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                                            З  А  П  И  С  Н  И  К 

oд  278-та седница на Судскиот совет на Република 
Македонија  одржана во салата на Судскиот совет на 

Република Македонија  на ден 30.05.2018 година, (среда) со 
почеток во 10,00 часот  

 
На седницата присуствуваа: Зоран Караџовски, претседател на 

Советот, Шемседин Јусуфи - заменик претседател, Јелица Крстевска, 
Влатко Самарџиски, Мирјанка Гоцевска-Стефановска и Александра 
Зафировска - членови на Советот избрани од редот на судиите и Владе 
Богданоски, Беким Реџепи, Виолета Богојеска, Селим Адеми и Лидија 
Каначковиќ - членови на Советот избрани од Собранието на Република 
Македонија. 

Отсутни се: Министерот за правда – Билен Саљији, Јово 
Вангеловски, претседател на Врховен суд на РМ -  членови по функција, 
уредно поканети, Беќир Шаини – oправдано отсутен поради користење на 
годишен одмор- член на Советот избран од редот на судиите  и Мери 
Дика-Георгиевска, член на Советот избран од редот на судиите, која 
дополнително ќе пристапи на седницата. 

Записникот го водеше Весна Толева - државен советник во Судскиот 
совет на РМ. На седницата присуствуваа: Вера Андрејчин- советник за 
односи со јавноста и Наташа Јаневска - оператор на систем за гласање. 

 
Претседателот на Советот најнапред констатира дека има потребен 

кворум за работа, по што го изложи предложениот дневен ред и отвори 
расправа  по истиот.  

 
Членот на Советот- Влатко Самарџиски предлага дополнение на 

дневниот ред со нова точка 3 - Донесување на одлука по предлог оценка на 
Комисијата за спроведување на вонредно оценување на работата на 
кандидатите за претседатели на  Апелационен суд Скопје и  Основен суд 
Дебар и кандидатите за судии на  Врховен суд на Република Македонија и 
Апелационен суд Скопје за 2017 година. 

 
Претседателот на Советот констатира дека после 2-та точка ќе се 

додаде нова точка 3 - Донесување на одлука по предлог оценка на 
Комисијата за спроведување на вонредно оценување на работата на 
кандидатите за претседатели на  Апелационен суд Скопје и  Основен суд 
Дебар и кандидатите за судии на  Врховен суд на Република Македонија и 
Апелационен суд Скопје за 2017 година. Согласно законот, за точката за 
вонредно оценување, јавноста е исклучена. 
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Членот на Советот- Мирјанка Гоцевска –Стефановска предлага 
дополнение на дневниот ред со точка за Донесување одлука за престанок 
на функција судија -поротник на Основен суд Скопје 1 Скопје, по 
сопствено барање. 

 
Претседателот на Советот констатира дека предлогот за 

Донесување одлука за престанок на функција судија -поротник на Основен 
суд Скопје 1 Скопје, по сопствено барање, ќе биде ставен во точка Разно.  

 
Членот на Советот- Александра Зафировска предлага нова точка- 

Разгледување на првичен Извештај на Комисијата при Судскиот совет на 
Република Македонија во врска со Извештај и Записник од извршен увид 
во функционалноста на информатичкиот систем и надзор над примената 
на одредбите од Судскиот деловник во судовите доставени од страна на 
Министерството за правда. 

 
Претседателот на Советот констатира дека после 3-та точка ќе се 

додаде нова точка 4 - Разгледување на првичен Извештај на Комисијата 
при Судскиот совет на Република Македонија во врска со Извештај и 
Записник од извршен увид во функционалноста на информатичкиот 
систем и надзор над примената на одредбите од Судскиот деловник во 
судовите доставени од страна на Министерството за правда. Воедно 
констатира дека за оваа точка согласно законот, јавноста е исклучена по 
донесена одлука на претходна седница. Точката Разно ќе се помести 
нанапред како точка 5 - Разно. 

 
Членот на Советот- Владе Богданоски предлага во 2-та точка од 

дневниот ред во делот на претставките за кои тој е известител да се додаде 
и претставката УПП бр.08-19/18. 

 
Претседателот на Советот констатира дека во 2-та точка - 

Расправа по претставките и поплаките од граѓаните и правните лица за 
работата на судиите, претседателите на судовите и судовите поднесени до 
Судскиот совет на Република Македонија во претставките за кои 
известител е членот на Советот- Владе Богданоски да се додаде и 
претставката заведена под УПП бр.08-19/18. 

 
Претседателот на Советот откако констатира дека никој повеќе не 

се јави за збор, го стави на гласање  предложениот дневен ред со погоре 
дадените измени и дополненија. 

 По гласањето констатира дека со  11 - „За“, е усвоен следниот 
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                                   Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 

1.Формирање на Комисија за определување на потребниот број на 
судии во судовите на Република Македонија;  
 

2. Расправа по претставките и поплаките од граѓаните и правните 
лица за работата на судиите, претседателите на судовите и судовите, 
поднесени до Судскиот совет на Република Македонија и тоа: УПП бр. 
2/18, 370/18, 407/18, 540/18, 544/18, 554/18, 559/18; УПП бр. 88/18; УПП 
бр.185/18, 252/18, 400/18, 448/18, 464/18, 474/18, 488/18, 505/18, 510/18; 
УПП бр. 24/18, 25/18, 97/18, 249/18, 483/18; УПП бр.19/18, 137/18, 154/18, 
215/18, 255/18, 406/18; УПП бр.142/18, 149/18, 445/18, 475/18, 539/18; УПП 
бр. 22/18, 150/18, 180/18, 182/18, 405/18, 410/18, 439/18, 452/18, 461/18, 
472/18, 486/18, 545/18; УПП бр. 5/18, 35/18, 47/18, 112/18, 158/18, 235/18, 
244/18, 371/18, 383/18, 398/18, 420/18, 443/18, 455/18, 494/18; УПП бр. 
28/18, 108/18, 456/18, 458/18, 460/18, 530/18; 
 

3. Донесување на Одлука по предлог оценка на Комисијата за 
спроведување на вонредно оценување на работата на кандидатите за 
претседатели на  Апелационен суд Скопје и  Основен суд Дебар и 
кандидатите за судии на  Врховен суд на Република Македонија и 
Апелационен суд Скопје за 2017 година; 

 
4. Разгледување на првичен Извештај на Комисијата при 

Судскиот совет на Република Македонија во врска со Извештај и Записник 
од извршен увид во функционалноста на информатичкиот систем и надзор 
над примената на одредбите од Судскиот деловник во судовите доставени 
од страна на Министерството за правда и 

 
5. Разно. 
 

Точка 1 
По излагање на 1-та точка од дневниот ред – Формирање на 

Комисија за определување на потребниот број на судии во судовите на 
Република Македонија,  Претседателот на Советот појасни дека согласно 
законските надлежности, Советот го утврдува бројот на слободни судиски 
места по судовите во Република Македонија. За таа цел треба да се 
формира Комисија која ќе го утврди бројот на слободни судиски места 
земајќи ги предвид вкупниот број на слободни места за судии во судовите 
согласно сегашната систематизација, како и приливот на предмети и 
совладување на истиот во судовите. За претседател на Комисијата ја 
предлага - Мирјанка Гоцевска-Стефановска, за заменик претседател - 
Мери Дика –Георгиевска, за членови Јелица Крстевска и Селим Адеми и за 
заменик член на Комисијата-Владе Богданоски.  
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Отвори расправа по предлогот. Со оглед да никој не се јави за збор, 
предлогот го стави на гласање и констатира дека со 11- „За“, е донесена 
следната 

                                       О  Д  Л  У  К  А    
 
СЕ ФОРМИРА Комисија за утврдување на слободни судиски места 

по  судовите во Република Македонија, во состав од: 
 

- Мирјанка Гоцевска-Стефановска- претседател на Комисијата; 
- Мери Дика –Георгиевска – заменик претседател на Комисијата; 
- Јелица Крстевска- член на Комисијата; 
- Селим Адеми - член на Комисијата и 
- Владе Богданоски –заменик член на Комисијата. 

 
Точка 2 

По однос на 2-та точка од дневниот ред – Расправа по 
претставките и поплаките од граѓаните и правните лица за работата на 
судиите, претседателите на судовите и судовите, поднесени до Судскиот 
совет на Република Македонија, Претседателот на Советот им даде збор 
на известителите.  

 
Членот на Советот – Владе Богданоски ги изложи претставките при 

што наведе дека нема основ за одговорност на судиите кои постапувале по 
предметите, освен за претставката под УПП бр.08-19/18 која е основана, за 
што ќе бидат преземени соодветни дејствија согласно законот.  

 
Претседателот на Советот отвори расправа. 
 
Членот на Советот- Селим Адеми смета дека претставката УПП 

бр.08-154/18 е основана бидејќи одлуката не била изготвена во законски 
предвидениот рок. 

 
Членот на Советот – Владе Богданоски појасни дека станува збор за 

посложен вид на предмет, дека одлуката има 120 страни со обемен опис на 
докази. Побара да се гласа за неоснованост на претставката УПП бр.08-
154/18. 

 
Претседателот на Советот го стави предлогот на гласање: 

Членовите гласаа: 9 -„За“, 2 - „Против“, по што констатира дека 
претставката  УПП бр.08-154/18 е неоснована. Предложи да се донесе 
одлука како по предлогот на известителот Владе Богданоски и за 
останатите претставки и констатира дека со  11  - „За“, е донесена следната 
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                                               О  Д  Л  У  К  А 
 

Претставката УПП бр.08-137/18 се изразува незадоволство од 
постапувањето на судија  на Основниот суд Охрид   по  предметот  ППНИ-
279/17. Судскиот совет на Република Македонија по спроведени извиди 
констатира  дека   судијата кој постапувал по предметот на  Основниот суд 
Охрид  ППНИ-279/17 ги образложил причините поради кои ги одбил 
приговорите. Судот правилно утврдил дека согласно член 204 од Законот 
за извршување покасно со носење на заклучок за намирување извршителот 
ќе наложи во јавната книга да се бришат запишаните права и товари на 
недвижностите, освен оние што остануваат врз недвижноста и по 
предвање на недвижноста на купувачите во владение или кои ги презел 
купувачот.Наводите на подносителот за тоа дека вредноста на 
недвижноста била три пати поголема  од побарувањето на доверителот, 
Советот најде дека се наводи кои се однесуваат на фази од постапката каде 
што дејствијата ги превзема извршителот  и каде на должникот му е 
дадено право да приговара на  превземените дејствија. Претставката УПП 
бр. 08-154/18 е поради незадоволство од постапувањето на судија  на 
Основниот суд Скопје 1 Скопје  по  предметот  КОК бр.118/16 и КОК 
бр.16/17. Судскиот совет констатира дека судијата во периодот од 
18.11.2017 година до 25.12.2017 година бил на боледување односно 
привремено спречен за работа поради болест поради која бил и 
хоспитализиран. Оттука, Советот најде дека постоеле објективни причини 
поради кои пресудата не била изготвена во законскиот рок од 60 дена. 
Исто така, Судскиот совет во рамките на својата надлежноста ја следи и 
оценува работата на судијата кој постапувал по горе наведениот предмет 
по однос на наводите во претставката. Почитувањето на законските рокови 
за превземање на процесните дејствија како квалитативен критериум 
предвиден во член 103 од Законот за Судскиот совет на Република 
Македонија , Советот го зема предвид при  оцена на работата на судијата. 
По претставка УПП бр. 08-215/1  се укажува на несовесно и нестручно 
работење на судии на Апелациониот суд Битола по  предметот  ГЖ 
бр.2449/17. Судскиот совет на Република Македонија по спроведени 
извиди констатира  дека судиите на овој суд постапувале согласно закон, а 
донесената одлука ја засноваат на изнесените факти и предложените 
докази од странките.  Советот најде дека нема елементи за нестручно и 
несовесно постапување на судиите. По претставка УПП бр. 08-255/18 се 
изразува незадоволство од постапувањето на судија  на Основниот суд 
Скопје 1 Скопје   по  предметот  КПП бр.301/16. Судскиот совет на 
Република Македонија по спроведени извиди констатира дека  неосновани 
се наводите на подносителот дека судот неправилно постапил кога и 
покрај тоа што има доставна служба, решението било доставено  преку  
униформирани лица, предвид да судската доставна служба при Основниот 
суд Скопје 1 Скопје е надлежна да врши достава само во централното 
подрачје на Град Скопје, но не и во местото на живеење на подносителот 
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во Прилеп. Претставка УПП бр. 08-406/1 од 12.03.2018 година, 
Иницијатива  УПП бр.08-406/5 од 10.04.2018 година и дополнување на 
истата од 17.04.2018 година е поради незадоволство од постапувањето на 
Управниот суд по барањето за приоритет на предметот  У-3 бр.625/17. Во 
инцијатавата се бара одговорност на судии на Вишиот управен суд поради 
пристрасно и незаконски донесена пресуда УЖ1- 138/17 од 01.02.2018 
година. Судскиот совет на Република Македонија по спроведени извиди 
констатира  дека  не се поткрепени со  веродостојни докази наводите на 
подносителот дека пресудата УЖ1- 138/17 е донесена пристрасно, а во 
однос на наводите за незаконски донесена пресуда, најде дека судиите на 
Вишиот управен суд одлучувале согласно закон и  доказите во предметот и 
дека донесената пресуда содржи доволно образложени причини за 
решителните факти. Предвид изнесеното, Советот ваквите наводи  не ги 
прифати како основани. Претставката УПП бр.08-19/18 е основана. 
Судијата не ги почитувал законските рокови за преземање на процесните 
дејствија и од страна на Советот ќе бидат преземени соодветни 
активности. 
 

Претседателот на Советот му даде збор на наредниот известител по 
претставките од предложениот дневен ред. 
 

Членот на Советот –Јелица Крстевска ги изложи претставките при 
што наведе дека нема основ за одговорност на судиите кои постапувале по 
предметите.  

 
Претседателот на Советот отвори расправа. 
 
Членот на Советот- Влатко Самарџиски предлага да се побара 

одговор од судиите по однос на наводите во претставката УПП бр.08-
540/18. 

Членот на Советот –Јелица Крстевска ја повлече претставката УПП 
бр.08-540/18, заради потреба од дополнителни  дејствија по истата. 

 
Заменик претседателот-Шемседин Јусуфи констатира дека од 

оправдани причини, Претседателот на Советот ја напушти седницата, по 
што повторно му даде збор на известителот. 

 
Членот на Советот –Јелица Крстевска продолжи со излагање на 

останатите претставки. 
 
Заменик претседателот-Шемседин Јусуфи констатира дека 

повторно е присутен Претседателот на Советот. Воедно констатира дека 
на седницата пристапи и членот на Советот- Мери Дика-Георгиевска. 
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Заменик претседателот-Шемседин Јусуфи предложи да се донесе 
одлука како по предлогот на известителот Јелица Крстевска за изложените 
претставки освен за претставката УПП бр.08-540/17 и констатира дека со  
12  - „За“, е донесена следната 

 
                                               О  Д  Л  У  К  А 
 

Претставката УПП.бр.08-2/2018 се однесува на незадоволство од 
постапување на судија на Основен суд Велес во врска со донесена пресуда 
П1 бр.31/16 од 09.12.2016 година со која е усвоено тужбеното барање на 
тужителот кон тужените, вклучително и второтужениот чиј полномошник 
е подносителот на претставката. Второстепениот суд подетално ги 
образложил причините од кои оценил незаконитост на првостепената 
пресуда и дал јасни и разбирливи напатствија на првостепениот судија кои 
околности треба да ги земе во предвид за правилна примена на 
материјалното право. Бидејќи по овој судски предмет сеуште се постапува, 
Советот смета дека подносителот треба да го сочека исходот на оваа 
постапка. Претставката УПП.бр.08-370/2018 е неоснована. Поднесена е 
поради незадоволство од постапување на судија на Основен суд Тетово 
поради непревземање на процесни дејствија во два доделени судски 
предмети во работа и тоа МАЛВП.бр.158/17 и П4 бр.5/18, со укажување 
дека судијата со вакво намерно постапување од непознати причини за 
подносителот влијае врз недоверба на странките во адвокатската 
професија на која припаѓа подносителот, како и кон недоверба во судските 
органи.  Советот ја одби претставката во однос на нестручно постапување 
на судијата по овие два судски предмети, предвид да судијата постапува 
по овие два предмети со закажување на рочишта и во постапките сеуште 
не е донесена одлука. Ова дотолку повеќе што не може како причина за 
нестручно и несовесно постапување на судија да се изнесуваат околности 
да судијата бил изземен од постапување во други два судски предмети и 
тоа П4 бр.174/16 и П4 бр.268/15, предвид да институтот изземање е 
законски предвиден за точно одпределени случаи и  усвоено барање за 
изземање на судија во одреден судски предмет се однесува само за 
постапка по тој предмет. Претставката УПП.бр.08-407/2018 е поради 
нестручно постапување на судија на Основен суд Скопје 2 Скопје затоа 
што во решението IV СТ бр.1183/17 од 01.12.2017 година со кое го 
отфрлил предлогот на подносителот за отворање на стечајна постапка над 
должникот СКОПСКИ ЛЕГУРИ ДООЕЛ увоз извоз Скопје изнел 
нерелевантни наводи кои не се во домен на испитување на еден стечаен 
судија, односно предлогот го отфрлил од причини кои не се предвидени во 
член 53 од Законот за стечај. Советот констатира дека судијата го отфрлил 
предлогот на подносителот за отворање на стечајна над СКОПСКИ 
ЛЕГУРИ ДООЕЛ увоз извоз Скопје од причини што подносителот нема 
својство на доверител, затоа што со склучување на договор за отстапување 
на побарување го отстапил на трето лице. Не може основ за усвојување на 
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претставката да бидат наводите на подносителот да причините за 
отфрлање на предлогот се должат на злоупотреба на судиска функција на 
судијата за кое однесување е поднесена кривична пријава. Ова од причина 
што пред надлежен орган се утврдува кривична одговорност и постоењето 
на истата треба да се докаже во правосилно завршена постапка.   
Претставката УПП.бр.08-544/2018 е неоснована. Поднесена е поради 
незадоволство од постапување на судија на Основен суд Тетово и судии на 
Апелациониот суд Гостивар во врска со донесени пресуди и тоа пресуда на 
Основниот суд Тетово П4-161/17 од 13.10.2017 година со која тужбено 
барање на подносителот против ЕВН Македонија Ад Скопје за 
поништување на спогодба од 14.11.2011 година е одбиено како 
неосновано, како и пресуда на Апелациониот суд Гостивар ГЖ 
бр.1351/2017 од 22.03.2018 година со која неговата жалба е одбиена како 
неоснована, а првостепената пресуда се потврдува. Советот не најде 
елементи на нестручно и несовесно постапување на судиите, предвид да и 
двете пресуди се образложени од аспект на утврдените факти и законските 
одредби со чија примена е оценето дека е неосновано тужбеното барање и 
изјавената жалба. Советот констатираше дека во донесените првостепени и 
второстепени пресуди се дадени правно образложени причини за видот на 
донесените одлуки. Имено, Советот не е надлежен  да ги преоценува 
жалбените наводи за непостоечки долг кој како таков се посочува во 
претставката и смета дека барањето во претставката за поведување на 
соодветна постапка за утврдување одговорност на судиите е непоткрепено, 
а претставката неоснована. Претставката УПП.бр.08-554/2018 е 
неоснована. Во истата се изразува незадоволство од донесено решение 
Рев.2.бр.160/2017 од 19.04.2018 година со кое судиите на Врховниот суд на 
Република Македонија ја отфрлиле како недозволена изјавената ревизија 
од подносителот против пресуда на Апелациониот суд Скопје ГЖ бр. 
2888/16 од 27.12.2016 година. Врховниот суд на РМ ги посочил одредбите 
од член 438 став 4 од ЗПП согласно кои во споровите од мала вредност не 
е дозволена ревизија против правосилна одлука на второстепениот суд и 
изразил мислење дека со овие посебни одредби со кои се регулира 
постапката во спорови од мала вредност се исклучува примената на други 
одредби од ЗПП.  Советот ја одби претставката затоа што изразеното 
правно мислење на судиите на Врховниот суд на РМ за недозволеност на 
изјавената ревизија е образложено со законски одредби кои се применети 
на конкретниот случај, а Советот не е надлежен истото да го менува. 
Претставката УПП.бр.08-559/2018 е поднесена од причина што 
Апелациониот суд Скопје не донел одлука по изјавената жалба против 
пресудата на Основен суд Куманово VII ТС-3/16 со која е уважено 
тужбеното барање на подносителот спрема ЈП Водовод Куманово и да е 
потребно да го стори тоа поради големината на штетата која му била 
предизвикана, а  е досудена со првостепената пресуда во паричен износ од 
1.895.231,00 денари. По направени извиди, Советот утврди дека на 
23.05.2018 година е донесена одлука по повод изјавената жалба на ЈП 
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Водовод Куманово против пресудата на Основен суд Куманово VII ТС-
3/16 и да предметот е во фаза на изготвување на одлука. 
 

