
             

                                                                                              
             

Проектот е поддржан од Британска амбасада Скопје  

 

 

Записник од седница на ССРМ одржана на 3.07.2017 

 

На седницата на ССРМ одржана на 3.7.2017 година се расправаше по следниот дневен 

ред: 

1. Усвојување на Годишниот извештај за работа на Судскиот совет на Република 

Македонија за 2016 година. 

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

• Основен суд Гевгелија по одлука бр.08-47/1 од 11.01.2017 година; 

• Основен суд Свети Николе по одлука бр.08-496/2 од 28.03.2017 година; 

• Управен суд  по одлука бр. 08-656/2 од 03.05.2017 година; 

• Основен суд Крушево по одлука бр. 08-656/2 од 03.05.2017 година; 

• Основен суд Куманово по одлука бр. 08-656/2 од 03.05.2017 година. 

3. Одлука за определување на Вршител на должност – претседател на  Основен суд Ресен. 

4. Донесување на Одлука за утврдување на престанок на функција судија-поротник на 

Основен суд Берово и Основен суд Свети Николе, поради истек на мандатот за кој се 

избрани и Одлука за избор на судии-поротници на Основен суд Берово, Основен суд 

Свети Николе и Основен суд Радовиш. 

5. Донесување на одлука за времено упатување на судии. 

6. Определување на известител од редот на членовите на Судски совет на Република 

Македонија по поднесено барање за утврдување на нестручно и несовесно вршење на 

судиската функција од Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за 

утврдување одговорност за судија. 

7. Разно. 

259-та седница на ССРМ се одржа во присутво на 13 члена, оправдано отсутни беа 

Министерот за правда и Селим Адеми, член на ССРМ. 

 

1. Првата точка од дневниот ред започна со кратко излагање на претседателот за 

Годишниот извештај за работа на СРМ за 2016 година. Тој потенцираше дека истиот е 

изготен согласно член 135 од Законот за ССРМ во кој се дадени сите елементи што треба 

да ги содржи извештајот. Покрај тоа, на крајот од извештајот, дадени се заклучни 

согледувања за идните заложби на ССРМ. 

За дискусија се јавија неколку членови на ССРМ кои дадоа конструктивни предлози за 

дополнување на Годишниот извешатај за работа за 2016. Беа дадени следниве предлози: 
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➢ Да се надополни извештајот со една од активностите на ССРМ, а кој се однесува на 

постапување по поднесените барања по пресудите од ЕСЧП, од кои 1 барање е 

прифатено и постапката е во тек, а другите 5 предмети се наоѓаат во Министерството 

за правда каде се чека меѓуресорската комисија да донесе препорака за понатамошно 

постапување, 

➢ Да се укаже на постапувањето на ССРМ по однос на решавањето на старите 

предмети, кои се постари од 3, 7 и 10 години и со табеларен приказ да се прикаже 

подобрување на оваа состојба како и да се истакне преземената мерка на ССРМ за 

донесување на план и проекција за решавање на секој стар предмет од страна на 

претседателот на судот 

➢ Да се изврши прецизирање на потребата од честото времено упатување на судиите 

согласно законските одредби 

➢ Во делот кој се однесува на идните заложби на ССРМ меѓудругото наведено, да се 

стави и нова алинеја која ќе укажува на заложбата на ССРМ за реализирање на 

начелото за соодветна и правична застапеност во судството.  

Дадените предлози се усвоија како интегрален дел од Извештајот за работа на ССРМ за 

2016 година кој ќе биде објавен на веб страната и доставен до Собранието за разгледување 

и усвојување. 

 

ЗАБЕЛЕШКА: За разлика од минатата година кога не беше прифатен ниеден предлог кој 

беше даден за дополнување на Извештајот за работа на ССРМ за 2015 година, на оваа 

седница, едногласно беа прифатени сите предлози кои беа дадени од страна на членовите 

на ССРМ, а кои се однесуваат на активности кои се дел од надлежностите на ССРМ, но 

не се наброени како елементи кои треба да ги содржи самиот извештај. На 

минатогодишната седница за истата точка некои од челновите на ССРМ изричито се 

противеа да се дополни извештајот со предлози кои одеа во насока на прецизирање и 

дополнување на квалитетот на секојдневатат работа,  но не се дел од елементите 

предвидени во член 135 од Законот за ССРМ. 

