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Извештај за мониторинг на седниците на ССРМ 

период 1-30 септември 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, еден до два дена пред самото одржување на седницата. 

I. На седницата оддржана на 5 септември 2016 година Судкиот совет работеше со следниот 

дневен ред: 

1.    Усвојување на:  

•    Записник од 229-та седница на Судскиот совет на Република Македонија од 13.07.2016 

година; 

•    Записник од 230-та седница на Судскиот совет на Република Македонија од  19.07.2016 

година; 

•    Записник од 231-та седница на Судскиот совет на Република Македонија од  22.07.2016 

година. 

2.    Донесување на oдлуки за избор на судии во следните судови: 

 

-    3 (тројца) судии во Основниот суд Скопје 2 Скопје по одлуки бр. 08-2073/1 и бр. 08-

491/1; 

-    2 (двајца) судии во Основниот суд Скопје 1 Скопје по одлука број 08-491/1; 

-    1 (еден) судија во Основниот суд Велес по одлука број 08-491/1; 

-    1 (еден) судија во Основниот суд Струмица по одлука број 08-491/1; 

-    6 (шест) судии во Апелациониот суд Скопје  по одлука број 08-2073/1;  

-   3 (тројца) судии во Апелациониот суд Битола по одлуки број 08-2073/1 и број 08-732/1; 

-   3 (тројца) судии во Апелациониот суд Гостивар по одлуки број 08-2073/1 и бр. 08-732/1; 

-   2 (двајца) судии во Апелациониот суд Штип  по одлуки број 08-2073/1 и број 08-491/1; 

-    1 (еден) судија во Управниот суд по одлука број 07-1262/1; 

-    2 (двајца) судии во Вишиот управен суд по одлука број 08-2156/1 и 

-   4 (четири) судии во Врховниот суд на Република Македонија по одлуки бр. 08-491/1 и 

бр. 08-732/1. 

3.    Разно. 

 

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

Претседaтелката на ВСРМ и член на ССРМ избран од Собранието на РМ. 

Седницата на ССРМ се одвиваше со следниот тек: 

ТОЧКА 1: Се усвоија едногласно записниците од  229, 230 и 231 седница. 
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ТОЧКА 2: Изборот на судии согласно точката 2 од дневниот ред е спроведен од Комисија 

составена од 3 члена и тоа: 

• Мери Дика Георгиевска - претседател, 

• Влатко Самарџиски, член 

• Беким Реџепи, член 

Претседателот на Комисијата кажа дека изборот на судиите е извршен согласно законските 

одредби, со сите пријавени кандидати е направен психолошки тест и тест за интегритет, 

направени се интервјуа и изготвени се листи на судии согласно спецификација и издвоени 

се судии кои немаат спецификација согласно барањето во огласот. Потоа се направени ранг 

листи согласно оценките за последните две години за кои е вршено оценување на судиите 

и согласно тоа Комисијата предложи, а Судскиот совет ги избра следниве кандидати: 

• Основен суд Скопје 2 Скопје 

1.   ЕРОЛ АБДУЛАИ – кандидат од Академија за судии и јавни обвинители; 

2.   ВЕРОНИКА СТАНОЈЕВСКА – кандидат од Академија за судии и јавни 

обвинители; 

3. АЛЕКСАНДРА ПАЛАШЕВСКА – кандидат од Академија за судии и јавни 

обвинители. 

•    Основен суд Скопје 1 Скопје 

1.   НЕНАД САВЕСКИ – кандидат од Академија за судии и јавни обвинители; 

2.   ДАНИЕЛА ДИМОВСКА – кандидат од Академија за судии и јавни обвинители. 

•    Основен суд Велес 

1.   ДАРА АРСОВА – кандидат од Академија за судии и јавни обвинители. 

•    Основен суд Струмица 

1.   РАТКА МУКАНОВА – кандидат од Академија за судии и јавни обвинители. 

•    Апелационен суд Скопје 

1.   ЃОРЃИ РАДОЈКОВ – граѓанска област; 

2.   ЗОРА ТРЕНЕВСКА – граѓанска област; 

3.   САНДЕ ЗИКОВ – од областа на работни односи; 

4.   НАТАША САВОВСКА ДИМИТРОВСКА – трговска област; 

5.   ЈАНИ НИЧА – кривична област. 

•    Апелационен суд Битола 

1.   АНИТА МИЛОШЕВСКА – кривична област. 

•    Апелационен суд Гостивар 

1.   АЛИ АЛИУ – граѓанска област; 

2.   ХАНИФ ЗЕНДЕЛИ – кривична област; 

3.   ЛИЛЈАНА ИЦКОВА – граѓанска област. 

•    Апелационен суд Штип 

1.   СУЗАНА ЗДРАВЕВА – граѓанска област; 

2.   ТОНИ ДЕЛЕВ – кривична област. 

•    Управен суд 

1.   ЕЉМЕДИНЕ АСАНИ  

•    Виш управен суд 
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1.   ЕМРИЈЕ ЗУБЕРИ 

2.   РИНА ИСЕНИ 

•    Врховен суд на Република Македонија 

1.   СНЕЖАНА БАЈЛОЗОВА – граѓанска област; 

2.   НАДИЦА АНДРЕЕВА – граѓанска област; 

3.   РАХИЛКА СТОЈКОВСКА – граѓанска област; 

4.   СТОЈАНЧЕ РИБАРЕВ – граѓанска област.  

