
             

                                                                                              
             

Проектот е поддржан од Британска амбасада Скопје  

 

 

„Независен Судски совет на Република Македонија - стремеж и предизвици“ дел од 

„Мрежа 23“ 

Записник од седница на ССРМ одржана на 23.11.2017 

 

На седницата на ССРМ одржана на 23.11.2017 година се расправаше по следниот дневен 

ред: 

1. Усвојување на Записникот од 266-та седница на Судскиот совет на Република 

Македонија од 08.11.2017  година. 

2. Усвојување на конечнa ранг листa на кандидатите за претседатели на Апелационен суд 

Штип, Основен суд Куманово, Основен суд Тетово, Основен суд Дебар и Основен суд 

Ресен. 

3. Донесување на Одлука за избор на претседатели на Апелационен суд Штип, Основен суд 

Куманово, Основен суд Тетово и Основен суд Ресен. 

4. Усвојување на конечните ранг листи на кандидатите за судии на Врховен суд на 

Република Македонија, Апелационен суд Битола и Апелационен суд Скопје. 

5. Донесување на Одлука за избор на судии на Врховен суд на Република Македонија, 

Апелационен суд Битола и Апелационен суд Скопје. 

6. Разно. 

 

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

Министерот за правда и Александра Зафировска. 

 

Седницата на ССРМ се одвиваше со следниот тек: 

 

ТОЧКА 1: Се усвои едногласно записникот од  266 седница. 

ТОЧКА 2: По однос на оваа точка, претседателот на ССРМ и даде збор на Мери Дика која 

е претседател на Комисијата за избори заедно со Влатко Самарџиски и Беким Реџепи. Таа 

пред се кажа дека согласно законските одредби прво се усвојува конечнa ранг листa на 

кандидатите за претседатели на Апелационен суд Штип, Основен суд Куманово, Основен 

суд Тетово, Основен суд Дебар и Основен суд Ресен. Прво пристапи кон читање на ранг 

листата на кандидатите за претседатели на горенаведените судови. Со кандидатите е 

спроведен психолошки тест и тест за интегритет и спроведено е интервју. Потоа таа ги 

наброја сите кандидати и за секој поединечно прочита кратка биографија (во прилог е 

одлуката за избор каде детално се е наведено) 

Се пристапи кон усвојување на ранг листите и со 13 гласа истите се усвоија. 
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ТОЧКА 3: Донесување на одлука за избор на Претседатели на судови по усвоените ранг 

листи- се пристапи кон поединечно гласање за секој кандидат за претседател од ранг 

листите. Се избраа следниве претседатели: 

• Апелационен суд Штип - Наке Георгиев - судија на Апелационен суд Штип - 13 за 

• Основен суд Куманово - Снежана Манев - судија на Основен суд Куманово – 13 

• Основен суд Тетово - Хасан Асани - судија на Основен суд Тетово – 10 за – 3 

против (4/2) 

• Основен суд Ресен - Емељ Кранли Али - судија на Основен суд Ресен – 13 за 

 

Претседател на Основен суд Дебар не е избран поради тоа што кандидатите не го добија 

потребното мнозинство гласови согласно законот. 

 

ЗАБЕЛЕШКА: На оваа седница при изборот на претседатели на судови се прочитаа 

биографиите за секој кандидат посебно, членовите на ССРМ дадоа коментари по 

однос на пријавените кандидати за претседатели во насока дека немора секогаш да 

биде избран кандидатот со најголем број на бодови. Беше усвоена прво ранг листата, 

а потоа се пристапи кон гласање за секој  поединечно. За некои претседатели на судови 

се избраа кандидатот кој е прв на ранг листата а некои претседатели се избраа иако 

не беа со наголем врој на бодови. Исто така и за кандидатот кој беше по избраниот 

кандидат не се пристапи кон гласање. 