Заменик претседателот-Шемседин Јусуфи го стави на гласање 
предлогот за повлекување на претставката УПП бр.08-540/18. Членовите 
гласаа по предлогот: 9 -„За“, 3 - „Против“, по што констатира дека 
претставката  УПП бр.08-540/18 се повлекува и за истата да се преземат 
дополнителни извиди и дејствија, односно да се бараат изјави од судиите 
кои постапувале по предметот. 

 
Претседателот на Советот му даде збор на наредниот известител по 

претставките од предложениот дневен ред. 
 
Членот на Советот- Влатко Самарџиски ја изложи претставката 

УПП бр.08-88/18,  при што наведе дека нема основ за одговорност по 
наводите во истата. 

 
Претседателот на Советот отвори расправа по излагањето. Воедно 

наведе дека подносителите можат да се обратат и до Советот на јавни 
обвинители. 

 
Членот на Советот- Владе Богданоски  го посочи чл.112 од Законот 

за кривична постапка по однос на правото на поднесување на имотно 
правно барање. 

 
Претседателот на Советот предложи да се донесе одлука по 

предлогот на известителот Влатко Самарџиски за изложената претставка и 
констатира дека со  11  - „За“, 1- „Против“ е донесена следната 

 
                                               О  Д  Л  У  К  А 
 

Во  претставката УПП бр.08-88/18  се изразува незадоволство 
поради тоа што оштетените од Штип, како родители на покојната, која 
починала на 03.01.2017 година како последица од повреди здобиени во 
сообраќајна незгода, која се случила на 30.12.2016 година во близина на 
Велес, не биле  повикани на расправа од страна на судијата, ниту пак 
нивниот полномошник адвокат од Штип. Врз основа на спроведените 
извиди, известувањето добиено од   судијата што постапувал по предметот 
К.бр. 248/17, како и извршениот увид во наведениот предмет,  произлегува 
дека  согласно  одредбите од  член 39 Законот за кривична постапка – Во 
предметите за кривични дела за кои гонењето се презема по службена 
должност, Јавниот обвинител има право и должност да поднесува и 
застапува обвиненија пред надлежен суд. Во член 471 ст.1 од истиот закон 
е пропишано дека –обвинителниот  предлог, односно приватната тужба 
треба да содржи: име и презиме на осомничениот со лични податоци, 
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доколку се познати, краток опис на кривичнотот дело, означување на судот 
пред кој ќе се одржи главната расправа, предлог кои докази треба да се 
изведат на главна расправа и предлог осомничениот да се огласи за 
виновен и да се осуди според законот. Тоа значи дека судот постапува во 
рамките на поднесеното обвинение од Јавниот обвинител како овластен 
тужител за кривични дела чие гонење се презема по службена должност 
како што е во конкретниот случај. Во оваа смисла судот не може по 
службена должност да испитува други лица  кои не се предложени од 
странките –(Јавниот обвинител и обвинетиот), или да им даде својство на 
оштетени, како и да им достави пресуда. Во конкретниот случај,  Јавниот 
обвинител не им дал својство на оштетени на родителите, а такво својство 
му дал на сопругот на покојната. Меѓутоа во секој случај,  фактот што 
истите немаат својство на оштетени во донесената пресуда К.бр. 258/17 од 
21.09.2017 година со која обвинетиот е огласен за виновен (и истата 
станала  правосилна на ден 24.11.2017 година, а извршна на ден 12.12.2017 
година и предметот  архивиран на ден 05.01.2018 година),  не задира во 
правото и можноста родителите да си поведат граѓанска постапка и да 
бараат надомест на штета. 
 

Претседателот на Советот му даде збор на наредниот известител по 
претставките од предложениот дневен ред. 
 

Членот на Советот –Мери Дика-Георгиевска ги изложи 
претставките при што наведе дека нема основ за одговорност на судиите 
кои постапувале по предметите.  

 
Претседателот на Советот отвори расправа. 
 
Членот на Советот- Селим Адеми предлага да се заземе став по 

однос на претставките за кои постапувано од страна на Советот и е 
доставен одговор, а кога подносителот е незадоволен од одговорот и 
повторно се обраќа до Советот, дали истите да се заведуваат како 
претставки или за истите само да биде сочинета службена белешка по 
чл.11 од Законот за постапување по претставки и предлози. 

 
Членот на Советот-Лидија Каначковиќ смета дека нема потреба 

таквите дописи за незадоволство на подносителите на претставките од 
известувањето од Советот да се заведуваат како претставки. 

 
Претседателот на Советот  констатира дека писмените дописи за 

незадоволството на подносителите од одговорот на Советот немаат 
третман на претставки и истите не треба да се заведуваат  во уписник УПП 
како претставки. 
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Претседателот на Советот предложи да се донесе одлука по 
предлогот на известителот Мери Дика-Георгиевска за изложените 
претставки и констатира дека со  12  - „За“, е донесена следната 

 
                                                О  Д  Л  У  К  А 
 

Претставката УПП бр.08-185/2018 е неоснована. Во претставката се 
изразува незадоволство од непостапувањето на претседателот на основен  
суд по барање на подносителот за достава на  документација од трајна 
вредност од списите на предметот Ибр.6718/02, доставено до  судот  на 
3.05.2017 година, на кое  според наводите во претставката, до денес не му 
е одговорено. Од спроведените извиди и од увидот во доставените 
одговори од страна  на претседателот на судот, произлегува дека во 
архивата на судот не се најдени списите по  предметот  И.бр.6718/02, 
поради што судот не бил во  можност да ги достави  бараните  списи, а од  
страна на подносителот нема барање за обнова на списи по предметот. Со 
оглед на наведеното, Судскиот совет на Република Македонија не најде  
елементи за незаконско постапување на претседателот на судот. 
Претставкате УПП.бр.08-252/2018 е неоснована. Во претставката се 
изразува незадоволство од постапувањето на Апелациониот суд Скопје по 
предметот Пркж.бр.2075/16. Од спроведените извиди и увидот во списите 
на предметот и одлуките на судот, Советот најде дека судиите постапувале  
во согласност со одредбите од процесните и материјалните закони. Имено, 
со пресуда на Основниот суд Скопје 1 Скопје подносителот е огласен за 
виновен за  сторен прекршок по член 234 ст.1 и 3 казнив по член 234 ст.8 
од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, за што му е 
изречена прекршочна санкција, глоба од 150 евра во денарска 
противредност и мерка забрана за управување на моторно возило „Б“ 
категорија  во траење од 3 (три) месеци. По изјавена жалба од МВР, 
Апелациониот суд Скопје со пресуда Пркж.бр.2075/16 од 6.12.2017 година 
ја преиначил првостепената пресуда во делот на времетраењето на 
прекршочната санкција, така што на обвинетиот му е изречена  мерка 
забрана за управување на моторно возило во траење од 9 (девет) месеци. 
Според наводите во претставката, подносителот смета дека жалбата е 
изјавена по истекот на законскиот рок,  поточно  607 дена од денот на 
донесување на пресудата, а рокот е  8 дена, со што одлуката на судот е 
незаконита. По извршениот увид во списите на предметот Советот 
констатира дека на 17.09.2014 година од страна на МВР уредно е примена 
првостепената пресуда, а жалбата до судот е поднесена на 23.09.2014 
година, што значи во законскиот рок од 8 дена. После неколку неуспешни 
достави на 19.10.2017 година  доставена му е на подносителот, жалбата на  
одговор  и првостепената пресуда. Одлуката на Апелациониот суд е 
донесена на 6.12.2017 година кога биле исполнети сите законски 
претпоставки. Советот не најде елементи за незаконско постапување на 
судиите по горенаведениот предмет. Претставката УПП.бр.08-400/2018 е 
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несонована. Во претставката се изразува незадоволство од 
прераспределбата на предметот кај различни судии како и од автоматската 
распределба на предметот. Судскиот совет по спроведените извиди најде 
дека е постапено согласно законот. Имено, предметот на Основниот суд 
Скопје 2 Скопје П1 бр.1023/12 по кој постапувал судијата е правосилно 
завршен со пресуда од 24.03.2014 година  на  Основниот суд Скопје 2 и 
пресуда Гж.бр.6259/14 од 17.09.2015 година на Апелациониот суд Скопје. 
По поднесена ревизија предметот согласно автоматска распределба на 
предмети бил распореден за постапување кај друг судија од причина што 
судијата кој претходно постапувал со годишен распоред бил распределен 
да постапува на друга материја. Судијата постапувал и превзел дејствија 
по предметот во врска со поднесената ревизија. По изјавената ревизија 
постапувал  Врховниот суд на Република Македонија како стварно 
надлежен суд, на начин што предметот е распореден за постапување и 
одлучување во совет од пет судии, поради што претставката е неоснована. 
Претставката УПП.бр.08-448/2018 е неоснована. Во претставката се 
изразува незадоволство од постапувањето на Основниот суд Прилеп по 
предметот КС.бр.29/16.Од спроведените извиди и увидот во  списите 
доставени во прилог, Советот најде дека е постапувано  во согласност со 
одредбите од процесните и материјалните закони. Имено, пред Основниот 
суд Прилеп во тек е постапка против осомничена, чиј што бранител  е 
подносителот, против која, при поведување на истражната постапка 
КО.бр.566/16, со решение КПП.бр.222/16 од 7.09.2016 година  и била 
определена мерка притвор, која по изјавена жалба со решение на 
Кривичниот совет КС.бр.29/16 од 17.10.2016 година била укината и 
заменета со друга мерка на претпазливост, одземање на патната исправа со 
задолжение да се јавува во судот во определени денови. Истражната 
постапка против осомничената сеуште  е во тек, а од страна на судот по 
службена должност и по поднесени барања за враќање на патната исправа, 
се следи состојбата по однос на  потребата од траење на мерката за 
претпазливост. Од страна на Судскиот совет на Република Македонија не 
се најдени елементи за незаконско постапување на судиите.  Претставка 
УПП.бр.08-464/2018 е неоснована. Во претставката се изразува  
незадоволство од одговорот на претседателот на Управниот суд - 
известување во врска со предмет У-4.бр.1222/15 што се води пред  судот. 
Од спроведените извиди и од увидот во доставените одговори   од 
Управниот суд, Советот констатира дека од страна на претседателот на 
судот подносителот бил известен за предметот У-4.бр.1222/15, кој бил на 
одлучување во Врховниот суд на Република Македонија по барање за 
заштита на законистоста за судење во разумен рок и вратен во Управниот 
суд на 2.03.2018 година. По однос на барањето на  документација  од 
предметот, од страна на претседателот на судот правилно му е одговорено 
дека согласно Судскиот деловникот, судот е надлежен да издава потврда 
за одделни факти по конкретен предмет согласно својата евиденција, но не 
и за документација упатена  до друг орган, од кои причини Судскиот совет 
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на Република Македонија не најде  елементи за незаконско постапување на 
претседателот на судот. Претставката УПП.бр.08-474/2018 е неоснована. 
Во претставката се изразува незадоволство од постапување на судија на 
Основниот суд Прилеп по предметот К.бр.22/16, од причина што го 
пречекорил рокот за изработка на пресудата како и дека  погрешно ја 
утврдил фактичката состојба. Од спроведените извиди и увидот во  
списите доставени во прилог, Советот најде дека судијата постапувал   
согласно со одредбите од процесните и материјалните закони. Имено, 
судијата на  Основниот суд Прилеп постапувал по предметот  К.бр.22/16, 
кој е класицифиран како  сложен предмет и согласно член 407 од ЗКП 
рокот за изготвување на пресуда  е 60 дена од денот на објавата на истата. 
Главната расправа по предметот е завршена на 24.01.2018 година, а 
одлуката писмено е изработена на 22.03.2018 година кога е  верифицирана 
и доставена до странките, од што произлегува дека судијата постапил во 
законски предвидениот рок. Наводите во претставката кои се однесуваат 
на фактичката состојба по предметот можат да бидат предмет на оценка во 
жалбена постапка пред Апелациониот суд, со оглед дека е поднесена 
жалба по пресудата. Од страна на Судскиот совет на Република 
Македонија не се најдени елементи за незаконско постапување на 
судијата. Претставката УПП.бр.08-488/2018 е неоснована. Во претставката 
се изразува незадоволство од постапување на судиите кои одлучувале во 
совет пред Вишиот управниот суд по предметот УЖ.-1 бр.830/17 . Од 
спроведените извиди и увидот во одлуките на судот, Советот најде дека 
судиите постапувале  во согласност со одредбите од процесните и 
материјалните закони. Имено, со решение на Управниот суд У.бр.694/14, 
отфрлена е како ненавремена тужбата поднесена од страна на 
подносителот како тужител во постапката, изјавена против Потврда за 
одбивање на пријавата за запишување на промена во катастар на 
недвижности, од причини што судот утврдил дека оспорената потврда е 
примена на 27.12.2013 година, а тужбата е поднесена на 17.09.2014 година,  
по истек на законскиот рок од 15 дена за поднесување на тужба. По 
изјавена жалба од страна на подносителот,  Вишиот управен суд донел 
решение УЖ.-1 бр.830/17 со кое го потврдил решението на Управниот суд. 
Наводите во претставката биле  предмет на разгледување во жалбена 
постапка пред Вишиот управен суд кој е  надлежен во  законски 
пропишана постапка да врши оценка на првостепената одлука.  Советот не 
најде елементи за незаконско постапување на судиите по горенаведениот 
предмет. Претставката УПП.бр.08-505/2018 е неоснована. Во претставката 
се изразува незадоволство од постапување на судија на Основен суд 
Скопје 2 Скопје по предметот РО.бр.26/18. Судскиот совет од 
спроведените извиди и увидот во одлуките на судот и списите доставени 
во прилог, најде дека судијата постапувал согласно со одредбите од 
процесните и материјалните закони. Имено, Основниот суд Скопје 2 
Скопје со решение РО.бр.1269/15 од 9.12.2015 година, го одбил предлогот 
за повторување на постапката завршена правосилно со делумна пресуда 
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П.бр.893/01 од 28.09.2001 година и пресуда П.бр.893/01 од 7.11.2005 
година поднесен на ден 6.05.2014 година. Апелациониот суд Скопје 
постапувајќи по жалба на подносителот изјавена против првостепеното 
решение, истата ја одбил како неоснована и решението на Основниот суд 
Скопје 2 Скопје РО.бр. 1269/15 од 9.12.2015 година го потврдил. 
Врховниот суд на РМ со решение Рев.3 бр. 146/16 од 1.11.2017 година 
ревизијата изјавена од страна на подносителот ја усвоил  и решението на 
Апелациониот суд Скопје РОЖ.бр.159/16 од 6.04.2016 година и на 
Основниот суд Скопје 2 Скопје РО.бр.1269/15 од 9.12.2015 година, ги 
укинал и предметот го вратил  на повторно одлучување пред 
првостепениот суд. Пред Основниот суд Скопје 2 Скопје во тек е постапка, 
сега заведена под  РО-26/18, по предлог за повторување на постапка и во 
оваа фаза на постапката од страна на Судскиот совет на Република 
Македонија не се најдени елементи за незаконско и непристрасно 
постапување на судијата. Другите наводи во претставката може да бидат 
предмет на разгледување од страна на судот кој единствено е надлежен во 
со закон пропишана постапка да врши оценка на релевантните факти по 
предметот, а наводите кои  се однесуваат на пристрасно водење на 
постапката од страна на судијата може да бидат истакнати во  барање за 
изземање на судијата единствено  во текот на постапката. Од 
горенаведените  причини Советот најде  дека претставка е неоснована. По 
претставката УПП бр.08-510/18, Судскиот совет одлучи истата да се 
архивира од следните причини: до Судскиот совет на Република 
Македонија со писмен допис - одговор на  известување од Советот 
Упп.бр.08-72/18 од 25.10.2018 година,  заведен во Советот како претставка 
под број Упп.бр.510/18 од 25.04.2018 година, се обрати подносител од 
Прилеп.  Во претставката не се изнесени нови факти и околности кои не 
биле познати во претходното постапување  во смисла на чл. 11 од Законот 
за постапување по претставки и предлози ("Службен весник на РМ“, 
бр.82/2008) а за што впрочем на подносителот му било одговорено  со 
известување Упп.бр.08-72/18 од 25.10.2018 година. Од тие причини, 
најсоодветно е претставката број Упп.бр.510/18 од 25.04.2018 година, да се 
архивира. 
 

Претседателот на Советот му даде збор на наредниот известител по 
претставките од предложениот дневен ред. 

 
Членот на Советот –Мирјанка Гоцевска-Стефановска ги изложи 

претставките при што наведе дека нема основ за одговорност на судиите 
кои постапувале по предметите.  

 
Претседателот на Советот отвори расправа. Откако констатира 

дека никој не се јави за збор, предложи да се донесе одлука по предлогот 
на известителот Мирјанка Гоцевска-Стефановска за изложените 
претставки и констатира дека со  12  - „За“, е донесена следната 
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                                              О  Д  Л  У  К  А 
 