За судии во основните судови се избрани кандидати од Академијата за судии и јавни 

обвинтели, согласно законот. 

ЗАБЕЛЕШКА: Од избраните судии во основните судии избрани се Ненад Савевски, кој е 

кандидат од првата генерација на АСЈО и кој беше избран во Основно јавно обвинителство 

Гостивар, и во моментот на изборот за судија ја врши функцијата основен јавен обвинител. 

И избраниот судија Ерол Абдулаи е од третата генерација завршени кандидат од АСЈО и во 

моментот на изборот за судија бил адвокат. 

На огласот за судии во Апелационен суд Скопје имало пријавено 68 кандидати. Од тоа 2 

кандидати не ги исполниле условите, 3 кандидати не се јавиле на психолошкиот тест, а 1 

кандидат не се јавил на интервјуто. Од останатите кандидати по области односно согласно 

специјализацијата се пријавени 20 судии кривичари, 24 судии се граѓанци, 13 судии работат 

на трговска материја и 3 судии работат на работни односи.  

ЗАБЕЛЕШКА: Избрани се судии кои имаат долгогодишно искуство како судии.  

На огласот за судии во Апелационен суд Битола пријавени биле 6 кандидати за едно судиско 

место. 

ЗАБЕЛЕШКА: За избраната кандидатка не беа кажани податоци за години на стаж, а од 

податоците кои се дадени на веб страната за судиите во Основниот суд Битола од каде доаѓа 

избраната, само за неа нема податок кога е избрана прв пат за судија. 

На огласот за судии во Апелационен суд Гостивар пријавени биле 25 кандидати за три 

судиски места и тоа за кривичар се пријавиле 9 кандидати, а за двете места за судии од 

граѓанска материја се пријавиле 16 кандидати.  

ЗАБЕЛЕШКА: За судија од граѓанската материја избран е судија со 5 години стаж, како и 

досегашниот претседател на Основниот суд Тетово, кој во моментот на изборот го тераше 

вториот мандат, а е избран за кривичар.  

На огласот за судии во Апелационен суд Штип пријавени се вкупно 15 кандидати и тоа за 

граѓанско 9 кандидати, а за кривично 6 кандидати, сите со долгогодишно искуство.  

На огласот за судии во Управен суд се пријавиле еден кандидат – судија од Основен суд 

Тетово и истата е избрана. 
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На огласот за судии во Виш уравен суд за две судски места се пријавиле 25 од тоа 19 

кандидати не го исполниле условот, 6 кандидати го исполниле условот, а само 3 кандидатти 

го поминале тестирањето.   

ЗАБЕЛЕШКА: Кандидатката Есма Јонуз е судија во Управен суд, која е оценета со 240 

бода, но и покрај тоа што ги исполнува условите, членовите на ССРМ не ја изгласаа, 6 беа 

за и 6 беа против, а кога гласаа само судиите од заедниците 5 беа против, а 1 за. Немаше 

воопшто расправа. За судии во Виш управен суд се избрани кандидатки кои не се судии 

едната Ембрие Зубери била вработена во Собрание на РМ, а другата Рина Исени била 

државен службеник кај Народниот првобранител. 

На огласот за судии во ВСРМ од граѓанска материја пријавени се 15 кандидати од кои 12 

ги исполнуваат сите услови. На овој оглас избрани се три судии и тоа со 11 гласа за и 1 глас 

против. На вториот оглас за судија на ВСРМ од граѓанска област пријавени се 11 кандидати 

за едно судиско место од кои 10 го исполниле условот. 

ЗАБЕЛЕШКА: Од избраните кандидати, две судии се со доглогодишен работен судски 

стаж, додека Рахилка Стојковска е судија на Управен суд со 8 години судиски стаж. На 

вториот оглас за еден судија избран е претседател на Аплеационен суд Штип, кој генерално 

има помалку бодови заради тоа. 

ТОЧКА 3: Под точката разно беа донесени следниве одлуки: 

Одлука за престанок на судиска функција на: 

•  Лидија Мијаковска, судија на Апелационен суд Битола, поради навршени 64 години;  

•  Љубинка Ѓорѓиевска, судија на Основен суд Скопје 1 Скопје, поради навршени 64 

години; 

•  Катерина Димитровска, судија на Основен суд Кочани, поради навршени 64 години;  

•  Ѓорге Чурлинов, судија на Основен суд Гевгелија, поради навршени 64 години;  

•  Јован Неделковски, судија на Основен суд Струмица, поради навршени 64 години; 

•  Милан Николов, судија на Основен суд Кавадарци, поради навршени 64 години. 

