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                                              З  А  П  И  С  Н  И  К 
oд  285-та седница на Судскиот совет на Република 

Македонија  одржана во салата на Судскиот совет на 
Република Македонија  на ден 26.09.2018 година, (среда) со 

почеток во 09,00 часот  
 

 
На седницата присуствуваа: Зоран Караџовски, претседател на 

Советот, Шемседин Јусуфи - заменик претседател, Јелица Крстевска, 
Влатко Самарџиски, Мери Дика-Георгиевска, Мирјанка Гоцевска-
Стефановска, Александра Зафировска и Сашко Георгиев - 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 – Рената Дескоска и 
Претседателот  на Врховен суд на РМ- Јово Вангеловски - членови по 
функција, уредно поканети. 

 
Записникот го водеше Анита Андоноска –генерален секратар на 

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

Претседателот на Советот откако констатира дека има потребен 
кворум за работа, предложи дополнение на дневниот ред со две нови 
точки. После 1-та точка предлага 2-та точка да гласи - Разгледување на  
Извештајот на Комисијата за спроведување на избор на член на Судскиот 
совет на Република Македонија од редот на судиите припадници на 
заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија и точка 3 – 
Формирање на Комисија за подготвување на кандидатски листи за избор 
на членови на Судскиот совет на Република Македонија од редот на 
судиите  и Комисија за спроведување на  избор на членови на Судскиот 
совет на Република Македонија од редот на судиите. Согласно дадениот 
предлог 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 РМ се поместува нанапред  за 
две точки, поточно како точка 4, а точката Разно - како точка 5. Отвори 
расправа по предложениот дневен ред со дополнението и измените. 
 

Членот на Советот- Беким Реџепи  предлага во точката-Разно да се 
разгледа допис доставен од Основен суд Виница.  
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Претседателот на Советот  откако констатира дека никој повеќе не 
се јави за збор, го стави на гласање предложениот дневен ред со измените 
и дополнението. По гласањето констатира дека со 12-„За“, (1 не гласал), е 
усвоен следниот 

                               Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д 
 
     1.Усвојување на Записник од 282-та седница на Судскиот совет на 

Република Македонија од 19.07.2018 година; 
     2. Разгледување на Извештајот на Комисијата за спроведување на 

избор на член на Судскиот совет на Република Македонија од редот на 
судиите припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република 
Македонија;  

3. Формирање на Комисија за подготвување на кандидатски 
листи за избор на членови на Судскиот совет на Република Македонија од 
редот на судиите  и Комисија за спроведување на  избор на членови на 
Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите; 

4. 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.98/18, 516/18, 554/18, 587/18, 609/18, 624/18, 631/18, 648/18, 
664/18, 675/18, 698/18, 715/18; УПП.бр.75/18, 457/18, 482/18, 508/18, 
518/18, 529/18, 546/18; УПП.бр.80/18, 91/18, 566/18, 625/18, 647/18, 654/18, 
676/18, 687/18; УПП.бр.76/18, 408/18, 424/18, 558/18, 568/18, 614/18, 
629/18, 635/18; УПП.бр.89/18, 205/18, 218/18, 381/18, 557/18, 651/18, 
673/18, 703/18; УПП.бр.393/18, 563/18, 584/18, 606/18, 621/18, 639/18, 
660/18, 684/18; УПП.бр.118/18, 191/18, 142/18, 165/18, 209/18, 387/18, 
390/18, 414/18, 422/18, 465/18, 475/18, 489/18, 502/18, 552/18, 586/18, 
604/18; УПП.бр.119/18, 207/18, 411/18, 521/18, 574/18, 592/18, 626/18, 
637/18, 682/18, 692/18, 54/18; УПП.бр. 162/18, 429/18, 452/18, 605/18, 
619/18, 628/18, 642/18, 693/18, 702/18; УПП.бр.515/18, 528/18, 549/18, 
565/18, 598/18, 608/18, 632/18, 663/18, 686/18, 709/18; УПП.бр.547/18, 
560/18, 567/18, 590/18, 603/18, 615/18, 638/18, 646/18, 657/18 и 

5.Разно. 
 
Точка 1 

По излагање на 1-та точка од дневниот ред – Усвојување на 
Записник од 282-та седница на Судскиот совет на Република Македонија 
од 19.07.2018 година, Претседателот на Советот отвори расправа. Со 
оглед да никој не се јави за збор, записникот го стави на усвојување. По 
гласањето констатира дека истиот е усвоен со  13 гласови - „За“, без 
измени и дополненија.  
 
