
 

                             

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
          REPUBLIKA E MAQEDONISË
                   ОСНОВЕН СУД ДЕБАР
                GJYKATA TEMELORE
                  Су.бр./ AGJ.nr.01-12

      15.04.2021 год
                   ДЕБАР/DIBËR
 

Врз основа на член 88 ст.3 од Законот за судовите (Службен весник на 
Република Македонија бр.58/06, 62/06, 35/08, 150/10
112 ст.4 од Судскиот деловник (Службен весник на  Република Македонија 
бр.66/13 и 114/14), В.Д.Претседателот на Основен суд Дебар
Марку, на 15.04.2021 година , го утврди 
 

За изменување и дополнување 
вработените

 
СЕ ИЗМЕНУВА И ДОПОЛНУВА 

вработените во Основен суд Деб
година, на начин што: 

 
Во точка 1 од Рапсоредот за рабаота на 

 
-Предметите судска управа СУ, СУ

слободен пристап до информации
поплаки –УПП, предмети кривичен совет во
Кривичен совет (притвори) вон главна расправа
во кривичен совет КС-КР, КП, у
постапка К-ПОВ, повторување на прекршочна постапка ПРК
кривични предмети –КР,
издавање на дозвала на судот
приговор (во совет)- ПСО1, предмети вратени од нотар поради не надлежност
ОНАД, завреки на исправи наменети за стра
(Апостил) ЗАВ Х, разни кривични пре
Претседателот на судот сидијата Илир Исени, по истите 
постапува В.Д. Претседателот на судот
спреченост на В.Д.Претседа
предмети ќе постапува Зам.Претседателот на судот судијата Оруч Абазовски
 

-Предметите со притвори 
домашни и странски судови 
постапуваше судијата Мерсим Марку
Илоски.Во случај на спреченост н
постапува судијата Оруч Абазовски.
 
 -Предметите извршување на прекршочни санкции
на гаранција-УГ, по кои досега постапуваш
по истите ќе постапува судијата Оруч Абазовски.
 

 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT 
ОСНОВЕН СУД ДЕБАР 

KATA TEMELORE  DIBËR 
12/2021 

год./viti 
/DIBËR 

Врз основа на член 88 ст.3 од Законот за судовите (Службен весник на 
Република Македонија бр.58/06, 62/06, 35/08, 150/10 и 96/19) а во врска со член 

ст.4 од Судскиот деловник (Службен весник на  Република Македонија 
бр.66/13 и 114/14), В.Д.Претседателот на Основен суд Дебар, судија

15.04.2021 година , го утврди следниот: 

РАСПОРЕД 
и дополнување на Распоред за работа на су

вработените во Основниот суд Дебар за 2021 година
 

СЕ ИЗМЕНУВА И ДОПОЛНУВА Распоредот за работа 
во Основен суд Дебар за 2021 година Су.бр.01-12/20 од 25.12.2020 

Во точка 1 од Рапсоредот за рабаота на судиите, се врши измена и тоа:

судска управа СУ, СУ-ДОВ, СУ-СТР.ДОВ, СУ
слободен пристап до информации од јавен карактер -СПИ, 

УПП, предмети кривичен совет вон главна расправа-
Кривичен совет (притвори) вон главна расправа-КСП, разни кривични предмет

КР, КП, условен отпуст-УО, повторување на кривична 
ПОВ, повторување на прекршочна постапка ПРК

КР, приговор против налог за извршување
издавање на дозвала на судот- ИДС, признавање на странс

ПСО1, предмети вратени од нотар поради не надлежност
исправи наменети за странство ЗАВ-С,  заверки за исправи 
разни кривични предмети-КР, по кои досега постапуваше 

Претседателот на судот сидијата Илир Исени, по истите во иднина 
Претседателот на судот, судија Мерсим Марку.Во случај на

ретседателот на судот, судија Мерсим Марку, 
ќе постапува Зам.Претседателот на судот судијата Оруч Абазовски

со притвори –КСП, против извршување- ПИ, 
ашни и странски судови –ЗАМ-С, правна помош-ПОМ, по кои

судијата Мерсим Марку, во иднина ќе постапува судијата Дамјан 
Во случај на спреченост на судијата Дамјан Илоски по овие предмети

судијата Оруч Абазовски. 