Претставката УПП бр.08-24/18 е неоснована. Советот констатира 
дека предметот  на Основниот суд Штип КПОВ.бр.17/16 бил примен по 
жалба во Апелациониот суд Штип на ден 26.09.2017 година и е заведен 
под КСЖ.бр.80/17. Наведениот предмет бил решен на ден 07.12.2017 
година, а експедиран во Основен суд Штип на ден 12.12.2017година. Во 
конкретниот случај  Основниот суд  Штип како првостепен суд,   при 
донесувањето на решението КПОВ.бр.17/16 од 1.09.2017 година  дал  
доволно образложени причини, поткрепени со законски одредби, кои  биле 
прифатени од  страна на Апелациониот суд Штип, кој ги   ценел доказите 
приложени кон списите на предметот, а  воедно и наводите од изјавената 
жалба,  па истата ја одбил како неоснована, а  првостепената одлука ја 
потврдил. Според тоа, Советот најде дека судиите по конкретниот предмет 
постапувале во рамките на своите надлежности согласно  законските 
одредби, донесените одлуки содржат образложени причини за начинот на 
одлучувањето, па оттука нема елементи за нестручно и несовесно вршење 
на судиската функција. Советот нема ингеренции да интервенира  во 
судските одлуки, ниту  пак да ги менува истите,  па во рамките на 
надлежностите предвидени со Устав и закон,  не се најдени основи за   
постапување. Претставката  УПП бр.08-25/18 е неоснована. Советот  најде 
дека судиите по конкретните предмети постапувале во рамките на своите 
надлежности, непристрасно и во согласност со одредбите од процесните и 
материјалните закони, а донесената пресуда  П1.бр.1035/09 од 11.01.2013 
година на  Основниот суд Гостивар  и  пресудата  ГЖ-801/13  од 
30.08.2013 година на Апелациониот суд  Гостивар   содржат  доволно 
образложени причини за одлучувањето, така да не станува збор за 
необјективно одлучувањето при носење на одлуките. Со оглед на 
наведеното, Апелациониот суд Гостивар  постапувајќи како надлежен 
второстепен суд, имал увид во сите докази приложени кон списите на 
предметот, а ценејќи ги и наводите од жалбите, донел одлука со која ја  
потврдил првостепената  пресуда. Пресудата П1.бр.1035/09 од 11.01.2013 
година станала правосилна  на ден 30.08.2013 година, а извршна на ден 
07.11.2013 година. На ден 07.11.2013 година од страна на тужените бил 
поднесен предлог за повторување на постапката, кој со решение 
ППОВ.бр.22/13 од 24.01.2014 година  бил  одбиен како неоснован, против 
кое решение тужените изјавиле благовремена жалба преку  нивниот 
полномошник. Со  решение Гж.бр.439/14  од 01.04.2014 година  жалбата  
била  одбиена  како неоснована, а Решението ППОВ.бр. 22/13 од 
24.01.2014 година станало правосилно на ден 01.04.2014 година, а извршно 
на ден 13.06.2014 година, по што предметот бил архивиран  на ден 
13.06.2014 година  со рок на чување од 30 години. Воедно Судскиот совет 
на Република Македонија нема овластување да се меша во работата на 
судовите, да ги преиспитува судските одлуки, да бара нивно изменување 
или укинување, ниту има овластување да го спречи извршувањето на 
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судските одлуки. Со оглед на овие констатации, од страна на Судскиот 
совет на Република Македонија не се најдени пропусти во постапувањето 
на судиите, ниту елементи за нестручно и несовесно вршење на судиската 
функција. Претставката  УПП бр.08-97/18 е неоснована. Во случајов 
произлегува дека при постапувањето по  предметот  ВПП2-209/17  со тоа 
што  Република Македонија е прифатена како прв предлагач во постапката 
за обезбедување на побарување со привремена мерка, не се сторени 
повреди на одредбата од член 1 од Конвенцијата за заштита на човековите 
права и основни слободи, од причини што не може да се ограничи правото 
на судска заштита на било кое лице, вклучувајќи ја и РМ како субјект на 
граѓанско право со можност за поднесување иницијален акт за поведување 
на судска постапка и со тоа не може да се повреди правото на друго лице. 
Воедно судот го прифатил Државниот правобранител како законски 
застапник на првиот предлагач РМ, а вториот предлагач самостојно 
настапувал во текот на целиот тек на постапката. Наводот, односно  
приговорот  за тоа дека РМ не е сопственик на предметниот имот е од 
материјално правна природа, за кој судот одлучува  единствено со 
мериторна одлука, а воедно  докажувањето на постоење на побарувањето е 
предвидено за постапка која ќе следи по оваа постапка и каде ќе се 
расправа и одлучува за обезбеденото побарување. Во тој контекст судот во 
односната постапка за обезбедување на побарување ниту утврдувал дека 
првиот предлагач е сопственик на предметниот деловен простор, ниту со 
одлуката се изјаснил во тој правец, но тоа ќе се утврдува во друга постапка 
(пред Агенцијата за катастар на недвижности Скопје), која ќе следи по 
оваа постапка. Воедно неоснован е наводот во претставката за тоа дека 
судот требало да се изјасни  по прашањето за активната легитимација на 
предлагачите како претходно прашање, бидејќи во постапката  за 
обезбедување на побарување не е предвидено истото и судот одлучува со 
мериторна одлука, кое нешто се однесува и по  прашањето за пасивната 
легитимација на вториот противник,  како претходно прашање. Согласно 
известувањето на судијата, постапката за обезбедување на побарување е 
постапка уредена со Законот за обезбедување на побарувањата во која се 
применуваат одредбите на ЗПП и ЗИ согласно член 7 од истиот, Судскиот 
деловник е тој  кој  го определува  видот и ознаката на уписникот во кој се 
заведуваат сите судски предмети, вклучувајќи ги и предметите за 
обезбедување на побарување, па со уписот на предметот во уписникот 
ВПП2 во согласност со Судскиот деловник на предметот не  му се дава 
статус на вонпарничен предмет, ниту постапката се спроведува според 
одредбите на ЗВП. Со оглед на наведеното произлегува дека постапката 
пред првостепениот суд  сеуште не е завршена, односно истата е во тек и 
во конкретниот случај ќе биде потребно  да се  сочека  донесувањето на 
одлуката од страна на Основниот суд Скопје 2 Скопје, а доколку 
подносителот е незадоволен од донесената првостепена одлука, истиот има  
можност од користење на правото на жалба. Во контекст на наведеното, 
Судскиот совет на Република Македонија нема законска надлежност да се 
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впушта во утврдувањето на фактичката состојба, ниту пак да влијае на 
судијата за донесување  каква било одлука, па оттука Советот не  најде 
елементи за нестручно и несовесно постапување од страна на  судијата 
што постапувал по предметот. Претставката  УПП бр.08-483/18 е 
делумно основана. Имено, тужителот преку својот полномошник до судот 
доставил тужба на 04.04.2017 година  против повеќе тужени  со непозната 
адреса. Во текот на постапката  полномошникот со писмен поднесок од 
11.04.2017 година  го известил судот помеѓу другото дека седмотужената  
не е со тоа име и презиме, туку со друго и со живеење во САД. Притоа 
била наведена нејзината адреса, а исто така и  по однос на другите тужени,  
податоците за имиња и адреси  не биле точно дадени од страна на 
полномошникот и истиот ги менувал,  со што во некоја смисла  се 
оневозможувало судот  ефективно да постапува. Меѓутоа, исто така  во 
известувањето е наведено дека  на тужената од САД, поради економичност 
на постапката  и скратување на процедурата за испраќање на писмена по 
дипломатски пат судот два пати и  испраќал покани  за расправа по пошта, 
при што се враќала поканата во целост, што  пак било причина судот да ги 
одложи закажаните рочишта, односно постапката да се оддолговлекува. Со 
оглед на наведеното, Советот смета дека претставката е делумно основана 
по однос на наводите за оддолговлекувањето на постапката од  страна на 
судијата,  во смисла на тоа дека  судијата се обраќал  односно поканите ги  
испраќал директно по пошта до седмотужената, а било потребно да 
постапи согласно член 131 ст.1 и 2 од Законот за парничната постапка  и 
доставувањето да го изврши по дипломатски пат, односно преку 
Министерството за правда на РМ, со оглед да  седмотужената е 
државјанин на РМ во странство, конкретно во САД.  Во конкретниот 
случај  постои оддолговлекување на постапката и поради напред 
наведените причини, иако неспорно е  дека  до оддолговлекување дошло  
делумно и по вина на странките во постапката, со оглед на неточните 
податоци што  полномошникот на тужителот ги давал  на судот. Воедно, 
во врска со наводите истакнати  во претставката со оглед на  горе 
наведеното, на судијата  што постапува по предметот  од страна на 
Советот  да му се  укаже дека  во понатамошното постапување по 
предметот треба да го има предвид  член 131 ст.1 од Законот за парничната 
постапка , според кој –“Кога доставувањето треба да се изврши до лица 
или до установи во странство, составувањето ќе се изврши по дипломатски 
пат, ако со меѓународен договор или со овој закон поинаку не е 
определено“. 
 

Претседателот на Советот констатира дека на седницата не се 
присутни членовите на Советот- Александра Зафировска и Мирјанка 
Гоцевска-Стефановска, по што му даде збор на наредниот известител по 
претставките од предложениот дневен ред. 
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Членот на Советот –Беким Реџепи ги изложи претставките при што 
наведе дека нема основ за одговорност на судиите кои постапувале по 
предметите.  

 
Претседателот на Советот отвори расправа.  
 
Членот на Советот- Виолета Богојеска предлага да се бара 

уредување на претставката УПП бр.08-142/18, која не е потпишана од 
подносителот. 

 
Претседателот на Советот го стави на гласање предлогот и 

констатира дека со 8-„За“, 2- „Против“ е усвоен предлогот да се бара 
уредување на претставката, така што истата се повлекува.  

Воедно констатира дека повторно е присутен членот на Советот- 
Мирјанка Гоцевска-Стефановска. 

 
Членот на Советот –Беким Реџепи ја повлече од дневен ред и 

претставката УПП бр.08-475/18. 
 
Претседателот на Советот откако констатира дека никој повеќе не 

се јави за збор, предложи да се донесе одлука по предлогот на 
известителот Беким Реџепи за изложените претставки и констатира дека со  
11  - „За“, е донесена следната 

 
                                                 О  Д  Л  У  К  А 
 

Претставката УПП бр.08-149/2018 е неоснована. По расправат 
Советот констатира дека судијата која постапувала по предметот од 
Основен суд Скопје 2 Скопје согласно својата со закон утврдена 
надлежност, а врз основа на изведените докази и утврдена фактичка 
состојба донела на закон заснована одлука. Истата е израз на слободно 
судиско уверување. По повод поднесена жалба од страна на подносителот 
на претставката, Апелациониот суд Скопје, како надлежен суд кој 
единствено може да менува или укинува одлука во постапка пропишана со 
закон, ја ценел и испитувал првостепената одлука и врз основа на сите 
околности и докази донел јасна и разбирлива одлука со која ја потврдил 
одлуката на првостепениот суд. Судскиот совет на РМ нема надлежност да 
се впушта во испитување, преиначување, менување, укинување или 
толкување на одлуките донесени од страна на судовите. Согласно со 
наведеното Советот најде дека преставката е неоснована. Претставката 
УПП.бр.08- 445/2018 е неоснована. Од направените извиди и изјавата на 
судијата се утврди дека судијата од Апелациониот суд Битола која 
одлучувала во жалбената постапка по предметот КЖ.бр.431/17 постапила 
согласно со Законот за кривичната постапка и врз основа на изведените 
докази и оцена на сите факти и околности донела одлука која е израз на 
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слободно судиско убедување. Видно од содржината на претставката 
истовремено подносителот бара Судскиот совет на РМ да изврши 
контрола-ревизија на предметот КЖ.бр.431/17. Судскиот совет на 
Република Македонија нема надлежност да се впушта во испитување, 
менување или укинување на пресудите донесени од страна на судовите. 
Таква надлежност имаат единствено повисоките судови кои ја 
преиспитуваат и преоценуваат веќе донесената одлука. Во конкретниот 
случај првостепената пресуда по повод изјавена жалба била на преоцена 
пред Апелациониот суд Битола, кој врз основа на сите факти и докази 
донел на закон заснована одлука. Согласно со наведеното Советот најде 
дека преставката е неоснована. Претставката УПП.бр.08-539/2018 е 
неоснована. Советот констатира дека судиите на Апелациониот суд Скопје 
согласно својата со закон утврдена надлежност, а врз основа на изведените 
докази и утврдена фактичка состојба донеле на закон заснована одлука. 
Истата е израз на нивното слободно судиско уверување. Судскиот совет на 
РМ нема надлежност да се впушта во испитување, преиначување, 
менување, укинување или толкување на одлуките донесени од страна на 
судовите. Согласно  одредбите од Законот за судовите, судската одлука 
може да ја менува  или укинува само надлежен суд во постапка пропишана 
со закон. Врз основа на утврденото Советот не најде елементи за 
нестручно и несовесно постапување на судиите по конкретниот предмет. 
 

Претседателот на Советот му даде збор на наредниот известител по 
претставките од предложениот дневен ред. 

 
Членот на Советот –Селим Адеми во врска со претставката УПП 

бр.08-22/18 побара координаторот за Основниот суд скопје 1 Скопје и за 
Врховниот суд на РМ да изврши проверка по однос на тоа во која фаза е  
постапката по предметот, по што ја повлече претставката.  

 
Претседателот на Советот отвори расправа.  
 
Членот на Советот- Александра Зафировска појасни дка во тој 

предмет има голем број на обвинети и тешко е да се обезбеди присуство на 
истите, односно немало можност да се обезбедат услови за судење. 

 
Членот на Советот –Селим Адеми продолжи со излагање на 

останатите  претставки при што наведе дека нема основ за одговорност на 
судиите кои постапувале по предметите.  

 
Членот на Советот- Владе Богданоски смета дека е основана 

претставката под УПП бр.08-452/18, појаснувајќи дека во случајот не 
можел судот да оневозможи застапување на лице од Држевното 
правобранителство со овластување. 
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Членот на Советот- Мери Дика-Георгиевска посочи дека во 
случајот станува збор за жалбени наводи и дека треба да се сочека исходот 
од постапката пред апелациониот суд. Смета дека од страна на судијата е 
сторена повреда при постапувањето. 

 
Членот на Советот- Владе Богданоски укажа дека во случајот има 

повреда со несогледиви последици и дека ќе помине подолг врменски 
период додека одлучи второстепениот суд. 

 
Членот на Советот –Селим Адеми ја повлече од дневен ред 

претставката УПП бр.08-452/18 и продолжи со излагање за останатите 
претставки. Воедно ја повлече од дневен ред и претставката под уПП 
бр.08-461/18. 

 
Претседателот на Советот откако констатира дека никој повеќе не 

се јави за збор, предложи да се донесе одлука по предлогот на 
известителот Селим Адеми за изложените претставки и констатира дека со  
11  - „За“, е донесена следната 

 
                                                О  Д  Л  У  К  А 
 

Пo претставката УПП бр.08-150/2018, Судскиот совет на Република 
Македонија по расправата по истата го констатира следното: Во 
претставката се изразува незадоволство од постапувањето на Основниот 
суд Струга по предметот ВПП1-74/17, со наводи дека судијата ја водел 
постапката пристрасно и под притисок, како и дека дозволил во постапката 
да учествува вешто лице кое немало уредна  лиценца за вештачење.Од 
спроведените извиди и увидот во одлуката и списите доставени во прилог, 
ценејќи ја притоа и изјавата на судијата кој постапувал по предметот, 
Советот најде дека е постапувано во рамките на надлежностите и во 
согласност со одредбите од процесните и материјалните закони. Пред 
Основниот суд Струга во тек е постапка по вонпарничен предмет ВПП1-
74/17 и донесена е првостепената одлука во со закон спроведена постапка 
за физичка делба, согласно член 51 од Законот за сопственост и други 
стварни права и 223 од Законот за вонпарнична постапка. Предметот со 
сите списи се наоѓа во Апелациониот суд Битола по изјавена жалба. Со 
оглед на наведеното, како предметот со сите списи се наоѓа пред 
повисокиот суд по жалба,  Судскиот совет утврди дека наводите изнесени 
во претставката ќе бидат предмет на разгледување од страна судот, кој е 
единствено надлежен во со закон пропишана постапка да врши оценка на 
релевантните факти по предметот, а дел се основ за барање на изземање 
кои можеле да бидат истакнати единствено во текот на постапката. По 
претставка УПП.бр.08-180/2018, Судскиот совет на Република Македонија 
по расправата го констатира следното: Во претставката се изразува 
незадоволство од постапување на Основен суд Скопје II Скопје по 
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предметот 15 т ТC-143/16. Од спроведените извиди и увидот во одлуките 
на судот, списите доставени во прилог, како и известувањата од судот, 
Советот ја констатира следната состојба: Имено, пред Основниот суд 
Скопје 2 Скопје во тек е постапка по предметот 15 т ТC-143/16 каде е  
донесена  првостепена одлука со која тужбеното барање на тужителот е 
одбиено како неосновано. Предметот сеуште не е правосилно завршен.По 
однос на наводите во претставката за незаконско  преотварање на 
рочиштето и прибавување на докази од  страна на судијата, ценејќи ја 
притоа и изјавата доставена од судијата кој постапувал по предметот, се 
утврди дека по заклучување на рочиштето за главна расправа било 
закажано рочиште за објава на одлуката за 17.03.2017 година, кога 
судијата донела решение за преотварање на главната расправа по член 291 
од ЗПП, со оглед дека дополнително констатирал дека е сторена 
суштествена повреда по член 343 ст. 1 т. 1 од ЗПП, односно последното 
рочиште не е одржано во присуство на совет со судии поротници, согласно 
вредноста на спорот која е дополнително утврдена и изнесува 
35.000.000,00 денари во кој случај согласно ЗПП одлучува совет а не 
судија поединец.Со оглед на наведеното, а како предметот сеуште не е 
правосилно завршен, наводите во претставката  може да бидат предмет на 
оценка  во жалбена постапка пред повисокиот суд, кој е единствено 
надлежен во со закон пропишана постапка да врши оценка на 
првостепената одлука. По претставка УПП.бр.08-182/2018, Судскиот совет 
на Република Македонија по расправата го констатира следното: Во 
претставката се изразува незадоволство од постапување на на Основен суд 
Охрид по предметот П.бр.П4-6/17 и на Апелациониот суд Битола по 
предметот ГЖ.бр. 1990/17. Од спроведените извиди и увидот во одлуките 
на судот и списите доставени во прилог, Советот најде дека судиите 
постапувале во согласност со одредбите од процесните и материјалните 
закони. Имено, со пресуда на Основен суд Охрид П4-6/17 од 01.06.2017 
година, делумно е уважено тужбеното барање на тужителите на име 
нематеријална и материјална штета.  Со пресуда   на Апелациониот суд 
Битола ГЖ.бр.1990/17 од 14.12.2017 година,  пресудата П.бр. П4-6/17 во 
дел се потврдува,  во дел се преиначува за поголемиот дел од досудениот 
износ на име на материјална и нематеријална штета како и трошоци на 
постапката наведени во изреката на пресудата, за кој дел судот ги одбива  
тужбените барања и барањата за надомест на трошоци во постапката. По 
наоѓање на Судскиот совет на Република Македонија донесените одлуки 
на првостепениот и второстепениот суд се јасни, разбирливи, со доволно 
образложени причини и засновани на закон, со што во конкретниот случај 
не се најдени  елементи за незаконско постапување по горенаведениот 
предмет.  По претставката УПП.бр.405/18, Судскиот совет на седница ја  
разгледа и по расправата одлучи претставката да се архивира од следните 
причини: Во претставката  се изнесени факти и околности кои се 
однесуваат на работење на судии на Апелациониот суд Скопје, на кои им 
престанала судиската функција и повеќе не се судии во овој суд, видно од 
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известувањето на претседателот на Апелациониот суд Скопје 
евидентирано под Упп.бр.405/8 од 15.05.2018 година. Од тие причини, 
најсоодветно е претставката број УПП.бр.405/18 од 12.03.2018 и 
29.03.2018 година, да се архивира. По претставка УПП.бр.08-410/2018, 
Судскиот совет на Република Македонија, по расправата го констатира 
следното: Во претставката се изразува незадоволство од постапувањето на 
судиите на Апелациониот суд Скопје, по предметот ТСЖ-2681/17, со 
наводи дека постапувале нестручно и несовесно, како и дека е донесена  
незаконита одлука. Од спроведените извиди и увидот во одлуките на 
судот, списите доставени во прилог, ценејќи ја притоа и изјавата доставена 
од судијата - претседателот на советот по предметот,  по наводите на 
претставката, Советот најде дека е постапувано во согласност со 
одредбите од процесните и материјалните закони. Имено, со решение на 
Основниот суд Скопје 2 Скопје СТ-94/15 од 02.11.2017 година, одбиено е 
како неосновано барањето доставено од страна на подносителот за 
исправка и дополнување на решението на Основниот суд Скопје 2 Скопје 
од 08.06.2018 година.  Апелациониот суд Скопје со решение ТСЖ.бр. 
2681/17 од 29.11.2017 година, жалбата изјавена од страна на подносителот 
како  доверител во постапката, ја одбил како неоснована и го потврдил 
првостепеното решение, бидејќи во конкретниот случај не е направена 
техничка грешка од страна на судот, ниту пак е направен пропуст при 
донесување на решенијата како основ за да се донесе дополнително 
решение. По наоѓање на Судскиот совет на Република Македонија 
наводите на претставката биле предмет на оценка од страна на судовите а 
донесените одлуки на првостепениот и второстепениот суд се јасни, 
разбирливи, со доволно образложени причини и засновани на закон, со 
што во конкретниот случај не се најдени  елементи за незаконско 
постапување по горенаведениот предмет. По претставката УПП.бр.08-
439/2018, Судскиот совет на Република Македонија по расправата го 
констатира следното: Во претставката се изразува незадоволство од 
постапувањето на судијата на Основниот суд Кочани по предметот 
К.бр.256/15, со наводи дека постапката ја водел нестручно и несовесно, со 
предлог за поведување на постапка за утврдување на дисциплинска 
одговорност на судијата. Од спроведените извиди и увидот во списите 
доставени во прилог, ценејќи ја притоа и изјавата на судијата кој 
постапувал по предметот, Советот најде дека е постапувано во рамките на 
надлежностите и во согласност со одредбите од процесните и 
материјалните закони. Имено, во конкретниот случај станува збор за стар 
предмет заведен во судот уште на 29.01.2009 година, досега укинуван и 
сега се води под нов број. Во повторената постапка, со пресуда на  
Основниот суд Кочани К.бр.256/15 од 23.06.2017 година, како 
соизвршител, подносителот огласен е за виновен за едно продолжено 
кривично дело „Измама“ по член 247 став 4 в.в. со став 1 и член 22 и 45 од 
КЗ и осуден на ефективна казна затвор.На 03.10.2017 година предметот со 
сите списи е пратен во Апелациониот суд Штип по жалба и истиот сеуште 
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не е вратен во судот.Врз основа на наведеното Советот констатира дека во 
оваа фаза на постапката кога по предметот сеуште е во тек жалбена 
постапка пред Апелациониот суд Штип, наводите  изнесени во 
претставката може да бидат предмет на разгледување од страна на 
повисокиот суд, кој е единствено надлежен во со закон пропишана 
постапка да врши оценка на првостепената одлука. По претставката 
УПП.бр.08-472/2018, Судскиот совет на Република Македонија, по 
расправата го констатира следното: Во претставката се изразува 
незадоволство од постапувањето на судијата на Основниот суд Скопје 2 
Скопје по предметот П4.бр.1200/15, со наводи дека судијата ја водел 
постапката нестручно, несовесно и пристрасно со наклоност кон тужениот 
во постапката. Од спроведените извиди и увидот во списите доставени во 
прилог, ценејќи ја притоа и изјавата на судијата кој постапувал по 
предметот, Советот најде дека е постапувано во рамките на надлежностите 
и во согласност со одредбите од процесните и материјалните закони. 
Имено, со горенаведената пресуда, тужбеното барање на тужителите 
Друштво за производство, трговија и услуги Сат-Тракт ДОО-Скопје и 
СТСЕ Инвестмент Лимитед, Лимасол-Република Кипар, за надомест на 
штета, одбиено е како неосновано. Против ваквата пресуда е изјавена 
жалба од страна на тужителите преку полномошник и во тек е жалбена 
постапка  Со оглед дека е во тек жалбена постапка пред повисокиот суд, 
Советот констатира дека во оваа фаза на постапката наводите  изнесени во 
претставката може да бидат предмет на разгледување од страна на 
повисокиот суд, кој е единствено надлежен во со закон пропишана 
постапка да врши оценка на првостепената одлука.  Исто така се утврди 
дека во дел наводите во претставката се однесуваат на пристрасно водење 
на постапката од страна на судијата, кои може да бидат основ за барање на 
изземање на судијата, истакнато единствено во текот на постапката. По 
претставката УПП.бр.08-486/2018, Судскиот совет на Република 
Македонија, по расправата го констатира следното: Во претставката се 
изразува незадоволство од постапувањето на Основниот суд Гостивар по 
предметот К.бр.646/14. Од спроведените извиди и увидот во одлуките на 
судот, списите доставени во прилог, ценејќи ја притоа и изјавата доставена 
од судијата по наводите на претставката, Советот најде дека судиите 
постапувале во согласност со одредбите од процесните  и материјалните 
закони. Имено, со пресуда на Основниот суд Гостивар К.бр.646/14 издаден 
е казнен налог за обвинетиот за сторено кривично дело„Кражба“ по член 
235 ст.1 од КЗ.Против пресудата бил вложен приговор од страна на 
подносителот, кој со решение на Основниот суд Гостивар К.бр.646/14 од 
18.04.2017 година е отфрлен како ненавремен, со образложение дека видно 
од доставницата, во делот каде што примил обвинетиот констатирано е од 
страна на доставувачот кој воедно се потпишал во графата, дека 
обвинетиот пресудата ја примил лично без потпис на ден 28.12.2016 
година,  а приговорот е поднесен на 18.01.2018 година, што значи  по 
истекот на законскиот рокот од 8 дена за поднесување на приговорот. 
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Ваквото решение е потврдено со решение на Апелациониот суд Гостивар 
КЖ.бр.310/17 од 26.10.2017 година. По наоѓање на Судскиот совет 
наводите на претставката биле предмет на оценка од страна на судовите а 
донесените одлуки на првостепениот и второстепениот суд се јасни, 
разбирливи, со доволно образложени причини и засновани на закон, со 
што во конкретниот случај не се најдени  елементи за незаконско 
постапување по горенаведениот предмет.  По претставката УПП.бр.08-
545/2018, Судскиот совет по расправата го констатира следното: 
Претставката е насловена како барање за изземање на   судијата на 
Основниот суд Скопје 2 Скопје по предметот П4.бр.46/15, со наводи дека 
судијата ја водел постапката пристрасно. Од спроведените извиди и увидот 
во списите доставени во прилог, Советот најде дека е постапувано во 
рамките на надлежностите и во согласност со одредбите од процесните и 
материјалните закони. Имено, со пресудата на Основниот суд Скопје 2 
Скопје П4.бр.46/15 од 20.11.2017 година, делумно е уважено тужбеното 
барање на тужителите, со што задолжена е тужената Национална 
групација за осигурување АД Осигурителна полиса Скопје, да им го 
исплати на тужителите досудениот износ наведен во изреката од 
пресудата, на име материјална и нематеријална штета.   Во оваа фаза на 
постапката од страна на Судскиот совет на Република Македонија не се 
најдени елементи за незаконско постапување на судијата. Наводите во 
претставката кои се однесуваат на пристрасно водење на постапката од 
страна на судијата може да бидат предмет на барање за изземање на 
судијата, но единствено  истакнато во текот на постапката, со оглед дека 
Судскиот совет не е надлежен да постапува по барање за изземање на 
судија. 

