
~ 1 ~ 
 

  

 

Извештај за мониторинг на седниците на ССРМ 

период 1-31 октомври 2016 

 

Во овој временски период беа оддржани 2 седници на Судскиот совет на Република 

Македонија и една прес конференција. Известувањето за одржување на седниците е преку 

веб страната на Судскиот совет, еден до два дена пред самото одржување на седницата. 

I. На седницата оддржана на 7 октомври 2016 година Судкиот совет работеше со следниот 

дневен ред: 

1.      Усвојување на:  

•    Записник од 234-та седница на Судскиот совет на Република Македонија од 22.09.2016 

година. 

2.    Донесување на oдлука за избор на 1 (еден) судија во Основен суд Скопје 2 Скопје по 

одлука број 08-144/2 од редот на кандидатите од Академија за судии и јавни обвинители. 

3.    Одлука за објавување Оглас за избор на претседатели на Основниот суд Скопје 1 

Скопје и Врховниот суд на Република Македонија.  

4.    Разгледување на извештаите за работата на судовите во Република Македонија за 

второто тромесечие за 2016 година. 

5.    Разно 

 

На седницата беа присутни 11 членови, од вкупно 15, отсутни беа Министерот за правда, 

Претседaтелката на ВСРМ, Беќир Шаини и член од Собрание на РМ.  

Претседателот на Судскиот совет предложи да се дополни дневниот ред и тоа под точката 

3 да се дополни покрај одлуките за објавување на избор на претседателите како што е 

наведено да се дополни и со избор на еден судија во Апелационен суд Битола од Граѓанска 

област бидејќи во меѓувреме од преседателот на Апелационен суд Битола е доставено 

барање согласно закон и од анализите заклучивме дека има потреба и можност за 

објавување оглас. И како последна точка 5 после точка 4 како нова точка 5 да биде ставена 

Одлука по Приговорот на судијата Васил Динковски од Основен суд Скопје 1, Скопје 

против претседателот на Основен суд Скопје 1, Скопје и по таа точка седницата би била 

нејавна. 

Седницата на ССРМ се одвиваше со следниот тек: 

ТОЧКА 1: Се усвои едногласно записникот од  234 седница. 

ТОЧКА 2: По однос на изборот на судија во Основен суд Скопје 2 Скопје, се кажа дека на 

огласот е пријавена единствена кандидатка Олја Крстическа и таа ја има завршено 
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Акдемијата 2015/2016 година. Ги исполнува сите услови, и се предложи да биде избрана за 

судија, како единствен кандидат. 

Со оглед дека немаше забелешки од другите членови на Судскиот совет се донесе  

• Одлука за избор на Оља Крстиќеска за судија во Основен суд Скопје 2 Скопје од 

редот на кандидатите од Академија за судии и јавни обвинители 

ТОЧКА 3: По однос на оваа точка, претседателот на Судски совет истакна дека согласно 

законот за судии истечен е мандатот на претседател на судот на Основен суд Скопје 1 

Скопје како и на претседателот на Врховен суд на РМ и затоа е потребно да се донесе 

Одлука за објавување оглас за избор на претседатели на  Основен суд Скопје 1 Скопје и за 

Врховен суд. Но и за судија во Апелационен суд Битола од граѓанска област, а врз основа 

на образложениот Предлог кој го достави Претседателот на Апелационен суд Битола за 

потребата од назначување на судија од граѓанската област. Со оглед дека никој не побара 

збор, се донесе  

• Одлука објавување оглас за избор на претседател на Основен суд Скопје 1 Скопје и 

на Врховен суд на РМ и на судија од граѓанска област во Апелационен суд Битола. 

ТОЧКА 4: За оваа точка претседателот кажа дека Разгледување на извештаиите за работата 

на судовите во РМ во второто тромесечије од 2016 година Судскиот совет со задоцнување 

ги разгледува поради штрајкот на судската администрација.  

Согласно законот, Комисијата изготвила извештаи за вториот квартал од годината односно 

за месец април, мај и јуни. Комисија го ценела работењето на Врховниот суд на РМ како и 

на Апелационен суд Скопје, на судовиите на подрачјето на Апелационен суд Скопје како и 

на судовите на подрчјето на Апелационен суд Гостивар и Апелациониот суд Гостивар. 

ТОЧКА 5: Оваа точка е затворена за јавност бидејќи се расправаше по повод Приговорот 

на судија од Основен суд Скопје 1 Скопје. 

ТОЧКА 6: Под точката разно беше донесена следнава одлука: 

• Одлука за престанок на функција судија-поротник во Основен суд Скопје 1 Скопје 

по предлог листа на Претседателот на судот. 