Предметите извршување на прекршочни санкции –ИПРК и укинување 
УГ, по кои досега постапуваше судијата Мерсим Марку, во идн

по истите ќе постапува судијата Оруч Абазовски. 
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Врз основа на член 88 ст.3 од Законот за судовите (Службен весник на 
) а во врска со член 

ст.4 од Судскиот деловник (Службен весник на  Република Македонија 
судија Мерсим 

судиите и 
година 

 на судиите и 
12/20 од 25.12.2020 

те, се врши измена и тоа: 

СТР.ДОВ, СУ-ИЗЗ,  
 претставки и 
-КС, предмети 

КСП, разни кривични предмети 
УО, повторување на кривична 

ПОВ, повторување на прекршочна постапка ПРК-ПОВ, разни 
приговор против налог за извршување- ППНИ, 

ска одлука по 
ПСО1, предмети вратени од нотар поради не надлежност-

заверки за исправи 
сега постапуваше 

во иднина ќе 
судија Мерсим Марку.Во случај на 

Мерсим Марку, по овие 
ќе постапува Зам.Претседателот на судот судијата Оруч Абазовски. 

, замолници на 
, по кои десега 

ќе постапува судијата Дамјан 
ки по овие предмети ќе 

ИПРК и укинување 
е судијата Мерсим Марку, во иднина 
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 Во точка 1.1.2, од Распоредот за работа, Во случај на спреченост на 
судијата Оруч Абазовски да постапува по предметите по Распортедот за работа 
на судот за 2021н година , се врши измена,  место судијата Мерсим Марку,  по 
предметите ќе постапуав судијата Дамјан Илоски.  
 
 Во точка 1.3. од Распоредот за работа, состав на совети, се врши 
измена и тоа: 

Кривичен  совет на Основен суд Дебар , е составен од: 
1.В.Д.Претседателот на судот, судија Мерсим Марку, како Претседател на 
советот, 
2.судија Дамјан Илоски,член на советот, 
3.делегиран судија, член на советот, 
со записничар, Ханил Биуфи, судски соработник. 

Совет за условен отпуст е составен од: 
1.В.Д.Претседателот на судот, судија Мерсим Марку, како Претседател на 
советот, 
2.судија Дамјан Илоски,член на советот, 
3.делегиран судија, член на советот, 
со записничар, Ханил Биуф, судски соработник 
 Граѓански совет составен е од: 
1.В.Д.Претседателот на судот, судија Мерсим Марку, како Претседател на 
советот, 
2.судија Оруч Аабзовски,член на советот, 
3. делегиран судија, член на советот, 
со записничар, Мевмед Муратоски, судски соработник. 
 
 Во точка 1.5.од Распоредот за рабата, односи со јаноста,  се врши 
измена: За овалстено лице за односи со јавноста се определува 
В.Д.Претседателот на судот ,судија Мерсим Марку. 
 

Во точка 2.5. од Рапсоредот за работа,  во приемен шалтер, се врши 
измена и тоа.Работите во приемен шалтер на судот ќе ги извршува судскиот 
службеник  Бурхан Фишта, помалад референт. Во случај на ссперченост на 
судскиот службеник Бурхан Фишта, ќе го заменува , судскиот службеник Алберт 
Марку. 

 
Во точка 2.7. од Распоредот за работа,  архива, се врши измена, место 

судскиот службеник Ракип Карпузи, до пополнување на работното место 
архивар,  работите од архива на судот ќе ги  извршува  судскиот службеник 
Алебрт Марку, а во негово отсуство ќе го заменува  судскиот службеник Зеќије 
Аџиреџа, пом.суд.соработник. 

 
Овој распоред влегува на сила со денот на неговото донесување и ќе 

биде објавен на Веб страна на Основен суд Дебар. 
 
       В.Д.ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СУДОТ,  
           Mersim Marku, с.р 
 Изготвил: 
    Суд.соработник, 
   Мевмед муратоски,с.р.               

Налог:Се задолжува  судскиот соработник-информатичар Патриот 
Папранику овој Распоред за измени  и дополнување на Распоредот за работа 
на судиите и вработените во Основен суд Дебар,за 2021 година, да го 
реализира во АКМИС системот и го објави на Веб страната на судот. 

Д-Ви:Преку електронска пошта достави до суидите и референтите. 
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