Точка 2 

По однос на 2-та точка од дневниот ред – Разгледување на 
Извештајот на Комисијата за спроведување на избор на член на 
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Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите припадници 
на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, 
Претседателот на Советот му даде збор на известителот. 

 
Членот на Советот- Владе Богданоски како претседател на 

Комисијата за спроведување на избор на член на Судскиот совет на РМ од 
редот на судиите припадници на заедниците кои не се мнозинство во РМ, 
најнапред појасни дека Комисијата изготвила извештај за спроведниот 
избор на член на Советот, кој извештај е доставен во прилог на 
материјалите. Согласно изборните резултати за член на Советот од редот 
на судиите припадници на заедниците кои не се мнозинство во РМ е 
избран Сашко Георгиев- судија на Основен суд Штип. При спроведување 
на гласањето немало никакви проблеми и се сe одвивало во најдобар ред. 
Приговор имало од член на Комисијата, кој бил разгледан и во тој дел со 
гласање било одлучено по приговорот. По однос на гласањето цитираше 
дел од чл.22 од Законот за Судскиот совет на РМ, каде стои дека „во 15,00 
часот гласачкото место се затвора, а на судиите што се затекнале во 
просториите им се   овозможува да гласаат. Избирачкиот одбор може да го 
затвори гласачкото место и пред истекот на рокот од ставот 1 на овој член, 
ако гласале сите судии запишани во изводот од Судскиот избирачки 
именик“.  Иако од страна на Комисијата  до избирачките одбори било 
доставено упатство за начинот на гласање, во некои судови гласачките 
места биле затворени пред 15,00 часот  и пред да гласаат сите судии, 
поточно  во Апелациониот суд Штип, Апелациониот суд Скопје и 
Основниот суд Струга. Од нивна страна имало појаснување за 
предвременото затворање на гласачките места, имено поради  отсуство на 
судиите кои користеле годишен одмор. Наведе дека има мал број на 
неупотребени гласачки ливчиња и тоа 4 во Апелациониот суд Скопје, едно 
во Апелациониот суд Штип и едно во Основниот суд Струга. Посочи дека 
гласањето може да се повторува само во случај кога кандидатите имаат ист 
број на гласови. При спроведување на постапката од страна на Комисијата 
била увидена потребата за предвидување на можноста за поднесување на 
приговор по однос на гласањето во изборните одбори, по кои би одлучувал 
Судскиот совет. 

 
Претседателот на Советот  постави прашање до известителот, дали  

некој судија се обратил до Комисијата по однос на тоа дека му е ускратено 
правото на гласање. Посочи дека до него како претседател на Судскиот 
совет никој не се обратил во тој поглед. 

 
Членот на Советот- Владе Богданоски одговори дека нема такво 

обраќање од страна на судија, ниту пак е поднесен приговор поради тоа. 
Посочи дека иако упатството за гласање било јасно, сепак толкувањето за 
користење на годишен одмор на судиите било различно толкувано од 
страна на изборните одбори. 
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Членот на Советот- Беким Реџепи како член на Комисијата појасни 

дека Комисијата само ги сумира резултатите од изборните места и истите 
ги објавува. Смета дека во законот недостасува правото на секој кандидат 
да изјави приговор, како и да има свои набљудувачи во изборните места. 

 
Претседателот на Советот укажа на разликата помеѓу првиот и 

вториот кандидат од листата, имено дека разликата е 64 гласови и дека 
членовите се согласни со извештајот на Комисијата. 

 
 Членот на Советот- Владе Богданоски  изложи податоци за бројот на 

гласови кои ги добил секој од кандидатите и тоа: Сашко Георгиев 152, 
Насер Хаџи-Ахметагиќ 88, Ќенанзија Мехмед 87, Сулејман Мемети 75, 
Сафет Кадрии 33 и Назиф Илијази 18. Предлага листата со поединечни 
гласови за секој од кандидатите да се достави до судовите и да се објави на 
веб страната на Советот. 

 
Членот на Советот- Беким Реџепи предлага табеларниот преглед за 

гласањето да биде составен дел од извештајот. 
 
 Членот на Советот- Мери Дика –Георгиевска посочи дека 

извештајот на Комисијата содржи статистички податоци по однос на 
пријавени кандидати, колку судии гласале, дека немало приговор ниту од 
судиите, ниту од кандидатите. 

 
Членот на Советот- Владе Богданоски појасни дека извештајот на 

Комисијата ги содржи сите потребни податоци, но дека сега се дискутира  
за текот на гласањето. 