Претседателот на Советот му даде збор на наредниот известител по 
претставките од предложениот дневен ред. Воедно констатира дека е 
присутен членот на Советот-Александра Зафировска. 

 
Членот на Советот –Лидија Каначковиќ ги изложи претставките 

при што наведе дека нема основ за одговорност на судиите кои 
постапувале по предметите. Ја повлече од дневен ред претставката под 
УПП бр.08-35/18. 

 
Претседателот на Советот отвори расправа. Откако констатира 

дека никој не се јави за збор, предложи да се донесе одлука по предлогот 
на известителот Лидија Каначковиќ за изложените претставки и 
констатира дека со  12  - „За“, е донесена следната 
 
                                                  О  Д  Л  У  К  А 
 

По претставката УПП.бр.08-5/2018  Судскиот совет на расправата 
констатира дека истата е неоснована. Од направените извиди и изјавата 
доставена од Претседателот на Основен суд Битола, Советот утврди дека 
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во конкретниот случај, Претседателот на Основниот суд Битола се обратил 
до подносителот на претставката и побарал да биде известен дали 
постапките поради кои е прекината постапката по предметот на тој суд 
Пбр.631/07 се правосилно завршени или сеуште се во тек, односно дали 
подносителот предлага продолжување на постапката. Од страна на 
подносителот на претставката било доставено известување дека  
Управниот суд има донесено одлука во негова полза, но Агенцијата за 
катастар на недвижности доставила нова потврда која повторно  ја оспорил 
пред Управниот суд со тужба од 17.01.2014 година и поради тоа 
подносителот на претставката не предложил продолжување на постапката. 
Врз основа на наведеното од подносителот, предметите кои биле 
предходно прекинати се правосилно завршени на ден 12.05.2004 година. 
Согласно со наведеното Советот најде дека нема елементи за нестручно и 
несовесно постапување на судиите, поради што преставката е неоснована. 
По  претставката УПП.бр.08-47/2018, Судскиот совет по расправата по 
истата констатира дека нема елементи за нестручно и несовесно 
постапување на судијата по предметот К.бр.2/17. Од направените извиди, 
извршениот увид во списите на предметот и изјавата доставена од 
судијата, се утврди дека во конкретниот предмет судијата постапувалa 
согласно со Законот за кривичната постапка, како по однос на утврдување 
на фактичката состојба, така и по однос на одлуката за казна, врз основа на 
што донелa одлука заснована на закон. Судијата при утврдување на 
фактичката состојба ги ценелa  сите факти и околности и презентираните 
докази, исто така ги ценелa како олеснителните, така и отежнителните 
околности, па врз основа чл. 39 од КЗ и Законот за одмерување на видот и 
висината на казната, одмерил соодветно пропишана казна. Судскиот совет 
на Република Македонија не може да се впушта во испитување, менување 
или укинување на пресудите донесени од страна на судовите. Во 
конкретниот случај станува збор за правосилна пресуда од причини што 
против истата, во делот на утврдената фактичка состојба и одлуката за 
казна не била поднесена жалба до повисокиот суд, кој е единствено 
надлежен во жалбена постапка да ја преиспитува и преоценува веќе 
донесената одлука. Согласно со наведеното, Советот утврди дека нема 
елементи за нестручно и несовесно постапување на судијата, поради штo 
најде дека претставката е неоснована. Во претставката УПП.бр.08-
112/2018 се укажува на нестручно и несовесно постапување во вршење на 
судиската функција, без конкретно да се наведе на кој судија се однесува 
претставката и во кој предмет истиот нестручно и несовесно постапувал. 
Судскиот совет на Република Македонија, по проучувањето констатира 
дека претставката е непотполна од причини што истата не содржи 
прецизни податоци  против кои судии и на кој предмет  се однесува, кои се 
неопходни за утврдување на правилна и целосна состојба во конкретниот 
случај.  Од овие причини со барање за дополнување на претставка 
УПП.бр.08-112/18 од 17.04.2018 година од подносителот е побарано во рок 
од 8 дена да ја уреди преставката со наведување на бројот на предметот и 
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судијата од чие постапување изразува незадоволство, со напомена дека 
доколку претставката не биде уредена истата ќе се смета за повлечена. Со 
оглед дека подносителот на претставката не постапил по задолжението и 
не извршил уредување на претставката во законски утврдениот рок, 
Судскиот совет на седницата на Советот одржана на 30.05.2018 година 
заклучи претставката УПП.бр.08-112/1 од 01.02.2018 година, да се 
архивира со службена белешка. По претставката УПП.бр.08-158/2018 по 
расправата Судскиот совет констатира дека истата е неоснована. Со 
претставката  подносителот изразува незадоволство од постапувањето на 
судии на Основен суд Куманово и Апелационен суд Скопје по повеќе 
предмети кои се воделе пред наведените судови, со барање Судскиот совет 
на РМ да направи ревизија на истите. Судскиот совет на РМ согласно со 
одредбите од Законот за судовите, нема надлежност да се впушта во 
испитување, преиначување, менување, укинување или толкување на 
одлуките донесени од страна на судовите, па аналогно на тоа ниту да врши 
ревизија на истите. Таква надлежност имаат единствено повисоките 
судови кои во жалбена постапка пропишана со закон ја преиспитуваат и 
преоценуваат веќе донесената одлука. Од извршените извиди и 
прибраните податоци, Судскиот совет констатира дека Основниот суд 
Куманово согласно својата со закон утврдена надлежност, а врз основа на 
изведените докази и утврдена фактичка состојба донел на закон заснована 
одлука. Донесените одлуки се израз на слободно судиско уверување на 
судиите кои постапувале по конкретните предмети. Воедно, Советот 
утврди дека во повеќе од предметите наведени во претставката 
првостепените пресуди по повод изјавени жалби биле на преоцена пред 
Апелациониот суд Скопје, кој врз основа на сите факти и докази донел 
одлуки кои се јасни разбирливи и засновани на закон, што упатува на 
заклучокот дека во повеќе случаи подносителот го искористил со закон 
дозволеното право на контрола на одлуките пред надлежен суд. Со оглед 
на наведеното Советот најде дека претставката е неоснована. По 
претставката УПП.бр.08-235/2018 Советот на расправата констатира дека 
истата е неоснована. Имено, од увидот во приложената пресуда Советот 
утврди дека во конкретниот случај, Апелациониот суд Скопје по повод 
жалба изјавена од страна на синот на подносителот на претставката, 
против пресуда на Основниот суд Скопје 1 Скопје, во жалбената постапка 
ја ценел првостепената одлука и сите докази, при што донел пресуда со 
која ја преиначил одлуката на првостепениот суд во полза на синот и 
изречената прекршочна санкција глоба во износ од 400 евра во денарска 
противредност ја заменил со прекршочна санкција опомена. При  
одлучувањето од страна на второстепениот суд, како олеснителни 
околности биле земени предвид и ценети сите наводи кои подносителот на 
претставката ги истакнува во претставката. Согласно наведеното, Советот 
најде дека судиите постапувале во рамките на своите со закон утврдени 
надлежности и врз основа на тоа не најде елементи за нивно нестручно и 
несовесно постапување. Поради изнесеното преставката е неоснована.По 
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претставката УПП.бр.08-244/2018 Советот по расправата по истата 
констатира дека истата е неоснована. Од направените извиди и увидот во 
одлуките за кои се однесува преставката, се утврди дека судијата од 
Основен суд Прилеп кој постапувал по предметот во прв степен и судиите 
од Апелациониот суд Битола кои одлучувале во жалбената постапка, 
одлуките ги донеле врз основа на оцена на сите околности и докази во 
согласност со Законот за парнична постапка. Судиите дале доволно 
образложени причини за решителните факти од кои се раководеле при 
донесување на одлуките, посочувајќи ги законските одредби на кои истите 
се засноваат и причините за одлученото. Истовремено, Судскиот совет 
укажува дека нема надлежност да се впушта во испитување, 
преиначување, менување или укинување на одлуките донесени од страна 
на судовите. Согласно  одредбите од Законот за судовите, судската одлука 
може да ја менува или укинува само надлежен суд во постапка пропишана 
со закон. Согласно со наведеното, подносителот на претставката е 
известен дека не се најдени елементи за нестручно и несовесно 
постапување од кои причини претставката е неоснована. По претставката 
УПП.бр.08-371/2018 Судскиот совет на РМ по расправата по истата 
констатира дека е неоснована. По направените извиди и извршениот увид 
во приложените докази, се констатира дека при постапување по предметот 
судијата не сторил повреда на законските одредби и од страна на Советот 
не се најдени елементи за нестручно и несовесно постапување. Судијата 
постапувал согласно со Законот за парничната постапка, како Претседател 
на советот правилно раководел со главната расправа, во континуитет 
превземал дејствија, ја завршил расправата и донел пресуда. Судскиот 
совет на Република Македонија нема надлежност да ги преиспитува 
судските одлуки. Судска одлука може да се менува или укинува само од 
страна на надлежен суд во постапка пропишана со закон. Во конкретниот 
случај се работи за сеуште активен предмет од причини што во меѓувреме 
против првостепената пресуда е изјавена жалба, по што предметот е 
доставен до второстеоениот суд на одлучување. Обжалената пресуда ќе 
биде предмет на оценка пред Апелациониот суд Гостивар, кој како 
непосредно повисок суд е единствено надлежен да ја цени законитоста на 
донесената одлука. Со оглед на наведеното не се најдени елементи за 
нестрчно и несовесно постапување на судијата. По претставката 
УПП.бр.08-383/2018 Судскиот совет на РМ по расправата по истата 
констатира дека е неоснована. Имено, видно од направените извиди и 
изјавата доставена од судијата на Основниот суд Скопје 2 Скопје  кој 
постапувал по предметот, истиот е правосилно завршен пред пет години. 
Согласно чл. 54 ст. 1 од Законот за Судски совет на РМ, пропишано е дека 
постапката за утврдување одговорност на судија или претседател на суд се 
поведува  во рок од шест месеци  од денот на сознавање  на сторената 
повреда, но не подоцна од три години од денот на сторувањето на 
повредата“. Согласно со наведеното, како предметот е правосилно завршен 
пред пет години, односно пред повеќе од три години, Судскиот овет не 
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може да покренува постапка  за утврдување евентуална одговорност  на 
судијата кој постапувал по конкретниот предмет. Поради изнесеното, 
Советот најде дека претставката е неоснована. По претставката 
УПП.бр.08-398/2018, Судскиот совет на РМ по расправата по истата 
констатира дека се изразува незадоволство од постапувањето на повеќе 
институции. Имено, видно од содржината, истата не содржи наводи со кои 
подносителот на претставката изразува незадоволство од постапувањето 
на конкретен суд или судија, ниту содржи наводи за конкретен предмет  во 
кој нестручно и несовесно се постапувало врз основа на што би можело да 
се утврди за што се однесува незадоволството на подносителот. Во чл 2 од 
Законот за постапување по претставки и предлози е предвидено дека „под 
претставка, односно предлог, во смисла на овој закон се подразбира секое 
писмено или усно обраќање на подносителите до органите кои 
постапуваат по претставките, односно предлозите заради заштита и 
остварување на своите права и интереси, јавните интереси утврдени со 
закон или заради поведување на друга иницијатива од јавен интерес“. 
Поаѓајќи од цитираната законска одредба во конкретниот случај, 
писменото не содржи конкретни податоци врз основа на кои може со 
сигурност да се утврди кое право сака да го заштити подносителот на 
претставката или кој интерес да го оствари, ниту содржи наводи за 
остварување на јавен интерес. Од овие причини на поднесеното писмено 
од страна на подносителот неможе да му се даде третман на претставка, по 
која би постапувал Судскиот совет. По претставката УПП.бр.08-420/2018 
Судскиот совет на РМ по расправата по истата констатира дека е 
неоснована. Имено, видно од направените извиди и изјавата доставена од 
судијата на Основниот суд Скопје 2 Скопје кој постапувал по предметот, 
Советот констатира дека по предметот судијата постапувал согласно 
својата со закон утврдена надлежност, ги превзел сите законски дејствија и 
врз основа на изведените докази и утврдена фактичка состојба донелa на 
закон заснована одлука. Судскиот совет не може да се впушта во 
испитување, менување или укинување на пресудите донесени од страна на 
судовите. Таква надлежност имаат единствено повисоките судови кои во 
жалбена постапка ја преиспитуваат и преоценуваат веќе донесената 
одлука. Во конкретниот случај, првостепената пресуда по повод изјавена 
жалба од страна на подносителот на претставката била на преоцена пред 
Апелациониот суд Скопје, кој врз основа на сите факти и докази ја 
потврдил првостепената пресуда. Донесената одлука е јасна, разбирлива и 
со доволно образложени причини за одлученото. Согласно наведеното, 
подносителот е известен дека не се најдени елементи за нестручно и 
несовесно постапување на судијата за кого се однесува претставката. По 
претставката УПП.бр.08-443/2018 Судскиот совет по расправата по истата 
констатира дека е неоснована. Од увидот во одлуките за кои се однесува 
преставката, се утврди дека судиите одлучувале во рамките на поставеното 
тужбено барање, во своите одлуки дале доволно образложени причини за 
решителните факти од кои се раководеле при донесување на истите, 
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повикувајки се на законските одредби на кои ги засноваат одлуките и 
причините за одлученото. По однос на наводите изнесени во претставката 
дека не е почитуван предходно завземен став за иста таква правна работа, 
во прилог на што е доставена и одлука, Советот утврди дека во двата 
случаи не станува збор за идентична правна и фактичка состојба. Тоа 
произлегува од содржината на доставените одлуки, како онаа што е 
предмет на оваа претставка, така и другата доставена во прилог. Судиите 
кои одлучувале по конкретниот предмет, како во Основниот суд така и во 
Апелациониот суд,  одлуките ги донеле врз основа на оцена на сите 
околности, факти и докази, а во согласност со законот кој ја регулира таа 
проблематика. Судскиот совет, согласно Законот за судовите и Законот за 
Судскиот совет на Република Македонија, нема надлежност да се впушта 
во испитување, преиначување, менување или укинување на одлуките 
донесени од страна на надлежните судови. Таква надлежност имаат само 
судовите. Врз основа на утврденото, Советот не најде елементи за 
нестручно и несовесно постапување на судиите по конкретниот предмет. 
По претставката УПП.бр.08-455/2018 Судскиот совет на РМ по  
направените извиди и извршениот увид во приложените докази констатира 
дека судијата постапувал согласно со Законот за парничната постапка, во 
континуитет превземал дејствија и ги извел сите потребни докази на 
основа на кои е донесена одлука. Судијата во првостепената одлука дал 
доволно образложени причини за решителните факти, во врска со тоа дека 
во конкретниот случај  Основниот суд Гостивар е стварно ненадлежен да 
постапува по тужбата од причини што за потврди издадени од Агенцијата 
за катастар на недвижности кои се конечни, тужба се поднесува  до 
Управен суд. По повод поднесена жалба од страна на подносителот на 
претставката, донесената првостепена одлука во жалбена постапка  била 
ценета од судиите на Апелациониот суд Гостивар, кои врз основа на сите 
околности и докази донеле одлука со која ја потврдиле одлуката на 
првостепениот суд. Против одлуките на Основниот суд Гостивар и 
Апелациониот суд Гостивар подносителот на претставката има вложено 
ревизија до Врховниот суд на Република Македонија, кој како највисок 
суд е надлежен да ги оценува и преиспитува донесените одлуки во 
постапка пропишана со закон. Судскиот совет на РМ нема надлежност да 
ги преиспитува и оценува судските одлуки. Со оглед на наведеното 
Советот најде дека претставката е неоснована и нема елементи за 
нестручно и несовесно постапување на судиите кои постапувале по 
конкретниот предмет. По претставката УПП.бр.08-494/2018 Судскиот 
совет на РМ по расправата по истата констатира дека судијата кој 
постапувал по предметот, врз основа на изведените докази и утврдена 
фактичка состојба донел на закон заснована одлука. Судскиот совет на РМ 
нема надлежност да се впушта во испитување, преиначување, менување, 
укинување или толкување на одлуките донесени од страна на судовите. 
Според Законот за судовите, судската одлука може да ја менува или 
укинува само надлежен суд во постапка пропишана со закон. Во 
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конкретниот случај се работи за сеуште активен предмет од причини што 
во меѓувреме е поднесена жалба против пресудата, поради што предметот 
е доставен до второстепениот суд - Вишиот управен суд на одлучување. Со 
оглед на наведеното, од страна на Советот не се најдени елементи за 
нестручно и несовесно постапување на конкретниот судија.  
 