 

2. Втората точка - Избор на претседатели на судвови по огласите кои беа објавени и тоа за 

претседател на Основен суд Гевгелија, Основн суд Св. Николе, Основен суд Крушево, 

Основен суд Куманово и Управен суд. 

• за претседател на Основен суд Гевгелија пријавени биле 2 кандидати, Злата Попова 

и Благица Миладиноска Цонева. Злата Попова има 9 годишен судиски стаж, додека 

и Благица Миладиноска Цонева има 19 годишен судски стаж. Кандидатката Злата 

Попова има добиено 209 бодиви согласно последното оценување на судиите за 

2015/2016 година, а и Благица Миладиноска Цонева има добиено 199 бода од 

оценувањето за 2015/2016 година. 

ССРМ прво ја усвои предложената ранг листа на кандидати за претседател на Основен суд 

Гевгелија. Потоа се пристапи кон предлагање на кандидат за претседател, па така се 

предложи Злата Попова која има поголем број на бодови во однос на другиот кандидат.  

ССРМ едногласно ја избра Злата Попова за Претседател на Основен суд Гевгелија. 

 

• за претседател на Основен суд Свети Николе пријавени биле 2 кандидати, Тодор 

Поп Панев и Валентина Буровска. Тодор Поп Панев има завршено АСЈО и има 7 

годишно судиско искуство, а Валентина Буровска има 8 годишно судско искуство. 
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Согласно последното оценување на судиите за 2015/2016 година, Тодор има освоено 

232 бода, а Валентина 212 бода.  

ССРМ прво ја усвои предложената ранг листа на кандидати за претседател на Основен суд 

Свети Николе. По однос на кандидатот Тодор Поп Панев од страна на членовите беа 

искажани пофални зборови. Потоа се пристапи кон предлагање на кандидат за претседател, 

па така се предложи Тодор Поп Панев кој има поголем број на бодови во однос на другиот 

кандидат за претседател.  

ССРМ едногласно го избра Тодор Поп Панев за Претседател на  Основен суд Свети Николе. 

 

• за претседател на Управен суд пријавени биле 4 кандидати, од тоа 1 кандидат ја 

повлекол пријавата, така да кандидати за претседател на Управен суд се Бурим 

Сејдини, Лулзим Салиу и Мустафа Шахини. Кандидатите се судии во Управниот 

суд и тоа Бурим Сејдини е со 4 годишно судсико искуство, потоа кандидатот Лулзим 

Салиу е со 8 години стаж како судија, а Мустафа Шахини има 9 годишн искуство 

како судија во Управниот суд. Согласно последното оценување на судиите за 

2015/2016 година, Бурим Сејдини има добиено 241 бод, Лулзим Салиу 212, а 

Мустафа Шахини 211 бода.  

ССРМ прво ја усвои предложената ранг листа на кандидати за претседател на Управен суд. 

Потоа членовите на ССРМ дадоа свои коменетари по однос на кандидатите за претседатели 

и истакнаа дека сите тројца се квалитетни и потекнуваат од Управниот суд и најдобро ги 

знаат меѓучовечките односи во судот. Потоа се пристапи кон предлагање на кандидат за 

претседател, па така се предложи Бурим Сејдини кој има поголем број на бодови во однос 

на другите кандидати за претседател.  

ССРМ со 12 гласа за и 1 против за претседател на Управен суд го избра Бурим Сејдини. 

 

• за претседстел на Основен суд Крушево се пријавил еден кандидат судијата 

Домника Зерде Курета која има 36 години судиски стаж и  согласно последното 

оценување на судиите за 2015/2016 година има 158 бода.  

ССРМ едногласно ја избра Домника Зерде Курета за Претседател на  Основен суд Крушево. 

 

• за претседстел на Основен суд Куманово пријавени биле 2 кандидата и тоа Неџат 

Мемети и Миодраг Величковски. И двајцата се судии во Основен суд Куманово од 

тоа Неџат е со 7 годишно судско искуство, а Миодраг со 5 годишно искуств како 

судија. Согласно последното оценување на судиите за 2015/2016 година Неџат има 

добиено 228 бода, а Миодраг 206 бода. 

