
                                                                

 

Записник од присуство на седница на Судски совет на РМ 

 

Време:  30 септември 2015 – 13:00-14:00 часот 

Присутни: Кристина Дода 

Продолжението на 204-та седница на Судскиот совет на Република Македонија беше 

најпрво закажано за 30.09.2015 година во 10,00 часот и се одложи за 13,00 часот со 

следната точка на дневниот ред:  

 

1. Донесување на Одлука за утврдување на потребниот број на слободни судиски места за 

основните судови во Република Македонија за VI-та генерација на кандидати за судии во 

Академијата за судии и јавни обвинители. 

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

присуствуваа Министерот  за правда Аднан Јашари и Пртседателката на Врховен суд 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, и предложи измени во дневниот ред со додавање на точка на дневен ред за 

објавување на оглас за избор на членови во Советот за утврдување  на факти и покренување 

на постапка за  одговорност на судија  од редот на професори на правниот факултет.  

Со што дневниот ред со измените се состоеше од:      

1. Донесување на Одлука за утврдување на потребниот број на слободни судиски 

места за основните судови во Република Македонија за VI-та генерација на 

кандидати за судии во Академијата за судии и јавни обвинители. 

2. Објава на оглас за избор на членови во Советот за утврдување на факти и 

покренување на постапка за одговорност на судија од редот на професори на 

првниот факултет. 

3. Разно. 



 

 

Дневниот ред со измените е усвоен со 12 гласа за, од вкупно 13 присутни членови на ССРМ. 

Виолета Богојеска, член на Судскиот совет на РМ се произнесе како претставник на 

работната група која расправала во однос на одлуката за бројот на кандидати за шестата 

генерација за судии и јавни обвинители.  Таа истакна дека во текот на одлочувањето се 

раководеле воглавно по Законот за Академија на судии и јавни обвинители. 

Од страна на стручните служби бил изготвен табеларен приказ за прилив на предмети, број 

на судии кои ќе се пензионираат, податоци за нерешени предмети итн.  

Во моментов имало 23 непополнети места. Во исто време, двајца кандидати веќе имаат 

завршено Академија, додека уште седум кандидати се очекува да завршат во декември, со 

што 9 места би биле  пополнети. 

Одлуката на работната група е дека е потребен оптимален број од 20 кандидати, но дека е 

потребна подлабока анализа и дека доколку се јави потреба, да се предложи зголемување 

на кандидатите.  

Членот 94 од Академијата за судии и јавни обвинители ја предвидува почетната обука, со  

тоа што за една година може да се излезе со нова проекција.   

Потпредседателот на судот, Селим Адеми, истакна дека работеле по формираните групи 

скоро два дена, но дека има и други показатели кои укажуваат дека можеби згрешиле со 

проценката и дека бројката што ќе им биде потребна за 2017 година е 60 кандидати. Но 

сепак тој се согласува со сегашната бројка од 20 кандидати со можност кога ќе биде 

изготвена целосната анализа да се побараат нови кандидати. 

Александра Зафировска, член на Судскиот совет, изнесе свое излагање во однос на првата 

точка од дневниот ред. Според неа многу е тешко да се направи реална проекција за 

точниот број на кандидати со оглед дека состојбите во општеството можат да претрпат 

одредени измени, и дека во наредниот период може да произлезат нови критериуми за 

ибор на судии. 

Како значителен проблем во текот на дискусијата беше наведено дека треба да се почека 

дали воопшто ќе се пријават и предвидените 20 кандидати и дека треба да се почекаат 

годишните извештаи на судовите за да се утврди реалната потреба на судии.  

По дискусијата членовите со 13 гласа „за“ ја усвоија одлуката за бројот  на кадидати за 

судии за шестата генерација. 



Во однос на втората точка на дневниот ред, сите членови на Судскиот совет се согласија за 

објавување на оглас за членови на Советот за утврдување на факти и покренување на 

постапка за одговорност на судија од редот од редот на професори по право.  

Под точата разно, Судскиот совет констатираше  престанок на судиската функција судија 

поротник на 20 поротници, по добиена предлог листа од страна на претседателот на 

Основен Скопје 1 Скопје. Престанокот бил побаран од самите судии поротници поради 

различни причини како навршени 60 години возраст, поради други лични причини,  

работни обврски и слично. 

Судскиот совет исто така добил известување од претседателот на Основниот суд во Тетово 

во врска со тонското снимање во суднииците. Било истакнато дека од вкупно 8 судници 

само 4 се опремени за тонско снимање од кои во две имаат технички проблеми и немаат 

можност за тонски запис. Поради ова, бараат помош од ССРМ и истиот да интервенира во 

врска со овој проблем за да може судот нормално да си ја врши својата работа.  

Судскиот совет се согласи да интервенира по ова прашање. Александар Зафировска, член 

на ССРМ предложи по ова прашање да ги информариаат надлежните и преку проектот на 

УСАИД за судство да интервенираат.  

На крајот беше предложено од страна на претседателот на ССРМ Бранко Ушковски, за 

првата наредна седница да го разгледуваат деловникот за работа на ССРМ.  

 

 

Институт за човекови права 

Записникот го изготвил: 

Кристина Дода 