Претседателот на Советот му даде збор на наредниот известител по 
претставките од предложениот дневен ред.  

 
Заменик претседателот –Шемседин Јусуфи ги изложи претставките 

при што наведе дека нема основ за одговорност на судиите кои 
постапувале по предметите. Ја повлече од дневен ред претставката под 
УПП бр.08-28/18. 

 
Претседателот на Советот отвори расправа. Воедно констатира 

дека членот на Советот- Владе Богданоски се иззема при излагање на 
претставката УПП бр.08-108/18 и дека истиот не е присутен на седницата. 

 
Заменик претседателот –Шемседин Јусуфи ја  изложи претставката 

УПП бр.08-108/18, по што Претседателот на Советот констатира дека 
повторно е повикан и присутен е и членот на Советот- Владе Богданоски. 

 
Претседателот на Советот откако констатира дека никој повеќе не 

се јави за збор, предложи да се донесе одлука по предлогот на 
известителот Шемседин Јусуфи за изложените претставки (освен за 
претставката УПП бр.18-108/18) и констатира дека со 12 - „За“, е донесена 
следната 
                                                О  Д  Л  У  К  А 
 

Претставката под УПП.бр.08-108/2018 е поднесена поради 
незадоволство од постапување на судии на Основен суд Скопје 2 Скопје и 
судии при судечки совет на Апелациониот суд Скопје во врска со предмет 
за надомест на материјална штета. Имено, тужителот како подносител на 
претставката побарува од тужениот – Министерството за економија 
надомест на материјална штета поради неиздавање потврди за технички 
карактеристичи на возило, а каде како единствен овластен застапник се 
јавува подносителот, односно Друштвото за производство, промет, 
застапување и посредување ‘‘МАК ВОЗИЛА‘‘ ДООЕЛ Скопје. По 
направените извиди, Советот констатира дека на подносителот од страна 
на првостепениот и второстепениот суд согласно законските одредби не 
му се повредени правата во постапката. Имајќи предвид дека судиите кои 
постапувале по предметот дале образложени причини поради кои сметале 
дека тужбеното барање е неосновано, а воедно ги имале предвид и 
напатствијата од страна на Врховниот суд на РМ, кој одлучувал по 
ревизија.  Имајќи  предвид да по овој судски предмет сеуште се 
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постапува, Советот смета дека подносителот треба да го сочека исходот на 
оваа постапка. По претставка УПП.бр.08-456/2018 се изразува 
незадоволство од нестручно и несовесно постапување на судии на 
Апелациониот суд Гостивар во врска со повеќе предмети. Подносителот на 
претставката смета дека судиите постапувале и одлучувале во полза на 
спротивната странка во постапката, пристрасно и експресно носеле 
одлуки, додека одлуките за сметка на подносителот биле носени подоцна, 
односно одлучувањето се оддолговлекувало. Се укажува дека е 
злоупотребен АКМИС системот при распределбата на предметите. 
Советот констатира дека на подносителот од страна на првостепениот и 
второстепениот суд согласно законските одредби не му се повредени 
правата во постапката. Имајќи предвид дека судиите на Апелациониот суд 
Гостивар кои постапувале по предметот дале правно образложени причини 
за видот на донесените одлуки, поради кои одлучиле дел од жалбите да ги 
усвојат, да ја преиначат или укинат првостепената одлука. Во претставката 
се изнесуваат наводи кои по својот карактер се исто така жалбени наводи и 
истите не е надлежен да ги оценува Советот и по нив да постапува, а кои 
подносителот можел да ги истакне во жалба пред второстепениот суд. По 
однос на наводите изнесени во претставката дека системот за распределба 
на предметите АКМИС е злоупотребен, истите се неосновани поради тоа 
што до истиот судиите немаат пристап, а распределбата на предметите е 
автоматска. Претставката УПП.бр.08-458/2018 е поради незадоволство од 
нестручно и несовесно работење на судиите од Управен суд кои 
постапувале по предметот УРП.бр.134/2017. Се укажува дека тужбата не 
била разгледана во целост од сите нејзини аспекти, како и дека судиите не 
дале убедлив одговор на сите поставени прашања, односно пресудата  
УРП.бр.134/2017 од 22.02.2018 година содрши општи правила, но не и 
конкретизирани одговори на првичното барање.Советот по направените 
извиди во наводите во претставката констатираше дека истата е 
непотполна и беше побарано од Здружението да достават полномошно во 
чие име ја поднесуваат претставката, односно нејзино допрецизирање и по 
однос на странките, со оглед да наводите изнесени во истата се нецелосни 
и нејасни. Но, со оглед дека во определениот рок претставката не е 
прецизирана и не е доставено полномошно,  следува Советот да смета дека 
истата како воопшто да не е ниту поднесена. Претставката УПП.бр.08-
460/2018  е поради незадоволство од постапувањето на судија на Основен 
суд Куманово кој одлучувал по предмет за надомест на нематеријална 
штета од клевета и навреда кој започнал по тужба на подносителот на 
претставката. Се бара Советот да изврши увид во завршните зборови од 
16.11.2016 година, решението, жалбата по тоа решение и увид во 
второстепената одлука ГЖ бр.781/16 од 21.04.2016 година, од причина што 
смета дека судијата при одлучувањето ги повредил законските одредби и 
непотребно  ја одолговлекувал постапката. Советот констатира дека 
претставката е неоснована, со оглед на тоа што и самиот тужител 
придонел за оддолговлекувањето на постапката од тој аспект, додека 
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првостепената и второстепената одлука биле донесени врз основа на 
законските одредби, па согласно тоа не се повредени правата на странките 
во постапката и не се направени пропусти при одлучувањето од страна на 
судиите кои постапувале по овој предмет.  По претставката УПП.бр.08-
530/2018 се изразува незадоволство поради  нестручно и неправедно 
постапување на судии на Апелациониот суд Скопје кои одлучувале по 
предметот ГЖ 4477/17. Воедно, подносителот укажува дека донесената 
пресуда е неразбирлива, незаконита и конфузна. Во  таа смисла, се бара 
Советот да го провери текот на постапката по предметот и начинот на 
работа на судиите. Советот констатира дека наводите во претставката се 
жалбени и ревизиски наводи за кои не е надлежен да ги оценува и по нив 
да постапува. Имено, второстепениот суд согласно одредбите од ЗПП има 
овластување да ја цени основаноста на жалбените наводи во смисла, дали е 
сторена повреда на процесниот закон или непотполно и неправилно е 
утврдена фактичката состојба, кое нешто негативно би се одразило врз 
правилната примена на материјалното право и врз основа на 
констатациите да ја потврди, укине или преиначи првостепената пресуда 
се со цел за пресудување во согласност со закон. Од страна на 
првостепениот и второстепениот суд согласно законските одредби не се 
повредени правата во постапката и не се направени пропусти при 
одлучувањето. Имајќи предвид дека судиите кои постапувале по 
предметот дале образложени причини поради кои сметале дека тужбеното 
барање е неосновано, а воедно ги имале предвид и напатствијата од страна 
на Врховниот суд на РМ, кој одлучувал по ревизија.  
 

Претседателот на Советот го стави на гласање предлогот за 
неоснованост на  претставката УПП бр.08-108/18, за кој гласаа сите освен 
членот на Советот- Владе Богданоски. По гласањето констатира дека со 11 
-„За“ е усвоен предлогот за неоснованост на претставката. 
 Воедно констатира дека седницата се одлага за наредниот ден -
31.05.2018 година –петок во 11.00 часот. 
 

 
                          ПРОДОЛЖЕНИЕ НА ЗАПИСНИК 

oд  278-та седница на Судскиот совет на Република 
Македонија  од 30.05.2018 година, одржана во салата на 

Судскиот совет на Република Македонија  на ден 
31.05.2018 година, (петок) со почеток во 11,00 часот  

 
На седницата присуствуваа: Зоран Караџовски-претседател на 

Советот, Шемседин Јусуфи - заменик претседател,  Јелица Крстевска, 
Влатко Самарџиски, Мери Дика-Георгиевска, Мирјанка Гоцевска-
Стефановска и Александра Зафировска - членови на Советот избрани од 
редот на судиите и Владе Богданоски, Виолета Богојеска, Селим Адеми и 
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Лидија Каначковиќ - членови на Советот избрани од Собранието на 
Република Македонија. 

 
Отсутни се: Министерот за правда, Билен Саљији и Претседателот 

на Врховниот суд на РМ, Јово Вангеловски -  членови по функција, уредно 
поканети. Оправдано отсутен поради користење на годишен одмор е и 
Беќир Шаини- член на Советот избран од редот на судиите. Оправдано 
отсутен е и Беким Реџепи, член на Советот избран од Собранието на 
Република Македонија, кој дополнително ќе пристапи на седницата. 

 
Записникот го водеше Весна Толева - државен советник во Судскиот 

совет на РМ. На седницата присуствуваше и Вера Андрејчин- советник за 
односи со јавноста. 

 
Претседателот на Советот најнапред констатира дека има потребен 

кворум за работа и дека следи продолжение на 278-та седница од 
30.05.2018 година, поточно на 2-та точка од дневниот ред - Расправа по 
претставките и поплаките од граѓаните и правните лица за работата на 
судиите, претседателите на судовите и судовите, поднесени до Судскиот 
совет на Република Македонија.  

Воедно констатира дека на седницата пристапи и членот на Советот- 
Беким Реџепи, по што му даде збор на известителот по претставката УПП 
бр.08-35/18, која на седницата од 30.05.2018 година беше повлечена и 
расправата за истата е нејавна. 
 

Членот на Советот- Лидија Каначковиќ ја изложи претставката 
УПП бр.08-35/18. 

 
Претседателот на Советот појасни дека во конкретниот случај 

судијата Александра Поп Стефанија се товари за три предмети и побара 
известителот да се произнесе со конкретен предлог, по што отвори 
расправа. 

 
Членот на Советот- Алескандра Зафировска смета дека судијата 

дала доволно образложени причини за одлуката. Советот треба само да с е 
произнесе за основаност или неоснованост на претставката. 

 
Членот на Советот- Селим Адеми посочи дека треба да се обрне 

посебно внимание на наводите од претставката. Смета дека во 
конкретниот случај е сторена повреда од страна на судијата бидејќи 3 дена 
не било одлучено по предмет од итен карактер. 

 
Членот на Советот- Мери Дика Георгиевска по однос на двата 

предмети за кои се товари судијата посочи дека ќе одлучува и ќе се 
произнесе  второстепениот суд, но по однос на предметот за кој не е 
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одлучено 3 дена треба да се извиди каде бил предметот тие денови. Инаку 
рокот за постапување бил 12 часа од приемот на барањето. 

 
Членот на Советот- Виолета Богојеска укажа дека во случајот 

станува збор за иницијатива за поведување  постапка за одговорност на 
судија поднесена до Советот за утврдување на факти и од страна на 
Советот за факти биле направени извиди. Инаку при Министерството за 
правда посочи дека е формирана Комисија која извршила увид во 
функционалноста на Акмисот и било утврдено дека сите предмети што им 
биле дадени на дежурни судии не биле внесувани  во Акмисот, туку во 
моментот кога била донесена одлука, за да  не се повреди доверливоста. 
Принципот на работа во судот била на начин што таквите предмети биле 
давани после 16,00 часот, се обезбедувал број за судијата и судијата го 
примал предемтот, а електорнски се заведувал кога била донесена одлука. 
Во случајот не е утврден фактот дали судијата го примила предметот на 
23.01.2017 година. Смета дека претставката треба да се затвори како 
претставка, а  начинот на работа по предметите е работа на Комисијата за 
увид во Акмисот. Сепак, Судскиот совет во рамките на своите законски 
надлежности треба да ги испита околностите по однос на заведување и 
движење на предметите. 

 
Членот на Советот- Лидија Каначковиќ појасни дека е направена 

проверка и било утврдено дека тие предмети се рачно распределени. 
 
Членот на Советот- Влатко Самарџиски смета дека од 

приложените материјали во прилог не може да се утврди целосна и 
правилна фактичка состојба по однос на тоа кога е примен предметот, на 
20 или 23 јануари 2017 година бидејќи има две различни информации. За 
службената белешка  од судијата Славица Андреевска смета дека треба да 
се оформи предмет  по допрен глас и да се утврди дали е точно тоа дека 
ВД претседтателот на судот и кажал да ги предаде предметите на друг 
судија. Инаку предметите не биле заведени во петок  на 20.01.2017 година, 
туку дури во понеделник на 23.01.2017 година. 

 
Претседателот на Советот посочи дека во изјавата на судијата 

Славица Андреевска не се спомнува судијата Александра Поп Стефанија. 
 
Членот на Советот- Влатко Самарџиски смета дека треба точно да 

се утврди кога судијата Александра Поп Стефанија го примила предметот. 
 
Членот на Советот- Мери Дика Георгиевска упати прашање до 

известителот дали е прибавен список на дежурни судии за 20.01.2017 
година. 
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Членот на Советот- Лидија Каначковиќ појасни дека може да се 
прибави распоредот за работа за дежурни судии од 20 до 23.01.2017 
година. 

Членот на Советот- Селим Адеми се согласува со членот на 
Советот- Влатко Самарџиски, имено дека има контрадикторност во 
изјавите од судиите и судскиот службеник кој го предал предметот. 

 
Претседателот на Советот посочи дека во изјавата, сегашниот 

претседател на Основниот суд Скопје 1 Скопје се повикува на службената 
белешка од судијата Славица Андреевска дека како дежурен судија од 
страна на ВД претсдетаелот Татјана Михајлова усно и биле одземени 
предметите и  дека во судот биле присутни и судиите Елена Илиевска 
Јосифовиќ и Александра Поп Стефанија, додека судијата Славица 
Андреевска ја спомнува само судијата Елена Илиевска Јосифовиќ.  

 
Членот на Советот- Владе Богданоски потенцира дека во 

конкретниот случај произлегуваат две работи. Прво, дека се работи за 
претставка за работата на судии и второ - дека има елементи на 
злоупотреба на Акмисот. Смета дека треба да се испита распоредот за 
дежурства на судиите во судот во тој период и да се изврши увид во 
предметите. 

 
Претседателот на Советот констатира дека членот на Советот- 

Владе Богданоски ја напушти седницата. Воедно посочи дека предлогот на 
членот на Советот- Влатко Самарџиски е  да се утврди дали судијата 
Александра Поп Стефанија на 20.01.2017 година во Акмисот го примила 
предметот. 

 
Членот на Советот- Виолета Богојеска смета дека претставката 

треба да се затвори како основана или неоснована, а по донесување одлука 
по претставката може да се испитуваат спорните факти. 

 
Членот на Советот- Александра Зафировска предлага да се гласа 

по конкртени предлози по претставката. 
 
Членот на Советот- Беким Реџепи предлага да се одложи 

расправата по претставката заради спроведување на дополнителни извиди 
од страна на известителот. 

 
Претседателот на Советот констатира дека повторно е присутен 

членот на Советот- Владе Богданоски. 
 
Членот на Советот- Влатко Самарџиски смета дека нема услови за 

одлучување по претставката и предлага да се побараат изјави од судиите, 
сегашниот претседател на Основниот суд Скопје 1 Скопје, ВД 
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претседтаелот кој бил во тој период и од судскиот службеник, односно да 
се одложи во делот за судијата Александра Поп Стефанија по однос на тоа 
дали физички предметот го земала на 20.01.2017 година. Посочи дека по 
допрен глас може да се формира предмет и да се спроведат извиди за да се 
утврди дали наводите во претставката се точни. 

 
Претседателот на Советот констатира дека е потребно да се 

прибават потребните документи, односно распоредот за дежурства на 
судиите во тој период и да се провери дали имало процедури за 
постапување во такви случаи. 

 
Членот на Советот- Владе Богданоски смета дека има потреба од 

дополнение на претставката, односно  дополнително да се бараат изјави. 
 
Членот на Советот- Лидија Каначковиќ смета дека треба да се 

побара изјава од судијата Славица Андреевска, да даде појаснување за 
изготвената службена белешка во врска со настанот од 20.01.2017 година, 
во смисла на тоа дали на ден 20.01.2017 година, кога истата како дежурен 
судија согласно распоредот за работа во судот била во просториите на 
судот, освен судијата Елена Илиевска-Јосифовиќ која пристигнала во 
судот, била присутна и судијата Александра Поп Стефанија. Воедно да се 
бара изјава и од судскиот службеник. Изјава смета дека треба да се бара и 
од судијата Александра Поп Стефанија да даде појаснување во смисла на 
тоа дали предметите кои биле заведени пред Основниот суд Скопје 1 
Скопје, а по кои постапувала истата и биле предадени на рака на ден 
20.01.2017 година  или и биле предадени на ден 23.01.2017 година, кога е 
одлучено по истите. Исто така смета дека е потребно е да се побара од 
претседателот на судот да достави примерок од укажувањето за начинот 
на заведувањето на примените барања за издавање за наредби за претрес и 
сите други барања што се од итна природа поднесени од СЈО, а кои 
пристигнуваат во судот после 16,00 часот и во неработни денови. Воедно 
да се побара и Распоредот за работа на дежурни судии за периодот од 
20.01.2017 година до 23.01.2017 година. 
 

Членот на Советот- Влатко Самарџиски не се согласува дека не 
може да се формира предмет по допрен глас. Побара да се гласа по 
неговиот предлог за дополнителни извиди, а доколку не се усвои 
предлогот, најави дека ќе поднесе претставка, како и Барање за 
утврдување на одговорност на судија. 
 
  Претседателот на Советот појасни дека не кажал дека не може да 
се формира предмет по допрен глас, туку дека може да се се формира 
претставка по допрен глас. 
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 Членот на Советот- Александра Зафировска постави прашање, 
дали во рамките на наводите од претставката ќе се бараат податоци и ќе се 
одлучи врз основа на тие податоци или ќе се формира предмет. 
 

Претседателот на Советот појасни дека во рамките на претставката 
ќе се бараат дополнителни податоци. 

Членот на Советот- Мери Дика Георгиевска посочи дека доколку 
известителот работи по предметот, понатаму има можност да одлучи дали 
ќе поднесе барање за утврдување на одговорност на судија. 

 
Заменик претседателот- Шемседин Јусуфи наведе дека не треба да 

се навлегува во одговорот на судиите. 
 
 Членот на Советот- Влатко Самарџиски повторно побара да се 

гласа по неговиот предлог. Притоа посочи дека има елементи за 
одговорност на судија. 

 
Членот на Советот- Александра Зафировска постави прашање, 

зошто судијата Славица Андреевска не го известила Судскиот совет за 
конкретниот настан. 

 
Членот на Советот- Владе Богданоски посочи дека произлегува 

дека нема потреба од формирање на нов предмет. 
 
Претседателот на Советот констатира дека се повлекува 

претставката УПП бр.08-35/18.  
Воедно констатира дека членот на Советот- Влатко Самарџиски го 

повлече предлогот да се даде третман на претставка по известувањето и да 
се формира посебен предмет. 

 
Точка 3 

По излагање на 3-та точка - Донесување на Одлука по предлог 
оценка на Комисијата за спроведување на вонредно оценување на 
работата на кандидатите за претседатели на  Апелационен суд Скопје и  
Основен суд Дебар и кандидатите за судии на  Врховен суд на Република 
Македонија и Апелационен суд Скопје за 2017 година, Претседателот на 
Советот му даде збор на известителот. Воедно констатира дека за 3-та 
точка согласно законот, јавноста е исклучена, по што му даде збор на 
известителот. 

 
Членот на Советот- Влатко Самарџиски како претседател на 

Комисијата за спроведување на вонредно оценување на работата на 
кандидатите за претседатели и судии на погоре посочените судови, 
појасни дека Комисијата пристапила кон вонредно оценување на 
кандидатите, а согласно претходните прописи кои биле во сила пред 
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донесеување на Законот за изменување и дополнување на Законот за 
Судскиот совет на РМ. По прибавување на сите потребни податоци, 
Комисијата спровела вонредно оценување на кандидатите. 

 
Претседателот на Комисијата- Влатко Самарџиски по излагање на 

резултатите за ЌЕНАНЗИЈА МЕХМЕТ – судија на Апелациониот суд 
Скопје истакна дека предлогот на Комисијата е за оценка МНОГУ ДОБРА 
со 244 бода. Претседателот на Советот го стави на гласање, по што 
констатира дека има 12 - „За“ и  е усвоен предлогот за оценка „МНОГУ 
ДОБРА“. 

