З А П И С Н И К
oд 373-та седница на Судскиот совет на Република Северна
Македонија одржана во салата на Судскиот совет на
Република Северна Македонија на ден 04.05.2021 година,
(вторник) со почеток во 11,52 часот

На седницата присуствуваа претседателот на Советот Павлина
Црвенковска, Миљазим Мустафа, заменик претседател на Советот,
Зоран Теофиловски, Ханиф Зендели, Лорета Горгиева и Сашко
Георгиев, - членoви на Советот избрани од редот на судиите и Селим
Адеми и Весна Дамева – членoви на Советот избрани од Собранието
на Република Сeверна Македонија.
На седницата on-line присутни се и членовите на Советот Мери
Радевска, Гордана Спиреска и Мирсад Суроји - членови на Советот
избрани од редот на судиите.
Отсутни се: Беса Адеми - претседател на Врховен суд на РСМ
и Бојан Маричичќ - министер за правда. Отсутни се и членовите на
Советот Киро Здравев и Владе Богданоски.
Записникот го водеше Анита Андоноска –генерален секратар
на Судскиот совет на РСМ. На седницата присуствуваше и Емилија
Николиќ - државен советник во Судскиот совет на РСМ и Вера
Андрејчин – советник за односи со јавност.
Претседателот на Советот Павлина Црвенковска откако
констатира дека има потребен кворум за работа, го изложи Дневниот
ред предложен за 373-та седница и отвори расправа по истиот.
Откако констатира дека никој не се јави за збор Претседателот
на Советот Павлина Црвенковска Дневниот ред за 373-та седница
го стави на гласање.
По гласањето констатира дека со 11 гласа „За“, е усвоен
следниот
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Д Н Е В Е Н