 
 Членот на Советот- Селим Адеми како член на работна група за 

изменување и дополнување на Законот за Судскиот совет на РМ, појасни 
дека  во предлог измената на законот е предвидено правото на приговор на 
кандидатите, како и затворање на гласачките места во 15,00 часот. 

 
Претседателот на Советот согласно сето погоре наведено, констатира 

дека Судскиот совет го разгледа Извештајот на Комисијата за 
спроведување на избор на член на Судскиот совет на РМ од редот на 
судиите припадници на заедниците кои не се мнозинство во РМ. 
 
Точка 3  

 По излагање на 3-та точка - Формирање на Комисија за 
подготвување на кандидатски листи за избор на членови на Судскиот 
совет на Република Македонија од редот на судиите  и Комисија за 
спроведување на  избор на членови на Судскиот совет на Република 
Македонија од редот на судиите, Претседателот на Советот предлага 
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согласно чл.13 од Законот за Судскиот совет на РМ да се формира 
Комисија од три члена за подготвување на кандидатски листи. Како 
членови на комисијата ги предлага Jeлица Крстевска, Мери Дика –
Георгиевска и Селим Адеми. Отвори расправа по предлогот. Со оглед да 
никој не се јави за збор, го стави предлогот на гласање. По гласањето  
констатира дека со 13-„За“ е донесен следниот 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

СЕ ФОРМИРА Комисија за подготвување на кандидатски листи за 
избор на членови на Судскиот совет на Република Македонија од редот на 
судиите и тоа: за избор на 1 (еден) член од редот на судиите од Врховниот 
суд на Република Македонија; 1 (еден) член од редот на судиите од 
апелационо подрачје Скопје и од управните судови; 1 (еден) член од редот 
на судиите од апелационо подрачје Гостивар; 1 (еден) член од редот на 
судиите од апелационо подрачје Штип и 1 (еден) член од редот на судиите 
припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија 
за целата територија на Република Македонија,  во следниот состав: 

- Jeлица Крстевска - член на Комисија; 
- Мери Дика -Георгиевска – член на Комисија и 
- Селим Адеми – член на Комисија. 
 
Претседателот на Советот по однос на Формирање на Комисија за 

спроведување на  избор на членови на Судскиот совет на Република 
Македонија од редот на судиите, предлага согласно чл.14 од Законот за 
Судскиот совет на РМ да се формира Комисија во состав од претседател, 
два члена и нивни заменици. За претседател на Комисијата го предлага  
Владе Богданоски, за негов заменик Сашко Георгиев, а за членови на 
Комисијата ги предлага  Шемседин Јусуфи  и  Лидија Каначковиќ, а за 
заменици членови - Виолета Богојеска и Александра Зафировска. Отвори 
расправа по предлогот. Со оглед да никој не се јави за збор, го стави 
предлогот на гласање. По гласањето  констатира дека со 13-„За“ е 
донесена следната 

О  Д  Л  У  К А 
 

СЕ ФОРМИРА Комисија за спроведување на  избор на членови на 
Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите и тоа за 
избор на 1 (еден) член од редот на судиите од Врховниот суд на 
Република Македонија; 1 (еден) член од редот на судиите од апелационо 
подрачје Скопје и од управните судови; 1 (еден) член од редот на судиите 
од апелационо подрачје Гостивар; 1 (еден) член од редот на судиите од 
апелационо подрачје Штип и 1 (еден) член од редот на судиите 
припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република 
Македонија за целата територија на Република Македонија,  по Оглас 
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објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 178/18 од 
24.09.2018 година,  во следниот состав: 

-  Владе Богданоски - претседател на Комисијата; 
-  Сашко Георгиев – заменик претседател; 
-  Шемседин Јусуфи  - член на Комисијата; 

      -  Лидија Каначковиќ  – член на Комисијата; 
      -  Виолета Богојеска – заменик член на Комисијата и 
      -  Александра Зафировска – заменик член на Комисијата. 
 
Точка 4 

По однос на 4-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,   Претседателот на Советот им даде збор на известителите. 

Воедно констатира дека е присутен подносителот на претставката 
УПП бр.590/18, за која ќе даде излагање заменик претседателот - 
Шемседин Јусуфи. 

 
Заменик претседателот  на Советот- Шемседин Јусуфи ги изложи 

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

Претседателот на Советот отвори расправа по излагањето. 
 