 
Претседателот на Комисијата- Влатко Самарџиски по излагање на 

резултатите за ЃОРГИ РАДОЈКОВ – судија на Апелациониот суд Скопје 
истакна дека предлогот на Комисијата е за оценка МНОГУ ДОБРА со 263 
бода. Претседателот на Советот го стави на гласање, по што констатира 
дека има 12 - „За“ и  е усвоен предлогот за оценка „МНОГУ ДОБРА“. 

 
Претседателот на Комисијата- Влатко Самарџиски по излагање на 

резултатите за ЈОВАНКА НИКОДИНОВСКА – судија на Апелациониот 
суд Скопје истакна дека предлогот на Комисијата е за оценка МНОГУ 
ДОБРА со 260 бода. Претседателот на Советот го стави на гласање, по што 
констатира дека има 12 - „За“ и  е усвоен предлогот за оценка „МНОГУ 
ДОБРА“. 

 
Претседателот на Комисијата- Влатко Самарџиски по излагање на 

резултатите за ЦВЕТАНКА ПЕРИЌ – судија на Апелациониот суд Скопје 
истакна дека предлогот на Комисијата е за оценка МНОГУ ДОБРА со 258 
бода. Претседателот на Советот го стави на гласање, по што констатира 
дека има 12 - „За“ и  е усвоен предлогот за оценка „МНОГУ ДОБРА“. 

 
Претседателот на Комисијата- Влатко Самарџиски по излагање на 

резултатите за ЛИДИЈА ДИМЧЕВСКА – судија на Апелациониот суд 
Скопје истакна дека предлогот на Комисијата е за оценка МНОГУ ДОБРА 
со 260 бода. Претседателот на Советот го стави на гласање, по што 
констатира дека има 12 - „За“ и  е усвоен предлогот за оценка „МНОГУ 
ДОБРА“. 

 
Претседателот на Комисијата- Влатко Самарџиски по излагање на 

резултатите за ДАНКА РИСТОВА – судија на Апелациониот суд Штип 
истакна дека предлогот на Комисијата е за оценка МНОГУ ДОБРА со 236 
бода. Претседателот на Советот го стави на гласање, по што констатира 
дека има 12 - „За“ и  е усвоен предлогот за оценка „МНОГУ ДОБРА“. 

 
Претседателот на Комисијата- Влатко Самарџиски по излагање на 

резултатите за ЗОРАН ТЕОФИЛОВСКИ – судија на Апелациониот суд 
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Гостивар истакна дека предлогот на Комисијата е за оценка МНОГУ 
ДОБРА со 220 бода. Претседателот на Советот го стави на гласање, по што 
констатира дека има 12 - „За“ и  е усвоен предлогот за оценка „МНОГУ 
ДОБРА“. 

 
Претседателот на Комисијата- Влатко Самарџиски по излагање на 

резултатите за МЕРСИМ МАРКУ – судија на Основниот суд Дебар 
истакна дека предлогот на Комисијата е за оценка ДОБРА со 141 бод. 
Претседателот на Советот го стави на гласање, по што констатира дека 
има 12 - „За“ и  е усвоен предлогот за оценка „ ДОБРА“. 

 
Претседателот на Комисијата- Влатко Самарџиски по излагање на 

резултатите за ИЛИР ИСЕНИ – судија на Основниот суд Дебар истакна 
дека предлогот на Комисијата е за оценка МНОГУ ДОБРА со 230 бода. 
Претседателот на Советот го стави на гласање, по што констатира дека 
има 12 - „За“ и  е усвоен предлогот за оценка „МНОГУ ДОБРА“. 

 
Претседателот на Комисијата- Влатко Самарџиски по излагање на 

резултатите за ОРУЧ АБАЗОВСКИ – судија на Основниот суд Дебар 
истакна дека предлогот на Комисијата е за оценка МНОГУ ДОБРА со 195 
бода. Претседателот на Советот го стави на гласање, по што констатира 
дека има 12 - „За“ и  е усвоен предлогот за оценка „МНОГУ ДОБРА“. 

 
Претседателот на Комисијата- Влатко Самарџиски по излагање на 

резултатите за СНЕЖАНА ТРПОВСКА – судија на Управниот суд 
истакна дека предлогот на Комисијата е за оценка МНОГУ ДОБРА со 235 
бода. Претседателот на Советот го стави на гласање, по што констатира 
дека има 12 - „За“ и  е усвоен предлогот за оценка „МНОГУ ДОБРА“. 

 
Претседателот на Комисијата- Влатко Самарџиски по излагање на 

резултатите за АЦО ТАСЕВ – судија на Основниот суд Штип истакна 
дека предлогот на Комисијата е за оценка МНОГУ ДОБРА со 260 бода. 
Претседателот на Советот го стави на гласање, по што констатира дека 
има 12 - „За“ и  е усвоен предлогот за оценка „МНОГУ ДОБРА“. 

 
Претседателот на Комисијата- Влатко Самарџиски по излагање на 

резултатите за АНДРЕЈ ДИМОВСКИ – судија на Основниот суд Скопје 2 
Скопјевистакна дека предлогот на Комисијата е за оценка МНОГУ ДОБРА 
со 206 бода. Претседателот на Советот го стави на гласање, по што 
констатира дека има 12 - „За“ и  е усвоен предлогот за оценка „МНОГУ 
ДОБРА“. 

 
Претседателот на Комисијата- Влатко Самарџиски по излагање на 

резултатите за БЕТИМ ЈАХЈА – судија на Основниот суд Тетово истакна 
дека предлогот на Комисијата е за оценка МНОГУ ДОБРА со 215 бода. 
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Претседателот на Советот го стави на гласање, по што констатира дека 
има 12 - „За“ и  е усвоен предлогот за оценка „МНОГУ ДОБРА“. 

 
Претседателот на Комисијата- Влатко Самарџиски по излагање на 

резултатите за ЛАЗАР НАНЕВ – судија на Основниот суд Кавадарци 
истакна дека предлогот на Комисијата е за оценка МНОГУ ДОБРА со 252 
бода. Претседателот на Советот го стави на гласање, по што констатира 
дека има 12 - „За“ и  е усвоен предлогот за оценка „МНОГУ ДОБРА“. 

 
Претседателот на Комисијата- Влатко Самарџиски по излагање на 

резултатите за БРАНКА НАУМОВСКА – судија на Основниот суд 
Куманово истакна дека предлогот на Комисијата е за оценка МНОГУ 
ДОБРА со 260 бода. Претседателот на Советот го стави на гласање, по што 
констатира дека има 12 - „За“ и  е усвоен предлогот за оценка „МНОГУ 
ДОБРА“. 

 
Претседателот на Комисијата- Влатко Самарџиски по излагање на 

резултатите за ЉУБИНКА БАШЕВСКА – судија на Основниот суд 
Скопје 1 Скопје истакна дека предлогот на Комисијата е за оценка 
МНОГУ ДОБРА со 234 бода. Претседателот на Советот го стави на 
гласање, по што констатира дека има 12 - „За“ и  е усвоен предлогот за 
оценка „МНОГУ ДОБРА“. 

 
Претседателот на Комисијата- Влатко Самарџиски по излагање на 

резултатите за ОСМАН ШАБАНИ – судија на Основниот суд Скопје 1 
Скопје истакна дека предлогот на Комисијата е за оценка ДОБРА со 180 
бода. Претседателот на Советот го стави на гласање, по што констатира 
дека има 12 - „За“ и  е усвоен предлогот за оценка „ ДОБРА“. 

 
Претседателот на Комисијата- Влатко Самарџиски по излагање на 

резултатите за ЃОКО РИСТОВ – судија на Основниот суд Скопје 1 
Скопје истакна дека предлогот на Комисијата е за оценка МНОГУ ДОБРА 
со 230 бода. Претседателот на Советот го стави на гласање, по што 
констатира дека има 12 - „За“ и  е усвоен предлогот за оценка „МНОГУ 
ДОБРА“. 

 
Претседателот на Комисијата- Влатко Самарџиски по излагање на 

резултатите за ДОБРИЛА КАЦАРСКА – судија на Основниот суд Скопје 
1 Скопје истакна дека предлогот на Комисијата е за оценка МНОГУ 
ДОБРА со 227 бода. Претседателот на Советот го стави на гласање, по што 
констатира дека има 12 - „За“ и  е усвоен предлогот за оценка „МНОГУ 
ДОБРА“. 

 
Претседателот на Комисијата- Влатко Самарџиски по излагање на 

резултатите за СЕДАТ РЕЏЕПАГИЌ – судија на Основниот суд Скопје 1 
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Скопје истакна дека предлогот на Комисијата е за оценка МНОГУ ДОБРА 
со 204 бода. Претседателот на Советот го стави на гласање, по што 
констатира дека има 12 - „За“ и  е усвоен предлогот за оценка „МНОГУ 
ДОБРА“. 

 
Претседателот на Комисијата- Влатко Самарџиски по излагање на 

резултатите за ГОРДАНА СПИРЕВСКА- судија на Основниот суд Скопје 
1 Скопје истакна дека предлогот на Комисијата е за оценка МНОГУ 
ДОБРА со 221 бод. Претседателот на Советот го стави на гласање, по што 
констатира дека има 12 - „За“ и  е усвоен предлогот за оценка „МНОГУ 
ДОБРА“. 

Претседателот на Комисијата- Влатко Самарџиски по излагање на 
резултатите за ОЉА РИСТОВА – судија на Основниот суд Скопје 1 
Скопје истакна дека предлогот на Комисијата е за оценка МНОГУ ДОБРА 
со 260 бода. Претседателот на Советот го стави на гласање, по што 
констатира дека има 12 - „За“ и  е усвоен предлогот за оценка „МНОГУ 
ДОБРА“. 

 
Претседателот на Комисијата- Влатко Самарџиски по излагање на 

резултатите за ВЕСНА ДИМИШКОВА – судија на Основниот суд Скопје 
1 Скопје истакна дека предлогот на Комисијата е за оценка МНОГУ 
ДОБРА со 220 бода. Претседателот на Советот го стави на гласање, по што 
констатира дека има 12 - „За“ и  е усвоен предлогот за оценка „МНОГУ 
ДОБРА“. 

 
Предлогот на Комисијата за ЛИДИЈА ЗИМБОВСКА - судија на 

Основниот суд Скопје 1 Скопје е истата согласно законот да не се оценува 
бидејќи била на боледување подолг период. 

 
Претседателот на Комисијата- Влатко Самарџиски по излагање на 

резултатите за ОГНЕН СТАВРЕВ – судија на Основниот суд Скопје 1 
Скопје истакна дека предлогот на Комисијата е за оценка МНОГУ ДОБРА 
со 239 бода. Претседателот на Советот го стави на гласање, по што 
констатира дека има 12 - „За“ и  е усвоен предлогот за оценка „МНОГУ 
ДОБРА“. 

 
Претседателот на Комисијата- Влатко Самарџиски по излагање на 

резултатите за ХАМДИРЕФЕТ БАФТИЈАРИ – судија на Основниот суд 
Скопје 1 Скопје истакна дека предлогот на Комисијата е за оценка 
МНОГУ ДОБРА со 234 бода. Претседателот на Советот го стави на 
гласање, по што констатира дека има 12 - „За“ и  е усвоен предлогот за 
оценка „МНОГУ ДОБРА“. 

 
Претседателот на Комисијата- Влатко Самарџиски по излагање на 

резултатите за НАСЕР ХАЏИ-АХМЕТАГИЌ – судија на Основниот суд 
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Скопје 1 Скопје истакна дека предлогот на Комисијата е за оценка 
МНОГУ ДОБРА со 226 бода. Претседателот на Советот го стави на 
гласање, по што констатира дека има 12 - „За“ и  е усвоен предлогот за 
оценка „МНОГУ ДОБРА“. 

 
Претседателот на Комисијата- Влатко Самарџиски по излагање на 

резултатите за ЛИРИЕ ЕЛЕЗИ АЈРУЛАУ – судија на Основниот суд 
Скопје 1 Скопје истакна дека предлогот на Комисијата е за оценка 
МНОГУ ДОБРА со 260 бода. Претседателот на Советот го стави на 
гласање, по што констатира дека има 12 - „За“ и  е усвоен предлогот за 
оценка „МНОГУ ДОБРА“. 

 
Претседателот на Комисијата- Влатко Самарџиски по излагање на 

резултатите за ИВИЦА СТЕФАНОВСКИ – судија на Основниот суд 
Скопје 1 Скопје истакна дека предлогот на Комисијата е за оценка 
МНОГУ ДОБРА со 260 бода. Претседателот на Советот го стави на 
гласање, по што констатира дека има 12 - „За“ и  е усвоен предлогот за 
оценка „МНОГУ ДОБРА“. 

 
Претседателот на Комисијата- Влатко Самарџиски по излагање на 

резултатите за ТАТЈАНА МИХАЈЛОВА – судија на Основниот суд 
Скопје 1 Скопје истакна дека предлогот на Комисијата е за оценка 
МНОГУ ДОБРА со 260 бода. Претседателот на Советот го стави на 
гласање, по што констатира дека има 12 - „За“ и  е усвоен предлогот за 
оценка „МНОГУ ДОБРА“. 

 
Претседателот на Комисијата- Влатко Самарџиски по излагање на 

резултатите за ЏЕНЕТА БЕКТОВИЌ – судија на Основниот суд Скопје 1 
Скопје истакна дека предлогот на Комисијата е за оценка МНОГУ ДОБРА 
со 183 бода. Претседателот на Советот го стави на гласање, по што 
констатира дека има 12 - „За“ и  е усвоен предлогот за оценка „МНОГУ 
ДОБРА“. 

 
Претседателот на Комисијата- Влатко Самарџиски по излагање на 

резултатите за ДИАНА ГРУЕВСКА-ИЛИЕВСКА – судија на Основниот 
суд Скопје 1 Скопје истакна дека предлогот на Комисијата е за оценка 
МНОГУ ДОБРА со 227 бода. Претседателот на Советот го стави на 
гласање, по што констатира дека има 12 - „За“ и  е усвоен предлогот за 
оценка „МНОГУ ДОБРА“. 

 
Претседателот на Комисијата- Влатко Самарџиски по излагање на 

резултатите за ЉУБИНКА БАШЕВСКА – судија на Основниот суд 
Скопје 1 Скопје истакна дека предлогот на Комисијата е за оценка 
МНОГУ ДОБРА со 234 бода. Претседателот на Советот го стави на 
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гласање, по што констатира дека има 12 - „За“ и  е усвоен предлогот за 
оценка „МНОГУ ДОБРА“. 
 

Претседателот на Комисијата- Влатко Самарџиски по излагање на 
резултатите за ВЕРКА ПЕТКОВСКА – судија на Основниот суд Скопје 1 
Скопје истакна дека предлогот на Комисијата е за оценка МНОГУ ДОБРА 
со 257 бода. Претседателот на Советот го стави на гласање, по што 
констатира дека има 12 - „За“ и  е усвоен предлогот за оценка „МНОГУ 
ДОБРА“. 
 

Членот на Советот- Виолета Богојеска како член на Комисијата за 
вонредно оценување  изрази дилема по однос на тоа дека вонредното 
оценување на кандидатите е за една година - (2017 година) и  дали при 
изготвување на ранг –листа на кандидатите за избор на претседатели на 
судови ќе се земаат предвид оценките и од претходната година, бидејќи 
според претходниот Закон за судовите, во условите е предвидено да се 
земаат предвид оценките за последните две години од страна на Советот. 
 
Точка Разно 
 Претседателот на Советот ги запозна членовите на Советот дека од 
страна на Собранието на Република Македонија е доставена покана за ден 
11.06.2018 година во 11,00 часот во врска со Годишниот извештај за 
работата на Судскиот совет на РМ за 2017 година. 

Воедно ги запозна членовите дека од страна на Владата на РМ е 
доставено известување во врска со преземање во Судскиот совет на РМ на 
вработено лице според Рамковен договор, Амзије Беќир со звање помлад 
соработник.   

 
Претседателот на Советот наведе дека согласно евиденцијата со 

која располага Судскиот совет за Домника Зерде - Курета, судија на 
Основниот суд  Крушево, се исполнети условите за донесување одлука за 
престанок на судиската функција, поради навршени 64 години.  

Отвори расправа, па со оглед да никој не се јави за збор, констатира 
дека е донесено следното 

 
                                              Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

 
Се констатира престанок на судиската функција на Домника Зерде- 

Курета, судија на Основниот суд  Крушево, поради навршени 64 години. 
 Решението влегува во сила од 31.05.2018 година.  
 

Претседателот на Советот по донесување на решението за 
престанок на судиската функција на Домника Зерде Курета, судија на 
Основниот суд  Крушево, појасни дека истата ја извршувала функцијата 
претседател, поради што се јавува потреба за определување на ВД 
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претседател на судот. За ВД претседател на Основен суд Крушево го 
предложи  судијата Благоја Бошкоски, по што отвори расправа. 

 
Членот на Советот- Селим Адеми посочи дека согласно законот е 

предвидено дека вршител на должност претседател на судот се определува 
од редот на судиите кој во последната година е оценет со највисока 
позитивна оценка и во однос на останатите судии има добиено најголем 
број бодови. Предлага за ВД претседател да се определи судијата Лидија  
Андреска. 

 
Претседателот на Советот останува на предлогот за судијата 

Благоја Бошкоски и истиот го стави на гласање, по што констатира дека со 
9-„За“, 3- „Против“, е донесено следното 

 
                                          Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  

 
За ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА претседател на  Основниот суд 

Крушево се определува Благоја Бошкоски - судија на Основниот суд  
Крушево и истиот се овластува да биде потписник на сите акти и сметки 
на судот.  

Решението влегува во сила од  01.06.2018 година. 
 
Претседателот на Советот констатира дека на наредна седница е 

потребно да се стави на дневен ред- донесување на Одлука за објавување 
на оглас за избор на претседател на Основен суд Крушево. 

 
Претседателот на Советот по однос на постапките за избор и 

разрешување на судии поротници му даде збор на известителот. 
 
Членот на Советот-Мирјанка-Гоцевска-Стефановска како 

претседател на Комисијата појасни дека ставот на Комисијата е  да се 
поништат објавените огласи за избор на судии поротници по стариот Закон 
за судовите и да се објават нови огласи согласно новите услови 
предвидените во член 7 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите  објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 83/2018 и 
предлогот е да се донесе заклучок за таа цел. 

 
Претседателот на Советот  отвори расправа по предлогот. Со оглед 

да никој не сe јави за збор, констатира дека со 12-„За“ е донесен следниот 
  
                                З  А  К  Л  У Ч  О  К 
 
Да се известат претседателите на судовите во Република Македонија 

во кои се објавени огласи за избор на судии - поротници да ги поништат 
објавените огласи и да објават нови огласи за избор на судии – поротници, 
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поради недостигот на кандидати по објавените огласи и немање интерес за 
пријавување  со оглед на законските услови за избор, како би можел 
Судскиот совет согласно законските надлежности изборот на истите да го 
изврши согласно предвидените услови во член 7 од Законот за изменување 
и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 83/2018). 

 
Претседателот на Советот му даде збор на известителот по однос 

на барање за престанок на функцијата судија-поротник на основен суд 
Скопје 1 Скопје, по соптсвено барање. 
 

Членот на Советот- Мирјанка Гоцевска-Стефановска појасни дека 
од страна на Основниот суд Скопје 1 Скопје е доставено барање за 
престанок на функцијата судија поротник на  Силвана Димитрова, по 
сопствено барање, со прилог изјава од судијата поротник. Предлага да се 
донесе одлука по предлогот. 

 
Претседателот на Советот  отвори расправа по предлогот. Со оглед 

да никој не се јави за збор, констатира дека е донесена следната  
 

                                              О  Д  Л  У  К  А  
 

 На Силвана Димитрова, избрана за судија поротник на Основен 
суд Скопје 1 Скопје со Одлука на Судскиот совет на Република 
Македонија број 02-662/2 од 04.05.2015 година, објавена во „Службен 
весник на Република Македонија“ број 72/2015 од 05.05.2015 година и 
престанува функцијата судија поротник, по сопствено барање. 