ССРМ прво ја усвои предложената ранг листа на кандидати за претседател на Основен суд 

Куманово. Никој од членовите на ССРМ не даде свое мислење по предложените кандидати. 

Потоа  се пристапи кон предлагање на кандидат за претседател, па така се предложи Неџат 

Мемети за претседател на Основен суд на Куманово.  

ССРМ со 9 гласа за и 4 против не го избра за претседател кандидатот Неџат Мемети 

Потоа се предложи другиот кандидат за претседател на Основен суд на Куманово.  

ССРМ со 9 гласа за и 4 против не го избра за претседател кандиаатот Миодраг Величковски. 

Се донесе одлука да се објави нов оглас за претседател на Основен суд Куманово. 

 

ЗАБЕЛЕШКА: На оваа седница при изборот на претседатели на судови беше запазена 

целокупната постапка која се однесува на транспареност при изборот на 
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претседателите. Не само што се прочитаа биографиите за секој кандидат посебно, туку 

и членовите на ССРМ дадоа и коментари по однос на пријавените кандидати за 

претседатели. За разлика од досегашната пракса, кога беа кажувани бројот на освоените 

бодови од оценувањето на судиите за 2015/2016 година, на оваа седница имаше и 

квалитативно преставувае на кандидатите. Беше усвоена прво ранг листата за секое 

претседателско место, а потоа врз основа на освоените бодови, кандидатот кој има 

најголем број на бодови добиени при последното оценување, се предложи да биде избран 

за претседател на суд. Во сите случаи ССРМ го предложи и избра кандидатот кој има 

најголем број на бодови, без разлика на големината на судискиот стаж на кандидатите, 

придржувајки се исклучиво до законските критериуми.  

 

3. На огласот за претседател на основен суд Ресен се нема пријавено ниту еден кандидат, 

па ССРМ определи ВД претседател од тамошните судии. Имено судијата Емел Кранли Али 

на последното оценување на судиите за 2015/2016 година има добиено 235 бода, а судија 

Никола Бундевски има 234 бода. Со оглед дека судија Емел Кранли Али на поголем број на 

бодови се предлага за вд претседател.  

ССРМ со 12 гласа за и 1 против за ВД претседател на Основен суд Ресен ја избра Емел 

Кранли Али. 

 

4. Се констатирање престанок на судии поротници во Основен суд Берово и Основен суд 

Свети Николе заради истекот на мандатот за кој се избрани. Се пристапи кон избор на нови 

судии поротници по распишаните огласи во Основен суд Берово, Основен суд Свети 

Николе и Основен суд Радовиш.  

• За судии поротници во Основен суд Берово се избрани 4 кандидати кои се пријавиле 

и ги положиле психолошкиот тест и тестот за интегритет. 

• За судии поротници во Основен суд Свети Николе се избрани 4 кандидати кои се 

пријавиле и ги положиле психолошкиот тест и тестот за интегритет. 

• За судии поротници во Основен суд Радовиш се избрани 2 кандидати кои се 

пријавиле и ги положиле психолошкиот тест и тестот за интегритет. 

 

5. Се донесе Одлука за времено упатување за вршење на судиска функција на судија Шукри 

Сабриу од Основен суд Скопје 1 Скопје во Основен суд Гостивар, најдолго за период од 1 

година од денот на упатувањето. 

 

6. Донесени се одлуки со кои се определени известители од редот на членовите на Судски 

совет на Република Македонија по поднесени барања за утврдување на нестручно и 

несовесно вршење на судиската функција од Советот за утврдување на факти и 

покренување на постапка за утврдување одговорност за судија. 

7. Донесени се решенија за престанок на судиска функција на Даница Павлоска, судија на 

Основен суд Прилеп и Анка Хаџи Ристеска, судија на Основен суд Прилеп, поради 

навршени 64 години. 

-Радмила Карановиќ, судија на Основен суд Скопје 2 Скопје е номинирана за член во 

Националното координативно тело против семејно насилство. 
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-Донесена е Одлука со која се ставаат вон сила сите активни огласи за избор на судија или 

претседател на суд, поради повторно огласување на изборот на судија, односно претседател 

на суд. 

 

 

 

 

   