Р Е Д

1.Донесување на одлука за престанок на судиска функција
поради смрт
2. Разно
Точка 1
Донесување на одлука за престанок на судиска функција
поради смрт
Во 1-та точка од Дневниот ред Претседателот на Советот
Павлина Црвенковска ги информираше членовите на Советот дека
во врска со смртта на Гордана Илиевска, судија на Управен суд од
страна на Управниот суд до Советот е доставено известување СУ-03
бр.0302-129/21 од 27.04.2021 година, во Советот заведено под бр.02707/1 од 27.04.2021 година со кое Советот се известува дека судијата
Гордана Илиевска починала на ////// година. Дополни дека во прилог
со известувањето е доставен и извод од матичната книга на
умрените под тековен број 2737 за 2021 година, бр.09-23/981 од
28.04.2021 година со цел Советот да констатира престанок на
судиската функција на наведениот судија.
Со оглед дека станува збор за неспорна околност во
продолжение Претседателот на Советот Павлина Црвенковска
истакна дека не е потребно да се гласа, туку само да се констатира
престанок на судската функција и дека е донесено следното
Р Е Ш Е Н И Е
Се утврдува престанок на судиската функција на Гордана
Илиевска, судија на Управен суд, поради смрт.
Со денот на престанокот на судиската функција на судијата и
престанува правото на плата, заклучно со //////// година.
По исцрпување на 1-та точка од Дневниот ред се премина на
постапување по 2-та точка од Дневнио ред – „Разно“.
Точка 2
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Разно
Во оваа точка од Дневниот ред Претседателот на Советот
Павлина Црвенковска информираше дека е пристигнат поднесок од
Спиро Борисов, судија на Основен суд Кочани, СУ-04-131/21 од
28.04.2021 година евидентиран во Советот под бр.03-710/2 од
04.05.2021 година со кој судијата Спиро Борисов информира дека со
одлука на Судскиоот совет на РСМ бр. 02-643/2 од 12.05.2020 година
времено е упатен на извршување на судиската функција во Основен
суд Виница за период од една година, сметано од денот на
упатувањето. Дополни дека судијата Спиро Борисов со поднесокот
информира и дека дел од предметите по кои постапува во Основниот
суд Виница му се закажани и по истекот на времето за кое е упатен
на извршување на судиската функција во овој суд од кои причини, а
со цел економичност и ефикасност во завршување на веќе
започнатите постапки, како и поради околноста што Основниот суд
Виница имал потреба од судија кој работи/ел на кривична материја
изјавува дека е согласен и од Советот бара повторно да биде
временото упатен на извршување на судиската функција во Основен
суд Виница за период од уште една година, од денот на упатувањето.
Претседателот на Советот Павлина Црвенковска отвори
расправа по барањето на Спиро Борисов, судија на Основен суд
Кочани повторно да биде упатен на извршување на судиската
функција во Основен суд Виница, за период од уште една година.
За збор се јави членот на Советот Селим Адеми. Истакна
дека Законот е прецизен, со јасни и прецизни одредби, дополнувајќи
дека поради недостаток на судии во судовите решение треба да
најде Судскиот совет. Во продолжение истакна дека најбезболно
проблемот со недостаток на судии може да се реши кога има
согласност од самите судии за делегирање, како што е во
конкретниот случај, дополнувајќи дека во Советот во вакви случаи
има востановено пракса ако судијата се согласува повторно времено
да биде упатен на извршување на судиската функција во друг суд и
Советот да се согласи, односно да прифати повторно упатување.
Членот на Советот Лорета Горгиева истакна дека во
Основниот суд Виница има еден претседател кој истовремено суди,
па ако мандатот на судијата Спиро Борисов се продолжи за уште
една година тогаш во Основниот суд Виница ќе има тројца судии,
наспроти Основен суд Кочани кој ќе остане полупразен бидејќи
двајца судии од овој суд веќе се делегирани во други судови, а на
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еден судија му е престаната судиската функција поради заминување
во пензија. Дополни дека ваквата состојба ќе го блокира Основниот
суд Кочани воедно истакнувајќи дека недостаток на судии има и во
Основниот суд Штип. Поради наведените причини членот на
Советот Лорета Горгиева истакна предлог Спиро Борисов, судија
на Основен суд Кочани времено да се упати на извршување на
судиската функција во Основен суд Виница за период од 6 месеци, а
не за една година, па по изборот на претседател на Основен суд
Виница која постапка е во тек и е распишан оглас да се согледа
состојбата и да се прават промени во зависност од околностите.
Членот на Советот Сашко Георгиев истакна дека проблемот
може да се реши доколку за судии бидат избрани кандидатите од
Академијата, во тој случај еден од судиите делегирани во Основен
суд Виница може да биде повлечен, а воедно и да се амортизира
состојбата со недостаток на судии и во Основните судови во Кочани
и во Штип. Дополни дека се согласува со предлогот повторното
времено упатување на судијата Спиро Борисов во Основниот суд
Виница да се изврши за период од 6 месеци.
Откако констатира дека никој повеќе не се јави за збор
Претседателот на Советот Павлина Црвенковска предлогот
Спиро Борисов, судија на Основен суд Кочани повторно да биде
упатен на извршување на судиската функција во Основен суд
Виница, за период од 6 (шест) месеци, го стави на гласање.
По гласањето констатира дека со 10 гласа „За“ е донесено
следното
Р Е Ш Е Н И Е
.
СПИРО БОРИСОВ, судија на Основен суд Кочани, времено се
упатува за вршење на судиската функција во Основниот суд Виница,
сметано од 12.05.2021 година, за период од 6 (шест) месеци од денот
на упатувањето.
За упатувањето дa се извести претседателот на Основен суд
Кочани и претседателот на Основен суд Виница.
Откако констатира дека никој повеќе не се јави за збор
Претседателот на Советот Павлина Црвенковска констатира дека
е исцрпен Дневниот ред на 373-та седница на Советот и дека истата
е завршена во 12.10 часот.
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СУДСКИ СОВЕТ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Претседател,
Павлина Црвенковска
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