Членот на Советот- Владе Богданоски по однос на претставката 

УПП бр.08-657/18 посочи дека и на претходна седница нагласил дека за 
сите вакви претставки се работи за примена на чл.42-а од Законот за 
управни спорови и предлага посебно да се гласа по претставката. 

 
Претседателот на Советот откако констатира дека никој повеќе не 

се јави за збор, предложи да се донесе одлука како по предлогот на 
известителот Шемседин Јусуфи (освен за претставката УПП бр.08-657/18 
за која членот на Советот Владе Богданоски предлага посебно да се гласа) 
и констатира дека со 13 -„За“, е донесена следната  

 
                                                  О  Д  Л  У  К  А 

 
Претставката УПП.бр.08-547/18 е поради нестручно и несовесно 

работење на судиите поради водење на кривична постапка против 
подносителот за кривично дело кое што тој не го сторил и за истото бил 
осуден на казна затвор во траење од една година. Имено, станува збор за 
трето лице против кого требало да се води постапката за кражба на 
електрична енергија. Кривичниот суд постапувал по обвинителен  предлог 
против лицето со адреса наведена во предлогот. Меѓутоа, подносителот на 
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претставката никогаш не живеел на таа адреса. Тужителот – сега 
подносител на претставката живеел на адреса кај своите родители. Откако 
судот дозволил повторување на кривичната постапка правел напори да 
утврди кој живее на наведената адреса и на истата испраќал повеќе 
ургенции, но во меѓувреме истекол рокот за апсолутна застареност. 
Согласно чл.549 од ЗКП јасно произлегува дека подносителот на 
претставката не може да оствари право на надомест на штета бидејќи 
постапката била запрена поради апсолутна застареност. Подносителот 
своето право можел да го оствари и преку жалба до второстепениот суд во 
конкретниот случај Апелационен суд Скопје, но истата не е изјавена. Од 
тие причини Советот ја одби како неоснована. Претставката УПП.бр.08-
560/18 е поради незадоволство постапувањето на Врховниот суд на РМ и 
укажува на нерегуларности при распределбата на предметите во рамките 
на АКМИС системот и незаконито и несовесно постапување на основните 
судови. Подносителот на претставката укажува дека предметот за кој по 
ревизија решавал Врховниот суд на РМ е решен за три дена и смета дека 
ваквото брзо решавање на предметот е последица на ,,местенка‘‘. Советот 
констатира дека со оглед да се работи за предмет со основ ,,стечај‘‘, кои 
предмети согласно закон имаат третман на итност во постапувањето, 
Врховниот суд на РМ ја земал во предвид итноста во решавањето и се 
придржувал кон начелото на ефикасност во постапувањето. Претставката 
УПП.бр.08-567/18 е поради незадоволство од работата и постапувањето на 
Управниот суд и Вишиот Управен суд. Решението на Управниот суд со 
кое барањето на подносителот Управниот суд да донесе управен акт се 
одбива како неосновано е несфатливо, непрецизно и дека е донесено во 
спротивност со законите, особено со членот 53 став 1 од Законот за 
управните спорови. По направените извиди во наводите на претставката и 
по добиените изјави на судиите кои постапувале по предметот, Советот 
утврди дека првостепенатата одлука е донесена согласно член 53 од 
Законот за управните спорови, а во врска со член 370 ст.1 т.2 од ЗПП. Во 
таа смисла, Управниот и Вишиот управен суд донеле правилна и законита 
одлука, од тие причини истата ја одби како неоснована. Претставката 
УПП.бр.08-590/18 е изјавена поради незадоволство од донесено решение 
на Основниот суд Скопје XIX.МАЛВП-2502/16 од 22.09.2017 година со 
кое се одбива како неосновано тужбеното барање на подносителот на 
претставката за надомест на штета и исплата на законска казнена камата, 
како и барање за намирување на трошоците на постапката. Тужбата е 
одбиена од горенаведената причина и судот оправдано сметал дека истата 
треба да е насочена против управителот на Друштвото, а не кон тужената 
како физичко лице. Во постапка по жалба пред Апелациониот суд Скопје, 
со пресуда ГЖ бр.6499/17 од 09.05.2018 година жалбата е одбиена како 
неоснована, а првостепената одлука е потврдена, предвид да не е сторена 
суштествена подвреда на одредбите на парничната постапка во смисла на 
чл.354 ст.1 и чл.343 ст.2 од ЗПП точки 1,2,3,5,10,11,13,14 и 15. Од горе 