Исто така под разно се дискутираше за следново: 

➢ Судија Лазар Нанев од Основен суд Кавадарци поднесе барање за одобрение за вршење 

на образовна дејност на Правниот факултет при универзитетот во Штип, а по барање на 

деканот на истиот факултет. Со оглед дека судијата и претходно вршел образовна 

дејност и ги усполнува условите кои се прдвидени во Правилникот има и доволно 

судиски стаж, врз основа на ова:   

• Дадена е согласност за предавач на Универзитет Гоце Делчев Штип на д-р Лазар 

Нанев – судија на Основен суд Кавадарци 
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➢ Членот на Судски совет Селим Адеми поднесе известување за одржан прв состанок на 

Комисијата која се формирала со цел за давање на стручни мислења за усогласување на 

Судскиот Деловник со измените на законите. Комисијата е формирана од страна на 

министерот за правда, во која членови се еден судија од Врховниот суд на РМ, кој ќе 

биде и преседавач со оваа Комисија, еден член на Судски Совет на РМ, еден судија на 

Виш Управен суд, еден судија од Апелационен суд, еден судија од Основен суд и 2 

преставници од министерството за правда. Претседавач на првиот состанок беше Љазим 

Мустафа, меѓутоа записник од состанокот сеуште нема, каде што практично се формира 

оваа Комисија со решение на министерот и во кое се назначени и членовите. 

Надлежност на Комисијата би била да дава стручни мислења за примена на Судскиот 

Деловник и нејзино усогласување со законите. Селим истакна дека редовно ќе го 

информира Судскиот совет за прашањата кои ќе бидат на дневен ред за така да може и 

Судскиот Совет да даде свое мислење, подебно дали има контракдикторности помеѓу 

законите и Судскиот Деловник, а прашањата би се црпеле од споровите кои се јавуваат 

при работата на основните судови. 

 

II. На седницата оддржана на 19 октомври 2016 година Судкиот совет работеше со следниот 

дневен ред: 

1. Усвојување на:  

•    Записник од 235-та седница на Судскиот совет на Република Македонија од 7.10.2016 

година. 

2. Донесување на Одлука за избор на судија во Апелационен суд Битола од граѓанска 

материја по Одлука број 08-732/1.  

3. Формирање на Комисија за изменување и дополнување на Деловникот за работа на 

Судскиот совет на Република Македонија.  

4. Формирање на Комисија за изменување и дополнување на Правилникот за поведување 

и утврдување на трајно губење на способноста за вршење судиска функција.  

5. Разно. 

 

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

правда. 

Претседателот на Судскиот совет предложи точката 2 од дневниот ред да биде тргната, 

согласно препораката на Државната комисијата за спречување на корупција, во овој период 

до изборите нема да може да се врши избор на судии или претседатели на судови. 

 

Седницата на ССРМ се одвиваше со следниот тек: 

 

ТОЧКА 1: Се усвои едногласно записникот од  седницата одржана на 7.10.2016 година. 

ТОЧКА 2: По однос на оваа точка претседателот на Судскиот совет кажа дека оваа точка 

мора да се тргне поради тоа што е пристигнато писмо од ДКСК во кое се препорачува да не 

се врши избор на судии или претседатели на судови. Тој лично смета дека закажувањето на 

изборите не би требало да има влијание врз работата на судската власт, но сепак 
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препораките ќе треба да се почитуваат, така да останува по изборите да се изврши избор на 

судија во Апелационен суд Битола.  

ТОЧКА 3: Заради прецизирање на некои одредби се јавила потреба да се направат измени 

и дополнувања во Деловникот за работа на Судскиот совет, па за таа цел се донесе одлука  

• Формирана е Комисија за изменување и дополнување на Деловникот за работа на 

Судскиот совет на Република Македонија.  

ТОЧКА 4:  Заради измена на некои одредби се јавила потреба да се направат измени и 

дополнувања на Правилникот за поведување и утврдување на трајно губење на способноста 

за вршење судиска функција, па за таа цел се донесе одлука 

• Формирана е Комисија за изменување и дополнување на Правилникот за поведување 

и утврдување на трајно губење на способноста за вршење судиска функција.  

ТОЧКА 5: Под точката разно беше донесена следнава одлука: 

• Одлука за престанок на судиска функција на Стефан Караманди, судија на Основен 

суд Битола, поради навршени 64 години. 

 

➢ Под разно претседателката на ВСРМ праша дали е направена некоја промена по однос 

на Правилникот за додаток на платите на судиите. Претседателот на Судски совет кажа 

дека со поднесување на предлог буџетот за судството побарани се средства односно 

зголемување на средства, но Министерството за финансии нема одобрено поголем буџет 

за судството за 2017 година. Со оглед на изборниот период посекако исплатата на 

додатоците не би можела да се исплаќа, така што тоа прашање ќе мора да се одложи за 

следната година.  

