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Извештај за мониторинг на седниците на ССРМ 

период 1-28 февруари 2017 

 

Во овој временски период беа оддржани 3 (три) 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 1 февруари 2017 година Судкиот совет работеше со следниот 

дневен ред: 

1. Усвојување на:  

• Записник од 242-та седница на Судскиот совет на Република Македонија 

од 22.12.2016 година. 

2. Разгледување и одлучување по поднесените барања за повторно оценување на работата 

на судиите – кандидати за претседатели за 2015 и 2016 година. 

3. Одлука за објавување Оглас за избор на претседател на Основниот суд  Гевгелија. 

4. Разно. 

 

На седницата беа присутни 14 членови, од вкупно 15, отсутен беше Министерот за правда.  

Седницата на ССРМ се одвиваше со следниот тек: 

ТОЧКА 1: Се усвои едногласно записникот од  242 седница. 

ТОЧКА 2: По однос на втората точка, претседателот информираше дека пред 

започнувањето на седницaта доставено е барање до ССРМ со кое поранешната 

претседателка на ВСРМ бара точката Разгледување и одлучување по поднесените барања 

за повторно оценување на работата на судиите – кандидати за претседатели за 2015 и 2016 

година да биде јавна во делот кога ќе се разгледува нејзиниот приговор. Меѓутоа 

претседателот појасни дека нема основ за дозволување на јавноста кај оваа точка, бидејќи 

согласно законот како и нивниот Деловник за работа постапката за оценување на работата 

на судиите е тајна и од тие причини нема услови за дозволување на јавноста во ниеден дел 

од постапката. Оценувањето и оценките се доверливи им се доставуваат во затворен плик 

на секој судија поединечно, така што дури и на барање на самиот судија нема можност за 

присуство на јавноста. Со оглед дека точката остана затворена за јавност, подетални 

информации нема освен дека се донесени  

• Одлуки по поднесените барања за повторно оценување на работата на судиите – 

кандидати за претседатели за 2015 и 2016 година.  
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ЗАБЕЛЕШКА: ВД претседателката на ВСРМ Снежана Бајлозова ја напушти седницата 

во делот кога се расправаше за приговорите на кандидатите за претседател на ВСРМ. 

Потоа беше повикана да присуствува кога се расправаше по приговорите на останатите 

кандидати за претседатели на другите судови.  

ТОЧКА 3: По однос на оваа точка се кажа дека досегашниот претседател на Основен суд 

Гевгелија поради навршување на 64 години ќе оди во пензија и затоа е донесена  

• Одлука за објавување Оглас за избор на претседател на Основниот суд Гевгелија.  

ТОЧКА 4: Под точката разно се вршеше избор на судии-поротници и делегиање на судии 

од еден во друг суд. 

➢ Пред се се констатираше престанок на мандатот на судии поротници во Основен суд 

Скопје 2 Скопје  согласно листата која ја приложува претседателот на судот до ССРМ. 

Потоа член на ССРМ одговорен за овој суд извести дека на огласот кој бил распишан 

се пријавиле 18 кандидати, од кои 17 ги исполниле законските услови. Тестирањето го 

поминале 13 кандидати, и истите се избраа за судии поротници. 

• Констатиран е престанок на функцијата на судии-поротници во во Основен суд 

Скопје 2 Скопје и се донесе Одлука за избор на судии-поротници во Основен суд 

Скопје 2 Скопје 

 

➢ Исто така се констатираше престанок на функција на судии-поротници во Основен суд 

Радовиш, по предлог на претседателот на судот, поради истек на мандатот за кој се 

избрани. На огласот за избор на судии поротници се јавиле само 3 кандидати, кои 

поминале на тестирањето и истите се избраа за функција судии поротници.   

• Констатиран е престанок на функцијата на судии-поротници во Основен суд 

Радовиш и се донесе Одлука за избор на судии-поротници во Основен суд Радовиш 

 

➢ 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   

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

     - судија Ивица Николовски од Основен суд Тетово во Основен суд Скопје 2 Скопје, 

најдолго за период од 6 месеци од денот на упатувањето; 

     - судија Благица Ѓошевска од Основен суд Крива Паланка во Основен суд Скопје 2 

Скопје, најдолго за период од 6 месеци од денот на упатувањето. 

 

➢ Констатиран е престанок на функција судија-поротник на Бојан Анастасов во 

Основен суд Скопје 2 Скопје, по сопствено барање. 
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➢ Донесено е Решение за престанок на судиска функција на Олга Ангелова, судија на 

Апелационен суд Скопје, поради навршени 64 години. 

 

ЗАБЕЛЕШКА: По завршувањето на седницата претседателот на Судскиот совет даде 

изјава и одговараше на прашањата поставени од новинарите. Тој го повтори мислењето 

кое го даде на самата седница пред да се исклучи јавноста, и додаде дека приговори има 

од кандидатите за претседатели на ВСРМ, Основен суд Скопје 1 Скопје и Апелационен 

суд Штип, додека од кандидатите за претседател на Основен суд Тетово нема доставено 

приговори. На некои од нив им се прифатени приговорите, а на дел им се отфрлени. 