наведените причини, Советот констатира дека претставката е неоснована, 
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а наводите во истата се паушални и непоткрепени. Претставката 
УПП.бр.08-603/18 е поради незадоволство од постапувањето на судија на 
Основниот суд Скопје 2 Скопје по предметот 51 ПЛ1-ТС-511/18. Се 
укажува дека првостепениот суд погрешно утврдил дека од страна на 
нотарот доставата ја извршил на погрешно друштво, како и дека не ја 
вреднувал фактичката состојба за причините за неуспешно извршената 
достава поради недоволна адреса. Советот констатира дека судијата кој 
постапувал по предметот постапил совесно, стручно и професионално, со 
оглед на тоа што во донесеното решение дал образложени причини од кои 
се водел при одлучувањето, а воедно дадени се конкретни напатствија како 
да постапи нотарот во согласност со Законот за нотаријат и Законот за 
парнична постапка. Со оглед на тоа што е вложена жалба од страна на 
доверителот, по истата постапува второстепениот суд, а во конкретниот 
случај Апелациониот суд Скопје. Советот смета дека треба да се сочека 
исходот од жалбената постапка. Претставката УПП.бр.08-615/18 е поради 
незадоволство од постапување и неконзистентност во носењето при 
одлучувањето на судиите на Основниот суд Штип и Апелациониот суд 
Штип. Се укажува на оддолговлекување од страна на судиите, со оглед на 
тоа што се поминати шест години од нејзино поведување. Советот утврди 
дека сметано од 23.04.2013 година па се до 23.08.2017 година  по 
предметот постапувал еден судија, за да од 23.08.2017 година предметот 
биде распореден на друг судија. Имено, неосновано се наведува во 
претставката дека судијата кој го земал во работа предметот по истиот не 
постапувал година и еден месец, со оглед на тоа што од новото 
распоредување од 23.08.2017 година до решавање на предметот на ден 
21.03.2018 година поминати се неполни 7 месеци. Во таа смисла, 
неосновани се наводите на подносителот за оддолговлекување на 
постапката. Со оглед на тоа што  по жалба на обвинетиот првостепената 
одлука е укината и предметот е вратен на повторно одлучување заведен 
под К.бр.122/18 во Основниот суд Штип, Советот најде дека судијата кој 
постапува по истиот превзема потребни дејствија, а главниот претрес бил 
закажан за ден 13.09.2018 година. Во таа смисла, Советот смета дека треба 
да се сочека исходот на таа  постапка. Претставката УПП.бр.08-638/18 е 
поради незадоволство од постапувањето на Управниот суд. Се наведува 
дека пресудата У-5 бр.630/2017 од 23.05.2018 година е тенденциозна и 
дека во вториот став од изреката на пресудата првостепениот суд 
поништил Решение на Градоначалникот на општина Пробиштип кое не е 
предмет на тужбеното барање. По направените извиди во наводите во 
претставката Советот утврди дека во првостепената одлука која се побива 
се истакнати доволно образложени причини од кои Управниот суд се 
водел при одлучувањето. При донесување на оспореното решение 
подносителот смета дека се повредени одредбите на постапката за 
присилна наплата и нецелосно е утврдена фактичката состојба, во смисла 
да се утврди точно од каде потекнува долгот и кој акт е основ за 
присилната наплата. Наводите во претставката се жалбени наводи по кои 
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не е надлежен да постапува Советот, а со оглед да истите се истакнати во 
жалбата до Вишиот управен суд, Советот смета дека треба да се сочека 
исходот од таа постапка. Претставката УПП.бр.08-646/18 е поради 
незадоволство од работата и постапувањето на Управниот суд и Вишиот 
Управен суд. Се наведува дека се направени низа пропусти при 
одлучувањето, судиите погрешно ја утврдиле фактичката состојба и 
погрешно го примениле материјалното право. Советот смета дека при 
одлучувањето судиите се воделе и постапувале согласно позитивните 
правни прописи, Законот за денационализација, Законот за управните 
спорови и Законот за парнична постапка. Детално биле разгледани 
приложените докази и потребната документација, па од тие причини не 
може да се земе за исправно тврдењето на подносителот на претставката 
дека судиите постапувале незаконито, односно дека ја злоупотребиле 
нивната службена положба и овластување, како и дека се сторени низа 
пропусти во одлучувањето и дека погрешно била утврдена фактичката 
состојба.  

