бода, за 2013 има 236 бода и вкупно 482 

бода. Кандидатот Африм Фидани за 2012 има 255 бода, за 2013 има 254 бода и вкупно 509 

бода. Кандидатот Владимир Туфегџиќ за 2012 има 260 бода, за 2013 има 260 бода и вкупно 

520 бода. Кандидатот Лилјана Ивановска Шопова за 2012 има 260 бода, за 2013 има 260 

бода и вкупно 520 бода. Координаторот ја предложи Лилјана Шопова која беше избрана 

едногласно.  

Координаторот за Основен суд Радовиш извести дека кандидати за претседател на судот се 

јавиле: Костадин Петров и Нојко Арсов. Тој ги прочита кратките биографии за сите 

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

оценките на кандидатот Костадин Петров за 2012 има 260 бода за 2013 има 245 бода и 

вкупно 505 бода. Кандидатот Нојко Арсов за 2012 има 204 бода, за 2013 има 260 бода и 

вкупно 464 бода. Координаторот го предложи Костадин Петров кој беше избран 

едногласно.  

Координаторот за Основен суд Берово извести дека кандидати за претседател на судот се 

јавиле: Емилија Буриќ Прошева и Ленка Симевска.  Тој ги прочита кратките биографии за 

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

оценките на кандидатот Емилија Буриќ Прошева има вкупно 453 бода. Кандидатот Ленка 

Симевска има вкупно 388 бода. Координаторот ја предложи Емилија Буриќ Прошева која 

беше избрана едногласно.  

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

Лилјана Ивановска Шопова, Основен суд Берово – Емилија Буриќ и Основен суд 

Радовиш – Констадин Петров применуваjќи го мерит системот, во постапка и на 

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

 

Втората точка од дневниот ред, накратко ја објасни претседателот на ССРМ кој кажа дека 

новата систематизација е изговена по детална анализа на целокупната состојба, од страна 

на комисија по критериуми утврдени од самиот Совет, добиена е согласност од општата 

седница на ВСРМ, а запазени се и препораките од меѓународните институции. При 

утврдувањето на бројот на судиските места во судовите во републикава учество зедоа и 

самите судови, а информации се црпени и од АКМИС системот. Вкупниот број на судии со 
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оваа систематизацја е намален од досегашните 740 судиски места, со новата 

систематизација предвидени се 636 судии во сите судови во републикава. 

 

ЗАКЛУЧОК: Донесена е Одлука за утврдување на потребниот број на судиски места 

по судовите во Република Македонија односно усвоена е нова систематизација на 

судиски места со која се намалува бројот на судиите во судовите во РМ од досегашните 

740 на 636 судии. Оваа бројка е утврдена врз основа на претходна анализа и 

определени критериуми од страна на ССРМ како и по дадените препораки во 

меѓународните извештаи.  

 

За третата точка, координаторите за секој суд ја образложија потребата од судии и бројот 

на барани судии во соодветниот суд. Потребата од нови судии за Апелациониот суд Скпје 

е 6 судии, за Апелационоен суд Гостивар 1 судија, за Апелационене суд Битола има потреба 

од 1 судија, Аплеационен суд Штип има потреба од најмалку 1 судија.  Основен суд Скопје 

2 Скопје има потреба од 1 судија и тоа ќе биде од АСЈО, како и основниот суд Делчево со 

1 судија од кандидатите од АСЈО. 

 

ЗАКЛУЧОК: Објавени се огласи за избор на вкупно 11 (единаесет) судии и тоа 6 (шест) 

судии во Апелациониот суд Скопје и по 1 (еден) во останатите апелациони судови и 2 

(двајца) судии во основни судови. 

 

Во врска со четвртата точка – инретни процедури, се кажа дека донесувањето на истите 

произлегува од новиот Деловниик за работа како и Статутот на ССРМ, како и заради 

стандардизирање на внатрешното управување со акти и предмети. Материјалите беа 

доставени до сите челнови кои ги имаа претходно разгледано, а на седницата само беа 

едногласно усвоени. 

ЗАКЛУЧОК: Се усвоија интерните процедури на ССРМ 

Под точата разно, се дискутираше за критериумите за предавачи односно се јави потреба да 

се определат критериуми за судиите кои сакаат да предаваат на факултетите. Се разви 

дискусија по однос на ова, едни членови сметаа дека ССРМ дава само согласност за 

предавач со напомена дека тоа не смее да биде за време на работно време во судот, туку во 

слободното време на судиите. Додека други сметаат дека е потребно да се определат 

критериуми бидејки сепак се работи за предавање од страна на судии и на тој начин се 

претставува судската фела, и потребно е да се запазат некои критетиуми како што се години 

на стаж, квалитет на судијата, предметот што ќе го предава. Бидејќи неможеа да се 

усогласат  околу ова, решавањето на ова прашање се одложи за наредна седница.  

Под разно се разгледаа и барањата за судии поротници, но и ова се одложи за наредна 

седница бидејќи со новата систематизација се укинуваат судиските места во некои судови, 
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потоа некои предмети веќе ги работат судија – поединец, па и потребата од бројот на судии 

поротници треба да се ревидира. 

 

 

Институт за човекови права 

Записникот го изготви 

Јелена Кадриќ 


