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Извештај за мониторинг на седниците на ССРМ 

период 1-31 декември 2016 

 

Во овој временски период беа оддржани 3 седници на Судскиот совет на Република 

Македонија. Известувањето за одржување на седниците е преку веб страната на Судскиот 

совет, два-три дена пред самото одржување на седницата. 

I. На седницата оддржана на 5 декември 2017 година Судкиот совет работеше со следниот 

дневен ред: 

1. Усвојување на:  

•    Записник од 239-та седница на Судскиот совет на Република Македонија од 23.11.2016 

година. 

2. Одлука за определување на Вршител на должност – претседател на Врховен суд на 

Република Македонија и на Основен суд Скопје 1 Скопје.  

3. Донесување на Одлука за престанок на функција судија-поротник и Одлука за избор на 

судии-поротници во суд. 

4. Разно. 

На седницата беа присутни 13 членови, од вкупно 15, отсутни беа Министерот за правда и 

Претседателот на ВСРМ.  

Седницата на ССРМ се одвиваше со следниот тек: 

ТОЧКА 1: Се усвои едногласно записникот од  239 седница. 

ТОЧКА 2: По однос на втората точка, претседателот информираше дека од 4.12.2016 е 

истечен мандатот на претседателите на ВСРМ и Основен суд Скопје 1 Скопје. Затоа е 

потребно да се назначат ВД претседатели, постапката за избор на нови претседатели е во 

тек, но по препорака на ДКСК не би требало да се ивршат избори на нови претседатели за 

време на предизборен период. Согласно законскитте одредби, за ВД претседател се избира 

судија кој има најголем број на бодови. Тој предложи за ВД шретседател на ВСРМ да биде 

избрана Снежана Бајлозова, која има највисоки оценки. По гласањето се донесе 

• Одлука за Вршител на должност – претседател на Врховен суд на Република 

Македонија се определува Снежана Бајлозова, судија на Врховен суд на Република 

Македонија со 13 гласа за. 

За ВД претседател на Основен суд Скопје 1 Скопје, претседателот ја предложи Татјана 

Михајлова, која е оценета со нависока оценка. Врз основа на ова се донесе   
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• Одлука со која за Вршител на должност – претседател на Основен суд Скопје 1 

Скопје се определува Татјана Михајлова, судија на Основен суд Скопје 1 Скопје со 

9 гласа за и 4 против. 

ТОЧКА 3: Врз основа на предлог од Претседтелот на Основен суд Прилеп, заради истекот 

на мандатот на судиите поротниции во тој суд, се  

• Констатира престанок на функција на судии-поротници во Основен суд Прилеп, по 

предлог на претседателот на судот. 

Врз основа на предлог од Претседателот на Основен суд Прилеп, по објавниот оглас за 

избор на судии-поротници за вкупно 50, пријавени биле 36 кандидати, од кои 3 не ги 

исполнувале условите, 9 не се јавиме на тестирање, така да останаите 24 кандидати се 

предлагаат да бидат избрани, па се донесе  

• Донесена е Одлука за избор на судии-поротници на Основен суд Прилеп.  

ТОЧКА 4: Под точката разно претседателот изложи дека до ССРМ пристигнато е барање 

од еден од кандидатите за претседател на ОСновен суд Скопје 1 Скопје – Владимир 

Туфегџиќ со кое бара да се преиспита одлуката за вондредно оценување на кандидатите за 

претседатели на судови. Претседателот кажа дека ССРМ на минатата седница има донесено 

одлука за вондредно оценување на кандидатите за претседатели, ги има посочено и 

причините за тоа, така што предлогото на судијата Туфегџиќ за преиспитување на таа 

одлука не може да се прифати. Врз основа на тоа се донесе 

Заклучок: Иницијативата на судијата Владимир Туфегџиќ од 28.11.2016 година не е 

основана и нема причини за преиспитување на Одлуката за вонредно оценување на 

кандидатите за претседатели на Врховен суд на Република Македонија, Апелационен суд 

Штип, Основен суд Скопје 1 Скопје и Основен суд Тетово 

ЗАБЕЛЕШКА: По завршувањето на седницата претседателот на Судскиот совет даде 

изјава и одговараше на прашањата поставени од новинарите. На прашањето дали 

назначената ВД претседателка на Основениот суд Скопје 1 Скопје ќе го отстапи 

предметот по кој работи, а кој предмет е на СЈО, претседатечлот Караџовски одговори 

дека досегашната пракса е претседателите на судовите да не работат на активни 

предмети.  