Претседателот на Советот ја стави на гласање и претставката УПП 
бр.08-657/18 и констатира дека со 12-„За“, 1-„Против“ е донесена следната 
 
                                                  О  Д  Л  У  К  А 

 
               Претставката УПП.бр.08-657/18 е поради незадоволство од 
работењето и постапувањето на Управниот и Вишиот управен суд во спор 
од работни односи кој се води помеѓу Високата медицинска школа од 
Битола при Универзитетот ,,Св. Климент Охридски‘‘ Битола и тужителот -
професор на висока стручна школа во научната област Физикална 
медицина и рехабилитација, како и поради погрешна примена на 
материјалното право. По направените извиди во наводите на претставката, 
како одлуките на Управниот и Вишиот управен суд, Советот најде дека 
тужбата на тужителот е уважена, а одлуката на Наставничкиот совет при 
Високата медицинска школа – Битола е поништена и предметот бил вратен 
на повторно постапување и одлучување. Имено, судот навел доволно 
образложени причини поради кои одлучил во корист на тужителот, а 
оценувајќи ја законитоста на оспорената одлука била утврдена 
незаконитост при донесување на истата, како и сторени низа повреди на 
постапката. Детално биле разгледани приложените докази и потребната 
документација, па од тие причини не може да се земе за исправно 
тврдењето на подносителот на претставката дека судиите постапувале 
незаконито, односно дека ја злоупотребиле нивната службена положба и 
овластување. 

 
Претседателот на Советот му даде збор на наредниот известител по 

претставките. 
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Членот  на Советот- Лидија Каначковиќ ги изложи претставките 
при што наведе дека нема основ за одговорност на судиите кои 
постапувале по предметите. Ја повлече претставката УПП бр.08-549/18. 
 

Претседателот на Советот отвори расправа по излагањето. 
 
Членот на Советот- Владе Богданоски побара изземање при  

гласањето по претставката УПП бр.08-565/18 бидејќи учествувал во 
работењето по предметот како државен правобранител. 
 

Претседателот на Советот откако констатира дека никој повеќе не 
се јави за збор, предложи да се донесе одлука како по предлогот на 
известителот (освен за претставката УПП бр.08-565/18, за која членот на 
Советот Владе Богданоски бара изземање) и констатира дека со 13 -„За“, е 
донесена следната  
                                                  О  Д  Л  У  К  А 

 
Претставката УПП.бр.08-515/18 е неоснована. Согласно 

надлежностите на Судскиот совет на Република Македонија, регулирани 
со чл.31 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија, Советот е 
единствено надлежен да ја следи и оценува работата на судиите и судовите 
во Република Македонија, како и да постапува по претставки и поплаки на 
граѓаните и правните лица за работата на судиите, претседателите на 
судовите и судовите. Од содржината на писменото поднесено од 
подносителот може да се утврди дека во истото не изразува незадоволство 
од работата на конкретен суд или судија. Поаѓајќи од изнесеното, на 
писменото неможе да му се даде третман на претставка која спаѓа во 
надлежност и по која би постапувал Судскиот совет на Република 
Македонија. Претставката УПП.бр.08-528/18 e неоснована.Од направените 
извиди и увидот во одлуката за која се однесува преставката, се утврди 
дека во конкретниот предмет судијата постапувал согласно со закон врз 
основа на што донел јасна и образложена одлука. Судскиот совет на 
Република Македонија 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. Во конкретниот случај искористено е правото на контрола на 
одлуката од страна на повисокиот суд, при што поднесената жалба од 
подносителот на претставката со одлука на Апелационен суд Скопје од 
07.10.2016 година е одбиена како неоснована и донесената пресуда станала 
правосилна и извршна на ден 20.10.2016 година. По однос на наводите од 
претставката, со кои подносителот бара Советот да го изземе судијата кој 
постапува по предметот по поднесеното барање за повторување на 
постапката, да се извести подносителот дека изземањето на судија не спаѓа 
во надлежностите на Советот утврдени во чл.31 од Законот за Судскиот 
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совет на Република Македонија. За изземање на конкретен судија од 
постапување одлучува претседателот на судот, па правото на изземање на 
судијата како странка подносителот можел да го искористи во текот на 
постапката пред првостепениот суд. Согласно со наведеното, не се најдени 
елементи за нестручно и несовесно постапување на судијата на кој  се 
однесува претставката. Претставката УПП.бр.08-598/18 е неоснована. 
Судиите на Управниот суд кои постапувале по предметот во прв степен и 
судиите од Вишиот управен суд кои одлучувале во жалбена постапка, 

