
 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
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Судскиот администратор на Апелационен суд Штип, Александар Парчеклиев 

врз основа на чл.16 од Законот за судска служба, на ден 27.12.2019 година, го 
донесе следниот: 

 
 
                                          

ГОДИШЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТАТА 
 НА СУДСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

ЗА 2020 ГОДИНА 
 
I 
 

            Распоред за стручни судски службеници по оддели и совети 
 
          1.Распоред на стручните судски службеници (кривичен оддел) 
 
 Гордана Јанева – Судски советник, Васко Василев – Виш судски соработник, 
Марија Михова – Судски соработник и Стојанче Николов – Судски соработник ќе 
работат во кривичниот оддел по предметите Кж, Ксж, Кр, Кжм и Пркж. 

 
Распоред по совети: 
 
Сите стручни судски службеници од кривичниот оддел ќе работат со сите 

судии од кривичниот оддел и тоа:  
 
 
1. Корнелија Давчева 
2. Данка Ристова 
3. Славчо Тасев 
4. Весна Димитриевска Накова   
5. Тони Делев 
6. Мирјанка Гоцевска Стефановска 
 
 
Секој стручен судски службеник кој работи во кривичниот оддел треба да 

изработи по пет (5) нацрт одлуки од секој судија  во кривичниот оддел.  
 
 
 
 
 
 
 



 
         2.Распоред на стручните судски службеници (граѓански оддел) 
 

Лилјана Кирова, Софка Методиева, Стојка Раткова, Екатерина Спасова, 
Елисавета Поп Картова, Славица Јованова, Ефимија Кралева Елена Трајчева  и 
Наташа Бутнејска Саздова ќе работат во граѓанскиот оддел  по предметите  ГЖ, 
ТСЖ. РОЖ  и  Р. 

 
Распоред по совети: 

 
1. Во советот на Наке Георгиев, Софија Манева и Сузана Здравева ќе работат: 
 
1. Славица Јованова - Виш судски соработник 
2. Елисавета Попкартова – Помлад судски соработник 
3. Наташа Бутнејска Саздова- судски соработник 
4. Софка Методиева- Виш судски соработник 

 
2. Во советот на Зоранчо Мицевски, Кирче Донев и Светлана Јованова ќе 

работат: 
 
 1.Екатерина Спасова – Судски соработник 
 2.Елена Трајчева – Помлад судски соработник  
 3.Ефимија Кралева – Помлад судски соработник 
 4. Стојка Раткова – Судски советник 

 
3. Судскиот соработник Лилјана Кирова ке работи само со судијата Наке 

Георгиев. 
 
Секој стручен судски службеник кој работи во граѓанскиот оддел треба да 

изработи по десет (8) нацрт одлуки од секој судија во советот во кој работи.  
 
4.Со судиите за судска пракса ќе работат Ефимија Кралева и Гордана Јанева. 

 
II 
 

Распоред за административно-технички судски службеници  (судски референти) – 
дактилографи по оддели и судии 

 
Кривичен оддел 

 
 
   Дактилограф                                                          Судија 
 
 Љубица Иванова                                              Корнелија Давчева   
 Душанка Манова                                               Данка Ристова   
 Валентина Балванлиева                                  Весна Димитриевска Накова 
 Сузана Димитрова                                            Славчо Тасев  
 Славица Арсовска                                            Тони Делев  
 Габриела Хаџи Василева                      м-р  Мирјанка Гоцевска Стефановска                               
 
 

 



Граѓански оддел 
 

 
 
Дактилограф                                                          Судија 
 
Ратка Стојанова                                           Наке Георгиев 
Жаклина Насева                                          Зоранчо Мицевски  
Ленче Зикова                                               Сузана Здравева 
Слаџанка Манева                                        Кирче Донев 
Тодорка Пешчерова                                    Светлана Јованова 
Соња Плешкова                                           Софија Манева 
                                                                    

 
 
 

III 
 

          Судски администратор и канцеларија на Претседателот на судот 
 

1.Судски администратор 
 

 Александар Парчеклиев - судски администратор, ги врши работите 
предвидени во чл. 60 и 61 од Судскиот деловник, чл. 3 од  Правилникот за 
систематизација на работните места во судот и од чл. 16 од Законот за судска 
служба. На судскиот администратор во работата му помагаат вработените во 
канцеларијата на Претседателот на судот. 
 

2. Канцеларија на Претседателот на судот. 
 

Гордана Филова - Самостоен судски референт- Технички секретар на 
Претседателот ги врши работите од чл.16 од Правилникот за систематизација на 
работните места во судот. 

 
Весна Михаилова – Самостоен референт - Сметководител, ги врши работите 

од чл. 21 од Правилникот за систематизација на работните места во судот. 
 
Елизабета Џонова – Советник - информатичар, ги врши работите од чл.10 од 

Правилникот за систематизација на работните места во судот. 
 
Владимир Костадинов – Советник - информатичар, ги врши работите од чл.10 

од Правилникот за систематизација на работните места во судот 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IV 
 

     Распоред на административно-технички судски службеници во  судска писарница, 
судски доставувач, одржувач на судската зграда, координатор на техничка служба  
  

1. Златко Божилов – Самостоен судски референт, Водител на писарница во 
граѓански оддел,  ги врши работите од чл. 18 од Правилникот за систематизација на 
работните места во судоти внатрешните процедури на управување со движење на 
предмети во судот. 

2. Корнелија Николовска – Самостоен судски референт - Референт за прием и 
експедиција на пошта и архивар, ги врши работите од чл.19 од Правилникот за 
систематизација на работните места во судот и внатрешните процедури на 
управување со движење на предмети во судот.  

3. Гоце Колев - Помлад судски референт -  Доставувач, ги врши работите од 
чл. 26 од Правилникот за систематизација на работните места во судот. 

4. Симе Зафиров – Виш судски референт - Одговорен за одржување на 
судската зграда, ги врши работите од чл. 24 од Правилникот за систематизација на 
работните места во судот. 

5. Наце Толев – Виш судски референт - Координатор на техничка служба, ги 
врши работите од чл. 23 од Правилникот за систематизација на работните места во 
судот. 

                        
                                             V. 
 
                              Одржувачи на хигиена 
 
 
Одржувач на хигиена – Анита Милосављевска, ги врши работите од чл. 33 од 

Правилникот за систематизација на работните места во судот. 
Одржувач на хигиена – Сузана Крнческа, ги врши работите од чл. 33 од 

Правилникот за систематизација на работните места во судот. 
 
Овој распоред  ќе се применува од 01.01.2020 година. 

 
 

                                                                                 Судски администратор, 
       Александар Парчеклиев 

 