 

II. На седницата оддржана на 9 декември 2017 година Судкиот совет работеше со 

следниот дневен ред: 

1.      Усвојување на:  

•    Записник од 240-та седница на Судскиот совет на Република Македонија од 5.12.2016 

година. 

2.    Вонредно оценување на работата на судиите – кандидати за претседатели за 2015 и 

2016 година. 

3.    Донесување на Одлука за времено упатување на судии.  

4.    Разно. 
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      Седницата под точка „2“ од Дневниот ред не беше јавна. 

 

На седницата беа присутни 12 членови, од вкупно 15, отсутни беа Министерот за правда, 

како и членовите Селим Адеми и Беќим Реџепи. 

 

Седницата на ССРМ се одвиваше со следниот тек: 

ТОЧКА 1: Се усвои едногласно записникот од  240 седница. 

ТОЧКА 2: Со оглед дека оваа точка беше затворена за јавност, подетални информации нема 

освен дека се донесени  

• Одлуки за вонредно оценување на кандидатите за претседател на Основен суд 

Скопје 1 Скопје, ВСРМ, Апелационен суд Штип и Основен суд Тетово. 

ТОЧКА 3:  По однос на оваа точка, поради немање доволен број судии за основните судови, 

а заради испразнети судиски места во некои основни судови, Судскиот совет, во насока на 

пополнувањето на испразнете судиските места и овозможување ажурно работење на 

основните судови, мора да изврши времено упатување на судиите од еден основен суд во 

друг за вршење на судиската функција. Врз основа на барање од претседателите на судовите 

и по добиена согласнот од судиите, се донесоа следниве: 

• Одлуки за времено упатување за вршење на судиска функција на: 

- судија Емина Калач од Основен суд Велес во Основен суд Скопје 1 Скопје, 

најдолго за период од 1 година од денот на упатувањето; 

- судија Лилјана Додевска од Основен суд Радовиш во Основен суд Свети Николе, 

најдолго за период од 1 година од денот на упатувањето. 

 

ТОЧКА 4:  Под точката разно нема ништо. 

ЗАБЕЛЕШКА: По завршувањето на седницата претседателот на Судскиот совет даде 

изјава и одговараше на прашањата поставени од новинарите. Тој кажа дека постапката 

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

утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување одговорност на судија е 

тајна, и неможе да даде повеќе информации.  Во оваа фаза определени се известители од 

редот на членовите на Судски совет на Република Македонија по поднесените барања за 

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

утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување одговорност на судија.  

 III. На седницата оддржана на 22 декември 2017 година Судкиот совет работеше со 

следниот дневен ред: 

1. Усвојување на:  

• Записник од 241-та седница на Судскиот совет на Република Македонија од 

9.12.2016 година. 
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2. Вонредно оценување на работата на судиите – кандидати за претседатели за 2015 и 2016 

година. 

 

3. Разно. 

 

      Седницата под точка „2“ од Дневниот ред не беше јавна. 

 

На седницата беа присутни 13 членови, од вкупно 15, отсутни беа Министерот за правда, 

како и членот Влатко Самарџиски 

 

Седницата на ССРМ се одвиваше со следниот тек: 

ТОЧКА 1: Се усвои едногласно записникот од  241 седница. 

ТОЧКА 2: Со оглед дека оваа точка беше затворена за јавност, подетални информации нема 

освен дека се донесени  

• Донесени се одлуки за вонредно оценување на кандидатите за претседател 

на  Врховен суд на Република Македонија, Апелационен суд Штип и Основен суд 

Тетово 

ТОЧКА 3: Под точката разно донесени се одлуки за престанок на судиската функција и тоа  

• Решение за престанок на судиска функција на Снежана Шуплиновска, судија на 

Основен суд Скопје 1 Скопје, поради навршени 64 години. 

• Констатиран е престанок на функција на судија-поротник во Основен суд Скопје 1 

Скопје и на судија-поротник во Основен суд Велес, по сопствено барање. 

 

На седниците присуствуваа Јелена Кадриќ и  Кристина Дода. 

 

Записникот го изготви: 

Јелена Кадриќ  