III. На 20 октомври се одржа прес конференција во просториите на Судскиот совет на РМ 

на тема: “Заштита на независноста и самостојноста на судската власт и зачувување на 

угледот и достоинството на судиите“. Поканети биле Министерот за правда, претставници 

на судството во Република Македонија, амбасадорите на Италија, Франција, Германија, 

Британија, САД и Шефот на Делегацијата на Европската Унија. Но на прес конференцијата 

присутен беше само претставник од Американската амбасада. Како причина за неприсуство 

на другите преставници од амбасадите и ЕУ делегацијата, претседателот на Судскиот совет 

ја искоментира како нивна вина бидејќи многу доцна ја упатиле поканата до нив. Тој се 

заблагодари за големото присуство на медиумите и ја започна прес конференцијата читајќи 

го следниот текст: 

„Почитувани, 

Денешната прес конференција ја свикавме на ова место и во овој формат од две причини 
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Првата – гласно да кажеме дека Судскиот совет на Република Македонија, претседателите 

на судовите и сите судии во Република Македонија се единствени дека независноста на 

судската власт и угледот и достоинството на судиите се наш врвен приоритет и во тоа име 

(за нив) сме подготвени на бескомпромисна борба. 

Втората причина е на пошироката јавност во Република Македонија и на официјалните 

претставници на ЕУ и САД изворно и интегрално да им ја изложиме нашата подготвеност 

да истраеме во таа борба, без оглед на искушенијата на кои би можеле да наидеме и без 

грижа дали некој е со намера погрешно да не разбере. 

Гледано од аспект на правник поводот за свикувањето на оваа прес конференција е 

повикување на сослушување во својство на осомничени лица на петмина судии на 

Управниот суд од страна на Специјалното јавно обвинителство за донесена одлука во 

извршувањето на нивната судска функција !!! Точката 1 на Амандманот XXVII од Уставот 

на Република Македонија предвидува дека судија не може да биде повикан на кривична 

одговорност за искажано мислење и одлучување при донесувањето на судските одлуки. 

Оваа одредба е пренесена и пропишана и во членот 65 став 2 од Законот за судовите. 

Генерално гледано, начинот на постапување од страна на ова јавно обвинителство и други 

одделни поединци или групи, како и организации и институции е во спротивност со 

основните начела и стандарди за независност и непристрасност на судиите кои се 

воспоставени со националното право, а и со релевантните меѓународни акти и токму на тоа 

сакаме да укажеме во оваа пригода. 

Постапувањето на наведените субјекти е во спротивност со амандманот XXV од Уставот на 

Република Македонија, кој децидно ја утврдува самостојноста и независноста на судската 

власт во Република Македонија, како и членот 99 од Уставот на Република Македонија, кој 

предвидува дека судијата има неограничен мандат, како основна гаранција од евентуални 

притисоци и влијанија при вршењето на функцијата, предвидена и со Фундаменталните 

начела за независноста коишто се воспоставени со Магна Карта (Големата повелба на 

судиите) на Консултативниот совет на европските судии и на Комитетот на министри при 

Советот на Европа од 2010 година. Впрочем, и членот 6 од Европската конвенција за 

човекови слободи и права, кој го штити правото на правично судење, ги воспоставува 

начелата на независност и непристрасност на судиите, кои се детално разработени и низ 

праксата на Европскиот суд за човекови права. 

Истовремено, недоличното однесување на одредени чинители во македонското општество 

кон судската фела покажува нивно неразбирање на нејзината посебна позиција како трета, 

независна власт во државата и има единствено за цел да се поткопа интегритетот на 

судството. Со самото тоа преку загрозување на независната положба на судиите се 

доведуваат во прашање и некои од стандардите за независност, кон чиешто остварување 

ние, како судии, сме целосно посветени, а кои, меѓу другото, произлегуваат и од Мислењето 

бр.3 на Консултативниот совет на европските судии, за принципите и правилата за 

професионално поведение на судиите, етика, несоодветно однесување и непристрасност. 
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Истовремено, нагласувам дека и членот 2 од „Основните начела на независноста на 

судството“ пропишан од страна на Обединетите нации во 1985 година предвидува дека 

судството одлучува за предметите непристрасно, врз основа на фактите и во согласност со 

закон, без какви било ограничувања, несоодветни влијанија, поттикнувања, притисоци, 

закани или мешања, директни или индиректни, од која било страна и од каква било причина. 