одлуките ги донеле врз основа на оцена на сите околности и докази во 
согласност со Законот за управни спорови. Донесените одлуки се јасни и 
содржат доволно образложени причини за решителните факти од кои се 
раководеле судиите при донесување на одлуките. Од увидот во одлуките 
за кои се однесува преставката, како и од изјавите доставени од судиите 
кои постапувале по конкретните предмети, се утврди дека Управниот суд 
кој постапувал по тужбата откако утврдил дека истата е неуредна со 
писмено барање од 21.07.2018 година побарал подносителот истата да ја 
уреди во рок од 8 дена по приемот на барањето, со појаснување во која 
насока за се изврши уредувањето и укажување на последиците од 
непостапувањето. Со оглед да подносителот на претставката не постапил 
по барањето, Управниот суд тужбата ја отфрлил како  неуредна. Согласно  
одредбите од Законот за судовите, судската одлука може да ја менува или 
укинува само надлежен суд во постапка пропишана со закон. Судскиот 
совет на РМ нема надлежност да се впушта во испитување – 
преиначување, менување или укинување на одлуките донесени од страна 
на надлежните судови. Во конкретниот случај неспорно е дека 
подносителот го искористил правото на контрола, односно првостепената 
одлука по повод изјавена жалба од подносителот на претставката била на 
преоцена пред Вишиот управен суд, кој врз основа на сите факти и докази 
ја потврдил првостепената одлука. Врз основа на утврденото Советот не 
најде елементи за нестручно и несовесно постапување на судиите по 
конкретните предмети. По претставката УПП.бр.08-608/18 Советот утврди 
дека судијата од Основниот суд во Куманово кој постапувал по 
конкретниот предмет при донесување на решението за привремена мерка 
не сторил повреда на законските одредби поради што од страна на Советот 
не се најдени елементи за нестручно и несовесно постапување. Имено, 
судијата од чие постапување подносителот изразува незадоволство, при 
донесување на предметното решение за привремена мерка П4.бр.17/2018, 
постапил согласно со одредбите од Законот за обезбедување на 
побарувањата каде се регулирани условите под кои може да се дозволи 
изрекување на привремена мерка за обезбедување на парично побарување. 
Во таа насока судијата ги превзел сите потребни дејствија, ги извел 
потребните докази на основа на кои е донесена јасна и разбирлива одлука 
која содржи доволно образложени причини за решителните факти од кои 
се раководел при донесување на одлуката, посочувајќи ги законските 
одредби на кои истата се заснова и причините за одлученото. Судскиот 
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совет на Република Македонија не може да се впушта во испитување, 
менување или укинување на одлуките донесени од страна на надлежните 
судови. Во конкретниот случај,  видно од изјавата доставена од судечкиот 
судија, се утврди дека се работи за сеуште активен предмет, односно дека 
подносителот на претставката го искористил правото на контрола на 
донесената одлука со поднесување жалба до Апелациониот суд Скопје. 
Oвој суд е единствено надлежен да ги преиспитува одлуките донесени од 
пониските судови. Согласно со наведеното, Советот најде дека 
претставката е неоснована. Претставката УПП.бр.08-632/18 Советот ја 
разгледа на седница на Советот одржана на ден 26.09.2018 година. Од 
изјавата на судијата од Апелационен суд Скопје кој во конкретниот 
предмет била  претседател на советот кој одлучувал по предметот во 
жалбена постапка, а од чие постапување се изразува незадоволство, како и 
од увидот во одлуката донесена од овој суд, доставена во прилог, се 
утврди дека Апелациониот суд Скопје и  судијата кој одлучувал по 
конкретниот предмет, врз основа на оцена на сите околности и докази, во 
согласност со Законот за парнична постапка донел јасна и образложена 
одлука. Донесената одлука содржи доволно образложени причини за 
решителните факти од кои се раководеле судиите при донесување на 
одлуката. Согласно одредбите од Законот за судовите, судската одлука 
може да ја менува или укинува само надлежен суд во постапка пропишана 
со закон. Судскиот совет на РМ нема надлежност да се впушта во 
испитување – преиначување, менување или укинување на одлуките 
донесени од страна на надлежните судови. Врз основа на утврденото од 
страна на Советот не се најдени елементи за нестручно и несовесно 
постапување на судијата која во конкретниот предмет постапувала како 
претседател на совет. По претставката УПП.бр.08-709/18 се констатира 
дека од страна на подносителот на претставката до Советот е поднесена 