 
Претседателот на Советот во врска со донесена Одлука за 

формирање на Комисија за утврдување на одговорност на Трајче 
Скрчески, судија на Основниот суд Охрид, појасни дека член на 
Комисијата бил членот на Советот Беќир Шаини, кој наскоро исполнува 
услови за старосна пензија, поради што на негово место треба да се 
определи друг член. Предложи да се пристапи кон гласање за формирање 
на Комисија согласно член 56 став 2 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за Судскиот совет на РМ („Службен весник на 
РМ“ бр.83/2018“). Констатира дека се обезбедени услови за гласање со 
ждрепка, односно обезбедени се 3 гласачки ливчиња во соодветна кутија и 
по редослед секој од членовите припадници на заедниците вклучени во 
гласањето извлекува гласачко ливче. По извлекување на ливчињата, секој 
член се изјасни какво ливче извлекол при гласањето, односно дали е член 
на комисијата или не. Согласно спроведеното гласање по пат на ждрепка,  
констатира дека за член на Комисијата наместо Беќир Шаини, се 
определува членот на Советот- Беким Реџепи и е донесена следната 
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                                               О  Д  Л  У  К  А 
 

За член на Комисијата за утврдување на одговорност на Трајче 
Скрчески, судија на Основниот суд Охрид, формирана со Одлука на 
Судскиот совет на Република Македонија Дов бр.08-12/4 од 20.03.2018 
година, наместо Беќир Шаини, се определува членот на Советот -Беким 
Реџепи. 
 

Претседателот на Советот во врска со донесена Одлука за 
формирање на Комисија за утврдување на одговорност на Цветанка Периќ 
и м-р Сафет Кадрии, судии на Апелациониот суд Скопје и Јово 
Вангеловски, Киро Здравев,  Васил Грчев, д-р Џемали Саити и Фаик 
Арслани, појасни дека претседател на Комисијата бил членот на Советот 
Беќир Шаини, кој наскоро исполнува услови за старосна пензија, поради 
што на негово место треба да се определи претседател. Предложи да се 
пристапи кон гласање за формирање на Комисија согласно член 56 став 2 
од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судскиот совет на 
РМ („Службен весник на РМ“ бр.83/2018“). Констатира дека се обезбедени 
услови за гласање со ждрепка, односно обезбедени се 11 гласачки ливчиња 
во соодветна кутија и по редослед секој од членовите вклучени во 
гласањето извлекува гласачко ливче. По извлекување на ливчињата, секој 
член на Советот се изјасни какво ливче извлекол при гласањето, односно 
дали е претседател на Комисијата или не. Согласно спроведеното гласање 
по пат на ждрепка,  констатира дека за претседтаел на Комисијата наместо 
Беќир Шаини, се определува членот на Советот- Беким Реџепи и е 
донесена следната 

 
                                             О  Д  Л  У  К  А 
 

За претседател на Комисијата за утврдување на одговорност на 
Цветанка Периќ и м-р Сафет Кадрии, судии на Апелациониот суд 
Скопје и Јово Вангеловски, Киро Здравев,  Васил Грчев, д-р Џемали 
Саити и Фаик Арслани, судии на Врховниот суд на Република 
Македонија, формирана со Одлука на Судскиот совет на Република 
Македонија бр.08-9/2 од 31.03.2018 година, наместо Беќир Шаини, се 
определува членот на Судскиот совет на Република Македонија, Беким 
Реџепи. 

 
Претседателот на Советот во врска со објавен јавен повик за 

пријавување на судии од судовите во РМ на привремена работа во период 
од едена година во европскиот суд за човекови права во Стразбур, му даде 
збор на известителот. 
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           Заменик претседателот –Шемседин Јусуфи како претседател на 
Kомисијата  за селекција на кандидати по поднесни пријави на објавен 
Јавен повик на веб страницата на Судскиот совет на РМ за пријавување на 
судии од судовите во РМ на привремена работа во период од една година 
во Европскиот суд за човекови права во Стразбур, појасни дека 
Комисијата извршила селекција на поднесените пријави и ги рангирала 
кандидатите врз основа на критериумите предвидени во јавниот повик, 
односно сочинила предлог листа. На јавниот повик се пријавиле тројца 
кандидати и тоа: Едита Насковска-судија на Управниот суд, Бетим Јахја-
судија на Основниот суд Тетово и Андреј Димовски-судија на Основниот 
суд Скопје 2 Скопје. Наведе дека Извештајот на Комисијата е скениран и 
им е достапен на сите членови во материјалите за седница.  
 
          Претседателот на Советот отвори расправа. 
 
         Членот на Советот- Мери Дика-Георгиевска како член на 
Комисијата појасни дека во случајот при објавување на јавниот повик е 
постапено согласно Препораките кои биле дадени од страна на Владата на 
РМ, така што покрај критериумите  за најмалку 5 (пет) години судиски 
стаж, претходните 2 (два) оценувани периоди од страна на Судскиот совет 
на Република Македонија со највисока позитивна оцена во работата, се 
барало  и активно познавање на  англискиот или францускиот јазик на  
ниво Б-2 кое е неопходно потребно за  непречена усмена и писмена 
комуникација и работа на конкретни предмети, изработка на одлуки и 
правно истражување и пребарување за потребите на обработка на случаите 
во Европскиот суд за човекови правa. Комисијата одлучила да ги 
предложи сите тројца кандидати, а познавањето на странски јазици ќе биде 
предмет на оценка од страна на друга Комисија. 
 
          Претседателот на Советот нагласи дека препораките кои биле 
дадени во врска со објавениот јавен повик биле во насока да се дадат 
повеќе предлози. 
 

Членот на Советот- Селим Адеми упати прашање до Комисијата, 
дали сите тројца кандидати ги исполнуваат условите по објавениот јавен 
повик. 

 
Членот на Советот- Мери Дика-Георгиевска појасни дека во 

дописот од Владата на РМ не стои каков сертификат е потребен, туку дека 
е потребно добро познавање на странски јазици, потребен број години 
судиски стаж, позитивни оценки за работата на судиите, посетеност на 
обуки во претходните 2 години, така што Комисијата одлучила да достави 
до судскиот совет предлог листа на тројцата пријавени кандидати. 
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Членот на Советот- Селим Адеми смета дека пријавените кандидати 
не ги исполнуваат условите по објавениот јавен повик и предлага истиот 
да се поништи и да се објави нов јавен повик. 

 
Претседателот на Советот констатира дека членот на Советот-

Беким Реџепи ја напушти седницата. 
 
Членот на Советот- Мери Дика-Георгиевска нагласи дека на 

седница претходно е дискутирано и гласано по однос на условите и 
критериумите за објавување на јавниот повик, така што Комисијата не е 
таа која ги  утврдува критериумите. 

 
Членот на Советот- Селим Адеми се согласува дека на седница е 

гласано по однос на  условите и критериумите, но Комисијата треба да 
постапува согласно тие критериуми дадени во јавниот повик. 

 
Членот на Советот- Влатко Самарџиски како член на Комисијата 

појасни дека ставот на Комисијата е сите тројца кандидати да бидат 
предложени во предлог листата. 

 
Членот на Советот- Владе Богданоски предлага да се гласа по 

предлогот на Комисијата за усвојување на  предлог листата. 
 
Претседателот на Советот го стави на гласање предлогот на 

Комисијата за усвојување на  предлог листата по објавениот јавен повик за 
пријавување на судии од судовите во РМ на привремена работа во период 
од една година во Европскиот суд за човекови права во Стразбур, по што 
констатира дека со 9 -„За“, 2 - „Против“, е донесена следната 

 
                                        О  Д  Л  У  К  А    
 
СЕ УСВОЈУВА Предлог-листата на кандидати на Комисијата за 

селекција на кандидати  по поднесени пријави врз основа на критериумите 
предвидени по објавен Јавен повик за пријавување на судии од судовите во 
Република Македонија на привремена работа во период од една година во 
Европскиот суд за човекови права во Стразбур бр.02-605/1 од 11.04.2018 
година и тоа: 

- Едита Насковска - судија на Управен суд; 
- Бетим Јахја - судија на Основен суд Тетово и 
- Андреј Димовски – судија на Основен суд Скопје 2 Скопје. 

 

Претседателот на Советот констатира дека е потребно да се 
достави Информација до Владата на РМ и Министерството за правда за 
усвоената предлог листа на кандидати. 
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Членот на Советот- Владе Богданоски предлага одлагање на 
седницата за 04.06.2018 година (понеделник). 

 
Претседателот на Советот констатира дека се прифаќа предлгот за 

одлагање на седницата и дека продолжение на истата ќе следи на 
04.06.2018 година (понеделник) во 09,15 часот. 

 

                            ПРОДОЛЖЕНИЕ НА ЗАПИСНИК 
oд  278-та седница на Судскиот совет на Република 

Македонија  од 31.05.2018 година, одржана во салата на 
Судскиот совет на Република Македонија  на ден 

04.06.2018 година, (понеделник) со почеток во 09,15 часот  
 

На седницата присуствуваа: Зоран Караџовски-претседател на 
Советот, Шемседин Јусуфи - заменик претседател,  Јелица Крстевска, 
Влатко Самарџиски, Мирјанка Гоцевска-Стефановска и Александра 
Зафировска - членови на Советот избрани од редот на судиите и Владе 
Богданоски, Виолета Богојеска, Селим Адеми и Лидија Каначковиќ - 
членови на Советот избрани од Собранието на Република Македонија. 

 
Отсутни се: Министерот за правда, Рената Дескоска и Претседателот 

на Врховниот суд на РМ, Јово Вангеловски -  членови по функција, уредно 
поканети. Оправдано отсутни поради користење на годишен одмор се и 
Мери Дика-Георгиевска и Беќир Шаини- членови на Советот избрани од 
редот на судиите и Беким Реџепи, член на Советот избран од Собранието 
на Република Македонија. 

 
Записникот го водеше Анита Андоноска- генерален секретар на 

Судскиот совет на РМ. На седницата присуствуваа Весна Толева - државен 
советник во Судскиот совет на РМ и  Вера Андрејчин- советник за односи 
со јавноста. 

 
Претседателот на Советот најнапред констатира дека има потребен 

кворум за работа и дека следи продолжение на 278-та седница од 30 и 
31.05.2018 година, поточно најнапред ќе следи продолжение со точката 
Разно, а потоа и со 4-та точка од седницата -   Разгледување на првичен 
Извештај на Комисијата при Судскиот совет на Република Македонија во 
врска со Извештај и Записник од извршен увид во функционалноста на 
информатичкиот систем и надзор над примената на одредбите од Судскиот 
деловник во судовите доставени од страна на Министерството за правда. 
По однос на точката - Разно за донесување на одлуки за избор и престанок 
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на функцијата судија-поротник на Основен суд Гевгелија, му даде збор на 
известителот.  

 
Членот на Советот- Мирјанка Гоцевска-Стефановска појасни дека 

од страна на претседателот на Основниот суд Гевгелија до Судскиот совет 
на РМ е доставена предлог листа за престанок на функцијата судија-
поротник на Основен суд Гевгелија, поради истек на мандатот на осум 
судии поротници, кои ги изложи по име и презиме и предлага да се донесе 
одлука по предлог листата. Воедно појасни дека согласно измените на 
Законот за судовите  е доставена и предлог листа за избор на судии-
поротници на Основен суд Гевгелија, кои ги исполнуваат предвидените 
услови од  чл.7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
судовите („Сл.весник на РМ“ бр.83/18). Предлага да се донесе одлука за 
избор  на судии - поротници по предлог листата. 

 
Претседателот на Советот отвори расправа по предлогот за 

престанок на функцијата судија поротник на Основен суд Гевгелија, 
поради истек на мандатот, па со оглед да никој не се јави за збор, 
констатира дека е донесена следната 

 
                                            О   Д   Л   У   К   А  

 
На судиите поротници на Основен суд Гевгелија, Цветанка 

Кралева, Ангел Стојанов, Сашко Јанчев, Костадинка Стојанова, 
Злата Белчовска, Верица Апостолова, Христина Митевска и Димитар 
Ристов, избрани за судии поротници на Основен суд Гевгелија со Одлука 
на Судскиот совет на Република Македонија бр.07-1085/1 од 30.05.2014 
година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.87/14 
од 02.06.2014 година, им престанува функцијата судија поротник, поради 
истек на мандатот за кој се избрани. 
 

Претседателот на Советот отвори расправа и по предлогот за избор 
на судии –поротници на Основен суд Гевгелија  па со оглед да никој не се 
јави за збор предлогот го стави на гласање и констатира дека со 10-„За“ е 
донесена следната 
                                                  О  Д  Л  У  К  А 
      ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ОСНОВЕН СУД ГEВГЕЛИЈА 
 
      За судии поротници на Основен суд  Гевгелија се избрани:  
  

1. Зоран Михаил Николов; 
2. Ирена Пављо Павлова; 
3. Катерина Никола Арнаудова и 
4. Костадинка Мирослав Стојанова. 

      Оваа одлука влегува во сила 05.06.2018 година. 
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Претседателот на Советот по донесување на одлуката за избор на 

судии поротници констатира дека до Академијата за судии и јавни 
обвинители е потребно да се достави известување за донесената одлука за 
избор на судии поротници заради преземање активности од страна на 
Академијата за организирање на специјализирана обука за избраните 
судии поротници, а согласно член 7 став 4 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
83/2018), кој се однесува на член 42 од Законот за судовите. 

Воедно наведе дека следи продолжение на 4-та точка од дневниот 
ред од 278 –та седница од 30.05.2018 година - Разгледување на првичен 
Извештај на Комисијата при Судскиот совет на Република Македонија во 
врска со Извештај и Записник од извршен увид во функционалноста на 
информатичкиот систем и надзор над примената на одредбите од Судскиот 
деловник во судовите доставени од страна на Министерството за правда.  

 
Точка 4  

По излагање на 4-та точка  од дневниот ред - Разгледување на 
првичен Извештај на Комисијата при Судскиот совет на Република 
Македонија во врска со Извештај и Записник од извршен увид во 
функционалноста на информатичкиот систем и надзор над примената на 
одредбите од Судскиот деловник во судовите доставени од страна на 
Министерството за правда, Претседателот на Советот појасни дека 
седницата е нејавна, а согласно претходно донесена одлука за исклучување 
на јавноста на 273-та седница од 14.03.2018 година, по што му даде збор на 
известителот. 

Членот на Советот- Александра Зафировска како член на 
Комисијата за проверка на наводите по доставен Извештај од 20.12.2017 
година и Записник од 26.10.2017 година од Министерството за правда за 
извршен увид во функционалноста на информатичкиот систем и надзор 
над примената на одредбите од Судскиот деловник во судовите, го даде 
следното излагање: 

Комисијата за проверка на наводите во извештајот за АКМИС 
системот и Судскиот деловник во Основниот суд Скопје 1 Скопје 
формирана со Одлука на Судскиот совет на РМ во врска со доставениот 
Извештај од Министерството за правда за извршен увид во 
функционалноста на информатичкиот систем и надзор над примената на 
одредбите од Судскиот деловник во судовите извршила работна посета во 
Основниот суд Скопје 1 Скопје заради утврдување на состојбата. Бил 
обавен разговор со претседателот на Основниот суд Скопје 1 Скопје и од 
страна на комисијата биле побарани одлуки и записници од извештајот, 
како и Годишен распоред за работа и измени за 2016 и 2017 година. 
Бараните годишни распореди подолг временски период не биле доставени, 
но по ургенција биле дополнително доставени. За потребите на Комисијата 
биле побарани и доставени следните списи на увид: Одлука Су.бр.29/17 од 
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02.05.2017 година на ВД Претседателот Стојанче Рибарев за 
прераспределба на предмети со прилог 2 службени белешки,   Одлука 
Су.бр.56/17 од 10.07.2017 година на ВД Претседателот Стојанче Рибарев 
за извршување на проверка на заведувањето и распоредување на 
обвиненија поднесени од СЈО, Извештај Су-03.бр.400/17 од 05.05.2017 
година на Апелационен суд Скопје и достава на истиот со писмо до 
Основен суд Скопје 1 Скопје Су-03.бр.400/17-3 од 06.07.2017 година, 
Известување 03Су.бр.604/17-1 од 25.09.2017 и 26.09.2017 година на ВД 
Претседателот Стојанче Рибарев со прилог записник 03Су.бр.604/17-2 од 
27.09.2017 година за одржан состанок помеѓу ВД Претседателот и судиите 
од одделението за организиран криминал, Известување 03Су.бр.604/17-3 
од 18.10.2017 година со прилог известување 03Су.бр.604/17-4 од 
19.10.2017 година до информатичар Александар Неделковски, двете од ВД 
Претседателот Стојанче Рибарев, Записник од состанок на судии – 
кривично полнолетни 03Су.бр.604/17 од 25.09.2017 година, Записник од 
седница на судии 03Су.бр.577/17 од 11.09.2017 година, Известување од 
информатичко одделение на Основен суд Скопје 1 Скопје 03Су.бр.654/17 
од 04.10.2017 година до ВД Претседателот Стојанче Рибарев, Одлука со 
која се става вон сила Годишниот распоред за работа на ВД Претседателот 
на судот и судиите за 2017 година 02Су.бр.10/17 од 20.02.2017, заведена 
под 02Су.бр.185/17 од 06.03.2017 на ВД Претседателот Татјана 
Михајловска, Е-маил преписка помеѓу Основниот суд Скопје 1 Скопје и 
ЕДУСОФТ Скопје од 13.09.2017 година и 20.09.2017 година и Извештаи за 
рачна распределба на предмети – Листа на уписници и тоа: за 2017 година 
– КОК-ПП – 231 предмет, за 2017 година – КОК – 19 предмети, за 2017 
година – К-ПП – 507 предмети, за 2017 година – К полнолетни – 319 
предмети, за 2016 година - К-ПП – 920 предмети, за 2016 година - К 
полнолетни – 477 предмети, за 2016 година - КОК – 119 предмети и за 
2016 година - КОК-ПП – 513 предмети. Исто така бил извршен увид и во 
решенијата на судот по доставено барање за изземање на судија од 
постапување по предмет и тоа за 2016 и 2017 година.  