Оттука, какво било влијание или обид за дискредитација на судиите преку грубо и директно, 

или, пак, суптилно мешање во нивната работа и постапување по конкретни предмети, 

односно одлучување во истите, е во целосна контрадикторност со барањата на 

меѓународните институции во оваа сфера. 

Дотолку повеќе, тоа доведува и до прекршување на регионалните стандарди содржани во 

Препораката R(94)12 за независноста, ефикасноста и улогата на судиите (Начело I.2.д) на 

Комитетот на министри која нагласува дека судиите треба да имаат неограничена слобода 

да одлучуваат непристрасно во согласност со својата совест и нивното толкување на 

фактите, како и со следење на доминантните начела на владеење на правото. 

И покрај зголеменото медиумско интересирање за определени судски процеси, кое е 

целосно разбирливо и во интерес на јавноста во секое демократско општество, недозволиво 

е какво било влијание на кое со несоодветното медиумско известување бевме изложени во 

последните месеци, особено во контекст на актуелни судски постапки кои се уште се во тек 

пред судовите. 

Тоа е целосно во спротивност и со Мислењето бр.1 (2001) на Консултативниот совет на 

европски судии, кој изрично предвидува дека иако слободата на печатот е од исклучително 

значење што произлегува и од членот 10 од Европската конвенција за човекови права, 

судските процеси треба да бидат заштитени од несоодветно надворешно влијание во однос 

на предметите кои ги водат. Само на таков начин, судиите можат целосно да ја исполнуваат 

нивната функција без страв од медиумски притисок. 

За крај, треба да се спомене дека и Бенгалорските начела за судско поведение од 2007 

година укажуваат токму на потребата судијата да ги отфрли обидите од каков било вид од 

страна на други чинители надвор од судот да влијаат врз неговата или нејзината одлука за 

случаи кои се уште не се решени пред судот, како и без оглед на изворот на влијанието. Со 

самото нивно отфрлање, судијата ќе овозможи да се спречат обидите на поткопување на 

независноста на судството. 

Од тие причини, преку ова наше обраќање правиме обид да го зачуваме сопствениот 

интегритет и да останеме верни бранители на нашата независност, како и да ја поттикнеме 

јавната свест за моменталните притисоци и влијанија, со кои безуспешно се прави обид за 

уривање на нашиот општествен углед, довербата на јавноста во судството, како и 

принципот на владеење на правото во Република Македонија. 

Затоа, апелираме до сите инволвирани субјекти во иднина да се воздржат од секакви обиди 

за загрозување на нашата позиција и улога во процесот на правораздавањето и заштитата 

на човековите слободи и права согласно Уставот и законите во Република Македонија, како 

и релевантните меѓународни акти.“ 
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Потоа започнаа новинарите со прашања. Најголем дел од прашањата беа зошто во 

досегашната практика Судскиот совет јавно не се произнесувал за други слични случаи кога 

бил загрозен угледот и независноста на другите судиите, а имало околу 20 судии кои се под 

обвиненија, туку се одважиле да ги бранат токму некои од судиките кои биле избрани во 

ВСРМ на 5 септември 2016. Се поставуваа прашања по однос на активностите на СЈО и 

постапувањето на судиите во врска со тоа, за притисоците врз судиите и судството. 

На поголемиот дел од прашањата претседателот не одговараше конкретно туку постојано 

ги повторуваше речениците кои претходно ги кажа во своето обраќање, на некои прашања 

кои беа повржани за постапките на судиите а по однос на активности на СЈО тој одговараше 

дека Судскиот совет не е надлежен за тие прашања, но на големо инсистирање на 

новинарите тој само истакна дека досега не осетиле потреба да се обратат до јавноста за да 

кажат за притисоците кои ги има судството, и дека покрај сите извештаи од ЕУ и други 

меѓународи организации, тој смета дека судството е независно. 

ЗАБЕЛЕШКА: Прес конференцијата беше закажана еден ден пред нејзиното одржувања 

на веб страната на Судски совет. Просторот во кој се одржа истата беше тесен, бидејќи беа 

присутни членовите на Судскиот совет (освен министерот за правда, членовите Мери Дика, 

Селим Адеми, Беким Реџепи, Шемседин Јусуфи и Владе Богдановски) и некои 

пратседатели на основните и апелационите судови (не беше претседателката на ВСРМ, 

претседателките на Управен и Виш управен суд). Немаше место за сите преставници на 

медиумите, со оглед дека најголем број од нов беа дојдени со камери и фотоапарати и заради 

тоа беше отежнато следење на прес конференцијата.  

 

На седниците присуствуваа Јелена Кадриќ и  Кристина Дода 

 

Записникот го изготви: 

Јелена Кадриќ  

 


