
             

                                                                                              
             

Проектот е поддржан од Британска амбасада Скопје  

 

 

Записник од седница на ССРМ одржана на 8.11.2017 

 

На седницата на ССРМ одржана на 8.11.2017 година се расправаше по следниот дневен 

ред: 

1. Усвојување на Записник од 265-та седница на Судскиот совет на Република Македонија 

од 24.10.2017 година. 

2. Разгледување на оставката на Стојанче Рибарев - Вршител на должност – претседател 

на  Основен суд Скопје 1 Скопје. 

3. Усвојување на конечнa ранг листa на кандидатите за претседател на Основен суд Скопје 

1 Скопје. 

4. Донесување на Одлука за избор на претседател на Основен суд Скопје 1 Скопје, по 

одлука бр.08-1030/1 од 20.07.2017 година. 

5. Разгледување и оценување на извештаите за работата на судовите во Република 

Македонија за третото тромесечие за 2017 година. 

6. Разно. 

 

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

Министерот за правда и претседателот на ВСРМ. 

 

Седницата на ССРМ се одвиваше со следниот тек: 

 

ТОЧКА 1: Се усвои едногласно записникот од  265 седница. 

 

ТОЧКА 2: По однос на втората точка член на ССРМ Мирјанка Гоцевска објасни дека пред 

поднесувањето на оставката, ВД претседателот Стоајнче Рибарев бил на боледување заради 

хируршка интервеницја и од здравствни причини нема да биде во можност да ја обавува 

функнијата ВБ претседател на Основен суд Скопје 1 Скопје во наредниот период и од тие 

причини и ја поднесл оставката. На тоа се надоврза претседателот на ССРМ кој го прочита 

член 89 од Законот за судови. По ова се прифати оставката на Стојанче Рибарев од ВД 

претседателот на Основен суд Скопје 1 Скопје. 

ТОЧКА 3: 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 претседател на Основен суд Скопје 1 Скопје. И тоа на огласот од 24 јули 

2017 година пријавени се 8 кандидати со навремен и апликации и ги исполнуваат сите 

предвидени услови. Потоа таа ги наброја сите кандидати и за секој поединечно прочита 

кратка биографија: 
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1. Владимир Панчевски- бодови: 260, стаж 9 години и 5 месеци (оценет е како судија, а 

не како претседател на суд) 

2. Ивица Стефановски- бодови: 260, стаж 8 години и 11 месеци 

3. Верка Петровска – бодови: 260, стаж 8 години и 2 месеци 

4. Оља Ристова-бодови: 244, стаж 8 години и 1 месец 

5. Осман Шабани- бодови: 232, стаж 7 години и 1 месец 

6. Ѓоко Радојков- бодови: 215, стаж 9 години и 5 месеци 

7. Иван Џолев – бодови: 192, стаж 8 години и 11 месеци 

8. Весна Димишкова- бодови: 180, стаж 12 години и 7 месеци  

На 6.11.2017 кандидатот Оља Ристова ја повлекла кандидатурата за претседател на Основен 

суд Скопје 1 Скопје. 

Пред да се пристапи кон усвојување на ранг листата се јавија за збор неколку членови на 

ССРМ. 

-Влатко Самарџиски предложи да се усвои ранг слистата и појасни дека улогата на 

претседател на суд е повеќе организациона, дека идниот претседател треба да има 

раководни способности посебно за Основен суд Скјопје 1 каде е познато дека има 

разнишани меѓучовечки односи, и птвата должност на идниот претседател теба да биде да 

воспостави ред и пошит од сите вработени.Исто така ттреба да биде храбар транспарентен 

и да има сенс за колегите но и да обезбеди квалитетна работа   

-Селим Адеми се сложува со коментарот на Влатко и додаде дека немора квалотетен 

претседател да има најголем број на бодови 

-Беким Реџепи спомна дека освен бодовите тие како комисија ја гледале и поднесената 

програма за рабоата на кандидатите за претседатели со цел да се видат менаџеслките 

способности на кандидатите, а бофдовите го определуваат квалитети на работата како 

судија 

-Александра Зафировска напомена дека пред идниот претседател на ОСновен суд Скоје 1 

го чека тешка и напорна работа 

По излагањата се пристапи кон усвојување на ранг листата и со 13 гласа истата се усвои. 

ТОЧКА 4: Претседателот на ССРМ објасни дека на оваа седница се бира само претседател 

на Основен суд Скопје 1 Скопје поради итните и неодложни работи и покрај тоа што не се 

комплетирани изботниот процес. За другите претседатели на судови ќе се почека да заврши 

компленто целиот изборен процес. 

Потоа се пристапи кон поединечно гласање за секој кандидат од ранг листата 

1. Владимир Панчевски-8 против и 5 за 

2. Ивица Стефановски-6 против и 7 за 

3. Верка Петровска – 8 против и 5 за 

4. Осман Шабани- 7 против и 6 за 

5. Ѓоко Радојков- 5 против и 8 за 

6. Иван Џолев – 2 против и 11 за 
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ЗАБЕЛЕШКА: На оваа седница при изборот на претседатели на судови беше запазена 

целокупната постапка, 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. Беше усвоена прво ранг листата, а потоа се пристапи 

кон гласање за секој  поединечно. За разлика од претходно кога го бираше за 

претседател кандидатот кој има најголем број на бодови добиени при последното 

оценување, при овој избор не се избра кандидатот кој е прв на ранг листа со најголем 

број на освоени бодови. Исто така и за кандидатот кој беше по избраниот кандидат 

не се пристапи кон гласање. 

 

ТОЧКА 5: Констатиран е престанок на функција на судија-поротник на Основен суд 

Куманово за Катерина Симоноска, по нејзино барање.   

Констатиран е престанок на функција судиja-поротник на Основен суд Скопје 1 Скопје за 

Тања Кузмановска, Рајна Наумовска Марковска, Златко Наумовски, Весна Калинска, 

Ангеловска Валентина и Катица Пргова Велковска, по нивно барање. 

Констатиран е престанок на функција на судија-поротник на Основен суд Охрид за Владо 

Шапкароски, по негово барање. 

Констатиран е престанок на функција на судии-поротници во Основен суд Струга, по 

предлог на претседателот на судот, поради истек на мандатот за кој се избрани. 

Донесена е Одлука за избор на 5 судии-поротници на Основен суд Струга кои се пријавиле 

и ги положиле психолошкиот тест и тестот за интегритет. 

 

ТОЧКА 6: Разгледани и усвоени се извештаите за работата на судовите во Република 

Македонија за третото тромесечие за 2017 година (јули, август и септември) и тоа за: 

Врховниот суд на Република Македонија, Вишиот управен суд, Управниот суд, судовите 

на апелационото подрачје Битола, апелационото подрачје Гостивар, апелационото подрачје 

Скопје и апелационото подрачје Штип. Општа констатација е дека поголемиот број на 

судови се неажурни во третото тромесечје бидејќи се работи за летен период и судската 

ферија, но тоа е вообичаена ситуација по однос на ажурноста на судовите. 

По оваа точка се разви дискусија по однос на погрешно завеените предменти во некои 

судови, се побара да се наведат причините за грешките при заведување (во некои случаи во 

извештаите судовите запишуваат дека грешкагта е направена зарадо оглешен основ на 

предметот) и се предложи да се провери дали може во АКМИСОТ да се корегира ова. 

РАЗНО 7: Донесено е решение за престанок на судиска функција на Славица Попчевска, 

судија на Апелационен суд Скопје, поради навршени 64 години. 

 

 

 

 

   