Притоа биле побарани списите за 860 предмети кои не биле 
доделени на судии, а информатичарот во судот изјавил дека нема увид и 
контрола за тие предмети. Претседателот на судот изјавил дека начинот на 
распределба не е правилен и дека во таа насока ќе ја достави преписката со 
Едусофт. Претходно ВД претседателот на судот побарал од 
информатичарот преку Едусофт дали има можност за промена на  тој 
начин на работа. Согласно е-маил преписка помеѓу Основниот суд Скопје 
1 Скопје и ЕДУСОФТ Скопје од 13.09.2017 година и 20.09.2017 година за 
состојба со нерешени предмети во кои нема судии и заклучно со 
31.08.2017 година нерешени биле 757 предмети, а заклучно со 19.09.2017 
година нерешени биле 860 предмети. Состојбата по години била следна: 
2017 година – 728 предмети, 2016 година – 88 предмети, 2015 година – 26 
предмети, 2014 година 6 предмети, 2013 година – 9 предмети, 2009 година 
– 1 предмет и 2007 година – 1 предмет, вкупно 859 предмети.  
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Комисијата дополнително побарала од Министерството за правда и 
од Основниот суд Скопје 1 Скопје да достават список на сите предмети. 
Претседтаелот на судот доставил известување дека нема таков список на 
предмети, а од страна на Министерството за правда не е доставен одговор. 
Посочи дека има известување на ВД Претседателот Стојанче Рибарев 03 
Су.бр.604/17-1 од 26.09.2017 година до судиите во кривичен совет-
кривично полнолетни дека по пат на ждрепка се определени стручните 
соработници кои ќе постапуваат по предметите, со прилог записник  03 
Су.бр.604/17-2 од 27.09.2017 година; Известување на ВД Претседателот 
Стојанче Рибарев 03 Су.бр.604/17-3 од 18.10.2017 година до судиите и 
стручните соработници од кривичните совети, со прилог известување 02 
Су.бр.604/17-4 од 19.10.2017 година до информатичарот на судот 
Александар Неделковски; Одлука на ВД Претседателот Стојанче Рибарев 
02 Су.бр.56/17 од 10.07.2017 година да се изврши проверка на 
заведувањето и распоредувањето на обвиненијата поднесени од СЈО за 
оценка на обвинителен акт во одделението за кривични полнолетни и за 
организиран криминал во периодот Јуни 2017 година; Одлука на ВД 
Претседателот Татјана Михајловска 02 Су.бр.185/17 од 06.03.2017 година 
со која се става вон сила годишниот распоред за работа за 2017 година 02 
Су.бр.10/17 од 20.02.2017 година со прилог соопштение за сите судии 02 
Су.бр.185/17 од 15.03.2017 година на заменик ВД Претседател Диана 
Груевска Илиевска; Ивестување на информатичарот на судот Алексндар 
Неделковски 03 Су.бр.654/17 од 04.10.2017 година до ВД Претседателот на 
Основен суд Скопје 1 Скопје со кое го известува ВД Претседателот дека 
немаат добиено писмен документ за внатрешни процедури за привилегии 
(операции) во АКМИС системот од судската управа, иако веќе било 
барано од нивна страна, со прилог задолжение за извршување на 
работните задачи од Судскиот аминистратор на судот Ристе Спасов до 
советникот-инфоматичар Илчо Јакимовски 07 Су.бр.76/15-XII од 
22.01.2015 година и распоред на дневни дежурни информатичари во судот. 
Појасни дека прибавени се: Записник од седница на судии 03.Су.бр.974/15 
од 25.12.2015 година со Дневен ред: Точка 1 – Годишен распоред за работа 
на судиите и точка 2 – Разно, на Претседателот Владимир Панчевски; 
Годишен распоред за работа на Претседателот на судот и судиите за 2016 
година 02.Су.бр.56/15 од 25.12.2015 година на Претседателот Владимир 
Панчевски; Одлука за исправка на Годишен распоред за работа на судиите 
во 2016 година на Претседателот Владимир Панчевски 02.Су.бр.56/15-I од 
28.12.2015 година; Достава на Годишен распоред за работа на судиите во 
2016 година до Апелациониот суд Скопје 03.Су.бр.983/15 од 28.12.2015 
година;Достава на Годишен распоред за работа на судиите во 2016 година 
до Судски совет на РМ 03.Су.бр.983/15-I од 28.12.2015 година;Достава на 
Годишен распоред за работа на судиите во 2016 година до Врховен суд на 
РМ 03.Су.бр.983/15-II од 28.12.2015 година;Достава на Годишен распоред 
за работа на судиите во 2016 година до судиите Моника Бахчовановска, 
Оља Ристова, Александра Ристеска, Лидија Зимбовска и Огнен Ставрев 
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03.Су.бр.983/15-III/IV/V/VI и VII од 28.12.2015 година;Барања на судиите 
Моника Бахчовановска, Оља Ристова, Александра Ристеска, Лидија 
Зимбовска и Огнен Ставрев до Претседателот Владимир Панчевски за 
изготвување на одлука за прераспоредување на судија, сите од 28.12.2015 
година; Одлука на Претседателот Владимир Панчевски 02.Су.бр.1/16-XI 
од 04.01.2016 година со која на судијата Лидија Зимбовска и се додлуваат 
1.544 предмети од областа прекршоци – сообраќај; Достава на Годишен 
распоред и доставници до Врховен суд на РМ 03.Су.бр.19/16 од 13.01.2016 
година на Претседателот Владимир Панчевски; Известувања на судиите 
Лидија Зимбовска, Оља Ристова, Александра Ристеска и Моника 
Бахчовановска до Претседателот Владимир Панчевски во врска со 
приговорите за Годишниот распоред за работа, сите од 11.01.2016 година; 
Известување на Претседателот Владимир Панчевски до судиите Оља 
Ристова, Александра Ристеска, Моника Бахчовановска и Лидија Зимбовска 
во врска со приговорите за Годишниот распоред за работа 03.Су.бр.13/16-
I/II и III од 12.01.2016 година; Барање на судиите Оља Ристова и Лидија 
Зимбовска до Претседателот Владимир Панчевски во врска со 
приговорите за Годишниот распоред за работа, сите од 13.01.2016 година; 
Барање на судијата Моника Бахчовановска до Претседателот Владимир 
Панчевски во врска со приговорите за Годишниот распоред за работа од 
18.01.2016 година; Барање на судијата Александра Ристеска до 
Претседателот Владимир Панчевски во врска со приговорите за 
Годишниот распоред за работа од 20.01.2016 година; Барање за достава на 
докази на Врховен суд на РМ заради доставени приговори за Годишен 
распоред за работа 02.Су.бр.19/16 од 13.01.2016 година; Одлука за 
исправка на Годишен распоред за работа на судиите за кривични совети во 
кривичен оддел - полнолетни во 2016 година на Претседателот Владимир 
Панчевски 02.Су.бр.56/15-II од 15.01.2015 година; Одлуки – решенија на 
Врховниот суд на РМ со кои се одбиваат сите приговори на вкупно 5 
судии, сите од 20.01.2016 година, за Годишниот распоред за работа на 
судиите за 2016 година 02.Су.бр.56/15 од 25.12.2015 година и тоа за 
судиите: Лидија Зимбовска, Моника Бахчовановска, Оља Ристова, 
Александра Ристеска и Огнен Ставрев; Годишен распоред за работа на 
Претседателот на судот и судиите за 2016 година 02.Су.бр.5/16 од 
28.01.2016 година на Претседателот Владимир Панчевски; Достава на 
одлука 02.Су.бр.3/16 од 26.01.2016 година до Судски совет на РМ, 
Апелационен суд Скопје и Врховен суд на РМ, 03.Су.бр.983/15-IX, X и XI 
од 28.01.2016 година со која се СТАВААТ ВОН СИЛА Годишниот 
распоред за работа на Претседателот на судот и судиите за 2016 година 
02.Су.бр.56/15 од 25.12.2015 година и Одлуката за исправка 
02.Су.бр.56/15-I од 28.12.2015 година на Претседателот Владимир 
Панчевски; Достава на одлука 02.Су.бр.3/16 од 26.01.2016 година до судија 
Сандра Крстиќ и Огенен Ставрев, 03.Су.бр.983/15-XII и XIII од 29.01.2016 
година со прилог известувања на двајцата судии до Претседателот 
Владимир Панчевски; Одлука за измена на Годишен распоред за работа 
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02.Су.бр.5/16-I од 03.05.2016 година и Одлука за измена на Годишен 
распоред за работа 02.Су.бр.5/16-II од 17.05.2016 година; Одлука на ВД 
Претседателот Татјана Михајлова 02.Су.бр.185/17 од 06.03.2017 година со 
која се СТАВА ВОН СИЛА Годишниот распоред за работа 02.Су.бр.10/17 
од 20.02.2017 година, со прилог соопштение до сите судии 02.Су.бр.185/17 
од 15.03.2017 година на Заменик ВД Претседател Диана Груевска 
Илиевска; Записник од седница на судии 03.Су.бр.197/17 од 17.03.2017 
година со Дневен ред: Точка 1 - Разгледување на состојба со предмети во 
2016 година и Извештај за работа за месец Февруари 2017 година, точка 2 
– Изјаснување на судиите по повод изготвување на Годишниот распоред за 
работа на судии за 2017 година на ВД Претседателот Стојанче Рибарев, со 
прилог молба од судија Софија Лаличиќ 03.Су.бр.35717 од 17.05.2017 
година; Годишен распоред за работа на судиите за 2017 година 
02.Су.бр.23/17 од 21.03.2017 година на ВД Претседателот Стојанче 
Рибарев; Одлуки – решенија на Врховниот суд на РМ со кои се одбиваат 
сите приговори на вкупно 17 судии, сите од 11.04.2017 година, за 
Годишниот распоред за работа на судиите за 2017 година 02.Су.бр.23/17 од 
21.03.2017 година и тоа: Весна Димишкова, Марија Клетничка Марковска,  
Илија Трпков, Пајазит Пајазити, Александра Ристеска, Софче Гаврилова 
Ефремова, Драган Николовски, Ѓоко Ристов, Огнен Ставрев, Седат 
Реџепагиќ, Добрила Кацарска, Алексндар Милошески, Љубинка Башеска, 
Марјан Грубиша, Диана Груевска Илиевска, Славица Андреевска и 
Гордана Спиреска; Одлука за исправка на Годишниот распоред за работа 
на судиите за 2017 година на ВД Претседателот Стојанче Рибарев 
02.Су.бр.23/17-I од 03.04.2017 година; Записник од одржан колегиум на 
Одделот за прекршоци 03.Су.бр.311/17 од 27.04.2017 година на 
Претседателот на одделот за прекршоци судија М-р.Хамдирефет 
Бафтијари со прилог извештај од АКМИС системот за остварена норма во 
месец јануари-мај 2017 година; Записник од седница на судии 
03.Су.бр.329/17 од 04.05.2017 година со Дневен ред: Точка 1 – 
Известување за отпочнување со примена на новиот распоред за работа, 
точка 2 – Известување за вселување во новата зграда и точка 3 - разно на 
ВД Претседателот Стојанче Рибарев; Одлука за измена на Годишниот 
распоред за работа на судиите за 2017 година на ВД Претседателот 
Стојанче Рибарев 02.Су.бр.23/17-II од 05.05.2017 година; Известување на 
ВД Претседателот Стојанче Рибарев до Управителот на судските 
писарници, сите судски писарници и информатичарите 03.Су.бр.23/17-2 од 
05.05.2017 година; Одлука на ВД Претседателот Стојанче Рибарев 
03.Су.бр.23/17-3 од 05.05.2017 година за автоматска распределба на 
предмети по судии; Одлука на ВД Претседателот Стојанче Рибарев 
03.Су.бр.23/17-4 од 05.05.2017 година за определување на римски ознаки 
по судии; Известување на раководителот оддел – Управител на судски 
псиарници Владимир Ружојчиќ од 15.05.2017 година до ВД Претседателот 
Стојанче Рибарев; Одлука за исправка на одлука 03.Су.бр.23/17-4 од 
05.05.2017 година, заведена под 02.Су.бр.23/17-5 од 15.05.2017 година; 
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Годишен распоред за работа на судиите за 2017 година 02.Су.бр.23/17 од 
17.05.2017 година на ВД Претседателот Стојанче Рибарев – пречистен 
текст со исправки и измени; Појаснување на одлука на ВД Претседателот 
Стојанче Рибарев 03.Су.бр.23/17-6 од 17.05.2017 година; Одлука за 
исправка и дополнение на Годишниот распоред за работа на судиите за 
2017 година на ВД Претседателот Стојанче Рибарев 03.Су.бр.23/17-7 од 
17.05.2017 година; Записник од состанок на судии на Оделот за 
организиран криминал одржан на 18.05.2017 година на Раководител на 
одел зам оорганизиран криминал М-р.Владимир Панчевски; Одлука на ВД 
Претседателот Стојанче Рибарев за распоред на судење на совети по 
судници 03.Су.бр.23/17-8 од 19.05.2017 година; Одлука на ВД 
Претседателот Стојанче Рибарев за вклучување на судијата Софче 
Гаврилова Ефремова да се вклучи во автоматска распределба на 
предметите 03.Су.бр.23/17-9 од 31.05.2017 година; Известување од 
16.06.2018 година на судијата Софче Гаврилова Ефремова во врска со 
одлуката 03.Су.бр.23/17-9 од 31.05.2017 година, со прилог барање за 
извршување на корекција за остварена норма за месец Јануари-Мај 2017 
година на судијата Славица Андреева од 20.06.2017 година и прилог 
писмено известување – забелешка на судија Весна Димишкова за 
изготвениот преглед за остварена норма за месец Јануари-Мај 2017 година, 
сите доставени до ВД Претседателот Стојанче Рибарев, со прилози 
извештаи од АКМИС системот по видови предмети; Известување од 
22.06.2017 година за закажана седница на судии за 03.07.23017 година на 
ВД Претседателот Стојанче Рибарев со Дневен ред: Точка 1 – Мислење по 
повод измена на Годишниот распоред за работа, точка 2 – Формирање на 
работно тело за управување со движење на предметите и точка 3 – разно; 
Известување 03.Су.бр.450/17 од 27.06.2017 година на судија Весна 
Петровска Тагасовска до ВД Претседателот Стојанче Рибарев за 
прераспределба во одеелот за извршување на санкции и доделување на 
стручен соработник заради влошена здраствена состојба со прилог 
медицинска документација; Одлука за измена на Годишниот распоред за 
работа на судиите за 2017 година на ВД Претседателот Стојанче Рибарев 
02.Су.бр.23/17-10 од 03.07.2017 година; Одлука за измена на Годишниот 
распоред за работа на судиите за 2017 година на ВД Претседателот 
Стојанче Рибарев 02.Су.бр.23/17-12 од 05.07.2017 година; Одлука во врска 
со Годишниот распоред за работа на судиите за 2017 година на ВД 
Претседателот Стојанче Рибарев 02.Су.бр.23/17-14 од 13.07.2017 година; 
Барање на судија Лидија Зимбовска 03.Су.бр.498/17 од 21.07.2017 година 
до ВД Претседателот Стојанче Рибарев за прераспределба; Решение на 
Врховниот суд на РМ од 11.07.2017 година, со кое се одбива приговорот на 
судијата Драган Николовски за Годишниот распоред за работа на судиите 
за 2017 година 02.Су.бр.23/17-10 од 03.07.2017 година; Известување на 
судија М-р.Хамдирефет Бафтијари до ВД Претседателот Стојанче Рибарев 
03.Су.бр.506/17 од 26.07.2017 година; Одлука во врска со Годишниот 
распоред за работа на судиите за 2017 година за судија Лидија Зимбовска 
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на ВД Претседателот Стојанче Рибарев 02.Су.бр.23/17-15 од 07.08.2017 
година; Одлука во врска со Годишниот распоред за работа на судиите за 
2017 година на ВД Претседателот Стојанче Рибарев 02.Су.бр.23/17-16 од 
31.08.2017 година; Одлука со која се менува организацијата на работата на 
кривичните совети на ВД Претседателот Стојанче Рибарев 02.Су.бр.23/17-
17 од 13.09.2017 година (не се работи за измена на Годишен распоред); 
Известување на Одговорен службеник во одделот за извршување на 
санкции Дејан Петровски до ВД Претседателот Стојанче Рибарев од 
09.10.2017 година и Одлука за постапување на судии по архивирани 
предмети во одделот за извршување на санкции на ВД Претседателот 
Стојанче Рибарев 02.Су.бр.23/17-17 од 10.10.2017 година. 

 
Претседателот на Советот отвори расправа по излагањето. 

 
Членот на Советот- Влатко Самарџиски наведе дека согласно 

Судскиот деловник се предвидени одредени процедури за работата на 
судовите по однос на распределбата на предметите. Доколку 
распределбата се прави рачно, а истата не е поткрепена со одлука, тоа е 
спротивно на Судскиот деловник. Смета дека треба да се образложи 
начинот на распределба на предметите и да се утврди зошто одреден 
предмет е даден на друг судија.  

 
Членот на Советот- Владе Богданоски постави прашање дали 

согласно сегашниот Годишен распоред за работа е постапено согласно 
Судскиот деловник. 
 

Членот на Советот- Александра Зафировска потврди дека 
сегашниот Годишен распорд за работата на судот не е соглансо Судскиот 
деловник. 

 
Членот на Советот- Лидија Каначковиќ нагласи дека Комисијата 

била задолжена да изготви Извештај, а дали е постапувано согласно 
Судскиот деловник или не, ќе одлучи Советот. 
 

Членот на Советот- Селим Адеми истакна процедурална забелешка 
по однос на тоа дека Комисијата само доставила документација од она што 
прибавила. Сметал дека на денешната седница ќе има расправа по однос на 
наводите од Извештајот од Министерството за правда. 

 
Членот на Советот- Владе Богданоски посочи дека станува збор за 

тековно известување за преземени активности од страна на Комисијата. 
 

Членот на Советот- Селим Адеми наведе дека тој како член на 
Советот, не е надлежен да врши контрола над работата на Комисијата од 
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Министерството за правда. Сепак, нагласи дека треба да се утврди дали 
има индиции за злоупотреба на АКМИСОТ. 
 

Членот на Советот- Виолета Богојеска посочи дека првично се 
прави автоматска распределба на предметите, но дека има и автоматска 
прераспределба на истите и дека треба да се види кога има отстапување од 
распределбата и од автоматската прераспределба. 
 

Членот на Советот- Влатко Самарџиски укажа дека имало 
распределба на предмети во случај кога немало основ, односно имало 
рачна распределба на предметите и смета дека треба да се даде 
образложение зошто претседателот на судот одлучил на таков начин.   
 

Членот на Советот- Виолета Богојеска посочи на разликата за 
распределба и прераспределба на предметите. Смета дека точно треба да 
се лоцира кој претседател бил во тој период кога предметите биле рачно 
распределени. 

 
Членот на Советот- Александра Зафировска појасни дека 

Комисијата побарала податоци за рачна распределба на предметите по 
области. Имало одлуки според кои судската служба известила дека старите 
и укинати предмети не можат да бидат автоматски распределени. Посочи 
дека рачна распределба на предмети имало кај одреден судија, односно 
надвор од редовната распределба во 15,00 часот. 
 

Членот на Советот- Селим Адеми смета дека Комисијата најнапред 
требало да обави разговор со В.Д. Претседателот Стојанче Рибарев и да се 
види каде се тие 860 предмети. 

 
Членот на Советот- Лидија Каначковиќ појасни дека при работната 

посета во Основниот суд Скопје 1 Скопје, претседателот на судот бил 
известен за тие 860 предмети.  

 
Членот на Советот- Влатко Самарџиски смета дека треба да се 

сочини записник за обавениот разговор, да се формираат посебни 
предмети за да може да се постапува и да се бараат изјави од судиите. 
 

Членот на Советот- Владе Богданоски смета дека треба да се 
испитаат наводите на сите В.Д. Претседатели по однос на начинот на 
постапување по предметите. Појасни дека има Извештај од Апелациониот 
суд Скопје за автоматска и рачна распределба на предметите и за кој оддел 
е правена рачна распределба. Според констатациите на Апелациониот суд 
Скопје се констатирани неправилности во работата на судот. Дел од 
предметите биле рачно распределени и не е постапено согласно Судскиот 
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деловник. За работењето на судот во тој период, предлага да се побара 
известување. 
 

Членот на Советот- Селим Адеми изрази дилема по однос на тоа 
дали формираната Комисијата при Советот може да бара изјави од 
судиите. Смета дека Комисијата е надлежна да расправа и утврдува 
податоци врз основа на Извештајот од Министерството за правда. 

 
Членот на Советот- Владе Богданоски цитираше дел од Извештајот 

на Апелациониот суд Скопје по однос на движењето на предметите. 
Членот на Советот- Александра Зафировска изложи дел од изјавата 

од В.Д. Претседателот Стојанче Рибарев по однос на тоа во какква 
состојба го затекнал судот  и на кој начин се распределувале предемтите. 

 
Членот на Советот- Владе Богданоски укажа на преписката со 

Едусофт по однос на 860 предмети во кои нема доделен судија.  
 

Членот на Советот- Селим Адеми посочи дека не може да се негира 
констатацијата дадена од В.Д. Претседателот Стојанче Рибарев дека е 
постапено спротивно на Судскиот деловник. 
 

Членот на Советот- Александра Зафировска се повика на изјавата 
од претставникот на Едусофт дадена на предходна седница – Фанка 
Копановска, која навела дека нема „ дупли АКМИС“, дуку дека станува 
збро за опција во АКМИСОТ и дека не е псотапено надвор од Судскиот 
деловник. 

 
Членот на Советот- Виолета Богојеска наведе дека сите предмети 

од КС, откако е креиран АКМИСОТ биле внесувани на стручните 
соработници, а тие 859 предмети кои не биле завршени кога В.Д. 
Претседателот Рибарев побарал известување, биле заведени кај стручните 
соработници. Подоцна кога се носи одлука, тогаш предметие се заведуваат 
на судија. Инаку сите КС предмети биле заведувани на идентичен начин. 

 
Претседателот на Советот по однос на точка 6 од Извештајот од 

Министерството за правда дека во судот постојат 860 предмети во кои 
нема доделен судија, нејасно е дали се работи за КС предемти или од 
организиран криминал. 
 

Членот на Советот- Владе Богданоски смета дека треба да се 
побараат податоци по однос на тоа за каков вид на предмети се работи во 
случајот. 

 
Членот на Советот- Селим Адеми предлага Комисијата да обави 

разговор со В.Д. Претседателот Стојанче Рибарев за да се види за каков 
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вид на предмети се работи, односно кои се тие 860 предмети и да се утврди 
во кои ситуации имало рачна распределба на предметите. Воедно да се 
утврди зошто В.Д. Претседателот Рибарев кажал дека има дупли АКМИС 
во судот, односно која била целта за таквата изјава.  
 

Членот на Советот- Александра Зафировска во врска со предлогот 
за остварување контакт и разговор со В.Д. Претседателот Стојанче 
Рибарев смета дека истиот може да се повика или да му се достави 
Извештајот за да се произнесе. 
 

Претседателот на Советот согласно сето погоре изложено 
констатира дека е потребно да се прибават изјави од предходниот 
претседател на Oсновниот суд скопје 1 Скопје -Владимир Панчевски и ВД 
претседателите, Стојанче Рибарев и Татјана Михајлова.  

Воедно констатирa дека  дневниот ред е исцрпен во целост и дека 
седницата е завршена во 13,45 часот. 
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