 

Одлука за престанок на функција судија-поротник во Апелационен суд Гостивар, по 

сопствено барање на: 

•  Сузана Пајазити 

 

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

предлог листа на Претседателот на судот и по сопствено барање на: 

•  Олга Крстевска и 

•  Снежана Стојановска 

 

II. На седницата оддржана на 14 септември 2016 година Судкиот совет работеше со 

следниот дневен ред: 
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1. Усвојување на:  

•    Записник од 232-та седница на Судскиот совет на Република Македонија од 5.09.2016 

година. 

2.   Одлука за определување на Вршител на должност – Претседател на Апелациониот суд 

Штип и на Основниот суд Тетово.  

3.   Одлука за објавување Оглас за избор на претседатели на Апелациониот суд Штип и 

Основниот суд Тетово и Одлука за објавување на Оглас за 1 (еден) судија на Основен суд 

Скопје 2 Скопје од редот на Академијата за судии и јавни обвинители. 

4.   Разно 

 

На седницата беа присутни 10 членови, од вкупно 15 од кои отсутни беа Министерот за 

правда, Претседтелката на ВСРМ, Александра Зафировска, Лидија Каначковиќ и член на 

ССРМ избран од Собранието на РМ. 

 

Седницата на ССРМ се одвиваше со следниот тек: 

ТОЧКА 1: Се усвои едногласно записникот од  седницата одржана на 5.9.2016 година. 

ТОЧКА 2: По однос на точката 2 судијата известител – Виолета Богоевска, истакна дека 

согласно законските одредби (член 34 од Законот за судови) за ВД претседател се избира 

судија кој има највисок број на бодови, па согласно АКМИС -от за 2014 година во 

Апелациониот суд Штип, најголем број на бодови има Весна Димитриевска Накова која е 

оценета со 240 бода. Со оглед дека немаше забелешки од останатите членови, се донесе 

• Одлука со која за Вршител на должност – Претседател на Апелационен суд Штип 

се определува Весна Димитриевска Накова, судија на Апелационен суд Штип. 

➢ Предлог за ВД претседател на Основен суд Тетово, судијата известител Беќир Исеини 

кажа дека согласно АКМИС-от, а врз основа на законските предвидени услови, 

највисока оцена има Амди Мифтари кој е оценет со 235 бода за 2014 година. Врз 

основа на тоа, и со оглед дека немаше забелеки од другите челнови на Судскиот совет, 

се донесе одлука  

• Одлука со која за Вршител на должност – Претседател на Основен суд Тетово се 

определува Амди Мифтари, судија на Основен суд Тетово. 

ТОЧКА 3: По третата точка, донесена е Одлука за објавување на Оглас за избор на 

претседатели на судови на Апелационен суд Штип и Основен суд Тетово, поради тоа што 

претседателите на судовите се избрани за судии во повисоки судови. 

➢ Исто така е донесена Одлука за објавување на Оглас за избор на 1 (еден) судија на 

Основен суд Скопје 2 Скопје од редот на Академијата за судии и јавни обвинители. 

ТОЧКА 4: Под оваа точка немаше ништо. 

III. На седницата оддржана на 22 септември 2016 година Судкиот совет работеше со 

следниот дневен ред: 
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1. Усвојување на:  

•    Записник од 233-та седница на Судскиот совет на Република Македонија од 14.09.2016 

година. 

2.    Предлагање на член на Комисијата за приемен испит на VI-та Генерација на 

кандидати за судии во Академија за судии и јавни обвинители.  

3.    Разно.  

 

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

правда, Претседтелката на ВСРМ, Лидија Каначковиќ и член на ССРМ избран од 

Собранието на РМ. 

Седницата на ССРМ се одвиваше со следниот тек 

ТОЧКА 1: Се усвои едногласно записникот од седницата одржана на 14.9.2016 година. 

ТОЧКА 2: По однос на втората точка од дневниот ред, се донесе Одлука за предлагање на 

член на Комисијата за приемен испит на VI-та Генерација на кандидати за судии во 

Академија за судии и јавни обвинители, по упразнето место. Избрана е едногласно Весна 

Јовановска – судијка на Управниот суд. 

ТОЧКА 3: Под точкта разно донесена е Одлука за престанок на судиска функција на Рушка 

Поп Арсовска, судија на Основен суд Куманово, поради навршени 64 години. Исто така 

донесена е Одлука за престанок на функција судија-поротник во Основен суд Куманово, 

поради навршени 64 години на Војислав Поповиќ. На седницата се констатираше дека 

починал судијата Стојанче Атанасов од Апелационен суд Штип. Исто така под оваа точка 

разно беше презентирано дека судијката Блашка Радиновска од Основниот суд Охрид 

поднела барање за да и се одобри работа со неполно работно време поради 50% намалена 

здравствена способност, но се остави време членовите на ССРМ да ја испитаат состојбата и 

да ја споредат со претходни слични случаи со цел на наредната седница да биде донесена 

одлуката. 

ЗАБЕЛЕШКА: Судијката Весна Јовановска беше избрана за член на Комисијата со 

образложение од претседателот на ССРМ дека е предложена поради тоа што е од Скопје и 

на тој начин работењето на Комисијата ќе биде поинтензивно. 

На седниците присуствуваа Јелена Кадриќ, Кристина Дода и Мирослав Драганов 

 

Записникот го изготви: 

Јелена Кадриќ  

 