 

II. На седницата оддржана на 25 јануари 2017 година Судкиот совет работеше со 

следниот дневен ред: 

1.    Усвојување на:  

•    Записник од 243-та седница на Судскиот совет на Република Македонија од 11.01.2017 

година. 

2.    Утврдување на престанок на судиска функција и функција претседател на суд и 

определување на вршител на должноста на претседател на Основен суд Гевгелија. 

3.  Определување на 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.  

4.    Донесување на Распоред за работа на Судскиот совет на Република Македонија за 

2017 година. 

5.    Донесување на Програма за поддршка на медијацијата. 

6.    Разно. 

 

На седницата беа присутни 14 членови, од вкупно 15, отсутен беше Министерот за правда. 

 

Претседателот го дополни дневниот ред со уште две точки и тоа – точка 6 Формирање на 

работна група за изготвување на Предлог одлука за утврдување на ориентациониот број на 

предмети што треба да ги реши судијата месечно во основните, апелационите, Управниот 

суд, Вишиот управен суд и Врховниот суд на Република Македонија, како и точка 7 

Донесување на одлуки по приговори од судии против одлуките за Распоред за работа за 

2017 година. Предложеното дополнување на дневниот ред беше едногласно усвоено. 

 

Седницата на ССРМ се одвиваше со следниот тек: 

 

ТОЧКА 1: Се усвои едногласно записникот од 243 седницата. 

ТОЧКА 2: По однос на оваа точка известителот за Основен суд Гевгелија, Александра 

Зафировска извести дека му престанува судиската функција и функција претседател на 

Основен суд Гевгелија на Драги Дилберов – судија на Основен суд Гевгелија, поради 

навршени 64 години. Согласно законските одредби за ВД претседател би требало да се 
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избере судија од тој суд кој има најголем број на бодови. Така што се предложи Злата 

Попова да биде ВД претседател на Основен суд Гевгелија до изборот на претседател 

бидејќи има највисока оценка во 2014. Таа досега била и заменик-претседател и е 

запознаена со работата во судот.   

• Донесена е Одлука со која за Вршител на должност – претседател на Основен суд 

Гевгелија се определува Злата Попова, судија на Основен суд Гевгелија со 13 гласа 

за и 1 глас против. 

ТОЧКА 3: Со оглед дека оваа беше затворена за јавност, подетални информации нема освен 

дека се донесени  

• Одлуки за определување на 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.  

ТОЧКА 4: Точката Донесување на Распоред за работа на Судскиот совет на Република 

Македонија за 2017 година според Деловникот за работа на ССРМ е всушност давање 

мислење за членовите на ССРМ за распоредот за работа на ССРМ. Судијата Влатко 

Самарџиски предложи, покрај формирање на двете комисии кои ќе ја следат работата на 

судиите и судовите, да се формира уште една комисија за меѓународна соработка која ќе 

води евиденција за меѓународните активности на судиите и членовите на ССРМ и ќе ја 

зајакнува соработката на разни проекти. 

ТОЧКА 5: Донесување на Програмата за поддршка на медијацијата е законска обрвска на 

ССРМ и затоа е изготвена со цел да се поддржи медијацијата, да се зголеми свеста за 

решавање на споровите преку медијацијата што ќе допринесе за намалување на судските 

трошоци, но и намалување на бројот на предмети. Судијата Влатко Самарџиски кој ја 

изготви програмата предложи да се мотивираат односно стимулират судиите за 

промовирање на медијацијата така што еден успешно завршен проект со медијација да им 

се смета како два завршени предмети. Се разви дискусија околу овој предлог и повеќето 

членови не се согласија бидејќи сметаат дека неможе во програма да се определува норма 

на судија. Може да стои дека ССРМ ќе ги стимулира судиите за примена на медијација, а 

на кој начин ќе се изведе тоа, подоцна ќе се определи. По дискусијата се  

• Донесе Програма за поддршка на медијацијата, со 13 гласа за и 1 глас против 

ТОЧКА 6: Формирана е работна група за изготвување на Предлог одлука за утврдување на 

ориентациониот број на предмети што треба да ги реши судијата месечно во основните, 

апелационите, Управниот суд, Вишиот управен суд и Врховниот суд на Република 

Македонија од 5 члена во состав од: 

1. Јелица Крстевска, претседател 

2. Селим Адеми, член 

3. Влатко Самарџиски, член 

4. Лидија Каначковиќ, член 
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5. Бекир Шаини, член 

ТОЧКА 7: Поднесени се приговори од судии од Основен суд Неготино против олуката за 

Распоред за работа за 2017. Известителот за Основен суд Неготино, Александра Зафировска 

информираше дека согласно законските одредби приговор треба да се поднесе до Општата 

седница на ВСРМ. Се уфрли ВД претседателката на ВСРМ која дополни дека приговорите 

се доставени до нив, одржана е општа седница на 23.01.2017 донесени се одлуки по истите. 

Врз основа на тоа се донесе  

• Одлуки по изјавените приговори од судии против одлуките за Распоред за работа за 

2017 година. со кои се отфрлаат истите како недозволени. 

ТОЧКА 8:  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.  

  

На седниците присуствуваа Јелена Кадриќ и  Кристина Дода. 

 

Записникот го изготви: 

Јелена Кадриќ  