ТОЧКА 4: Усвојување на конечните ранг листи на кандидатите за судии на Врховен суд 

на Република Македонија, Апелационен суд Битола и Апелационен суд Скопје – 

Претседателот на Комисијата Мери Дика прво пристапи кон читање на ранг листата на 

кандидатите за судии во горенаведените судови. Со кандидатите е спроведен психолошки 

тест и тест за интегритет и спроведено е интервју. Потоа таа ги наброја сите кандидати и за 

секој поединечно прочита кратка биографија (во прилог е одлуката за избор каде се детално 

е наведено) 

Се пристапи кон усвојување на ранг листите и со 13 гласа истите се усвоија. 

ТОЧКА 5: Донесување на Одлука за избор на судии на Врховен суд на Република 

Македонија, Апелационен суд Битола и Апелационен суд Скопје – пред да се пристапи кон 

избор на судии од усвоените ранг листи неколку членови на ССРМ дадоа 

појаснување/коментар по однос на претстојниот избор на судии. 

Влатко Самарџиски кажа дека освен бодовите добиени преку оценување при избор на 

судии во повисок суд треба да се има во предвид и чл.41 од Закон за судови. Досегашната 

пракса била де со составува рфанг листа само од бодовите но неможе да се занемарат 

критериумите од чл. 41 

Виолета Богоевска дополни дека во ранг листата требало да се вметнат бодовите од 

критериумите споманти во член 41 и така да се оди кон усвојување на ранг листите 
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Зоран Карацовски кажа дека во член 46 јасно се наведени критериумите кои се вреднуваат 

преку бодови, и на тоа се додаваат и критериумите од член 41 

 

Се пристапи кон гласање за секој кандидат поединечно согласно усвоената ранг листа на 

кандидати за судии во ВСРМ, АСС и АСБ. 

Се избраа следниве судии: 

• Врховен суд на РМ - Африм Фидани- ВСРМ – 12 за – 1 против 

• Зоран Герасимовски – АСС – 10 за – 3 против 

• Мелек Алија Елези – АСС – 10 за – 3 против 

• Тања Милева – АСС - 10 за – 3 против 

• Александар Камбовски – АСБ – 13 за 

 

ЗАБЕЛЕШКА: На оваа седница при изборот на судии беа направени два вида ранг 

листи и тоа една мнозинска и една листа според принципот на правична застапеност 

составена од кандидати кои припаѓаат на етничките заедници. Се гласаше прво за 

мнозинската ранг листа па потоа за малцинската ранг листа. А при гласањето за 

избор на судии од секоја од овие листи, се применуваа правилата и од член 42 и од член 

43 од Законот за Судскиот совет. Истоа така кандидатите за судии беа рангитани 

во ранг листи според специјализација – кривична и граќанска област. И покрај 

големиот број на пријавени кандидати за Апелационен суд Скопје, сепак ССРМ не ги 

пополнија бараните судиски места, односно од бараните 4 судии се избраа 3 судии. И 

во ВСРМ не беа пополнети сите огласени судсики места и од две одјавени, само 1 се 

пополни. Не се даде објаснување за ова.  

ТОЧКА 6: Констатиран е престанок на функција на судии-поротници во Апелационен 

суд Штип, поради истек на мандатот за кој се избрани. 

Донесена е Одлука за избор на 6 судии-поротници на Апелационен суд Штип. 

РАЗНО 7: Донесено е Решение за престанок на судиска функција на Милка Ангеловска 

Васевска, судија на Основен суд Скопје 1 Скопје, поради исполнување на услови за 

старосна пензија. 

Дадена е согласност за ангажирање за вршење високообразовна дејност на Правниот 

факултет Јустинијан Први во Скопје во учебната 2017/2018 година за: 

• м-р Софија Миленкова – судија на Основен суд Скопје 2 Скопје; 

• м-р Антоанета Димовска – судија на Основен суд Скопје 2 Скопје; 

• Лидија Димчевска – судија на Апелационен суд Скопје и 
• д-р Цветанка Сиљаноска Костадиновска – судија на Основен суд Скопје 2 Скопје. 

 