друга претставка евидентирана под УПП.бр.03-158/1 од 05.02.2018 година 
во која изразува незадоволство од постапувањето на истите судови, за 
истите предмети, односно дека во конкретниот случај станува збор за  
идентични претставки.  Имајќи ја предвид околноста дека претставката 
Упп.бр.08-158/18 е разгледана од Советот, при што е утврдено дека истата 
е неоснована, како и околноста дека во новоподнесената претставка 
незадоволството кое го изразува подносителот се однесува на 
постапувањето на истите судови, за истите предмети, Советот го известува 
подносителот на претставката дека по претставката УПП.бр.08-709/1 од 
15.08.2018 година нема нови факти и докази од кои би произлегло нешто 
поразлично од предходно утврденото. Воедно до Канцеларијата на 
претседателот на Владата на РМ  да се достави известување дека по 
претствката  доставена од нивна страна е констатирано следното: 
Подносителот изразува незадоволство од постапувањето на истите судови, 
истите судии и за истите предмети, за кои што се однесува и претставката 
поднесена од нивна страна. Имајќи ја предвид околноста дека претставката 
Упп.бр.08-158/18 е разгледана од Советот на ден 14.06.2018 година, при 
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што е утврденo дека истата е неоснована и на ден 14.06.2018 година 
доставен одговор до подносителот, како и околноста дека  
новоподнесената претставка се однесува на истите судови, истите судии и 
за истите предмети, се известува дека на седницата одржана на ден 
26.09.2018 година се утврди дека во претставката УПП.бр.08-709/1 од 
15.08.2018 година поднесена од подносителот нема нови факти и докази од 
кои би произлегло нешто поразлично од предходно утврденото. Во прилог 
да се достави примерок од писменото известување доставено 
подносителот УПП.бр.158/18 од 14.06.2018 година. До Судскиот совет на 
Република Македонија од страна на Министерството за правда на 
надлежно постапување препратена е претставка во Советот евидентирана 
под УПП.бр. 08-663/18 од 19.07.2018 година и во истата подносителот 
изразува  незадоволство од постапувањето на Основниот суд Битола по  
предметите К.бр.251/17 и КС-КР.бр.10/18. Судскиот совет на Република 
Македонија по проучување на претставката утврди дека станува збор за 
анонимна претставка од причини што подносителот во истата нема 
наведено адреса на живеење на која би бил доставен одговор. По однос на 
предметот К.бр.251/17 од кој подносителот изразува незадоволство 
Советот изврши извиди и проверки врз основа на кои констатира дека во 
конкретниот случај станува збор за сеуште активен предмет, по кој 
постапката е сеуште во тек, по кој во континуитет се одржуваат рочишта и 
се превземаат дејствија, односно дека предметот сеуште не е завршен. Во 
одредбата од чл. 8 ст. 1 од Законот  за постапување по претставки и 
предлози (Службен весник на РМ, бр.82/2008, 13/2013, 156/2015 и 
193/2015) во која е предвидено дека „органот кој постапува по 
претставките и предлозите нема да постапува по анонимна претставка, 
односно предлог, освен ако се работи за прашање од јавен интерес утврден 
со закон“. Поаѓајќи од цитираната одредба, а имено дека претставката не 
содржи адреса на која подносителот би бил известен за одлуката, Советот 
утврди дека  претставката УПП.бр.08-663/18 од 19.07.2018 година трeба да 
се архивира. До Судскиот совет на Република Македонија поднесена e 
анонимна претставка евидентирана под УПП.бр. 08-686/18 во која се 
изразува незадоволство од работата на судија од Основен суд Тетово по 
предметот П1 258/18. Согласно чл. 8 ст. 1 од Законот  за постапување по 
претставки и предлози (Службен весник на РМ, бр.82/2008, 13/2013, 
156/2015 и 193/2015) органот кој постапува по претставките и предлозите 
нема да постапува по анонимна претставка, односно предлог, освен ако се 
работи за прашање од јавен интерес утврден со закон. Во овој случај, 
Советот оцени дека станува збор за претставка во која се работи за 
прашања од јавен интерес односно,претставка за конкретен предмет. 
Поради ова, наводите од претставката ги провери со увид во системот, по 
што констатира дека првостепената постапка е завршена, односно станува 
збор за завршен предмет по кој незадоволната странка може да изјави 
жалба до второстепениот суд како единствено надлежен за контрола на 
одлуките донесени во прв степен. Врз основа на утврденото Советот најде 
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дека претставката е неоснована и нема елементи за нестручно и несовесно 
постапување на судијата во конкретниот предмет. 
 

Претседателот на Советот констатира дека е изземен од гласање 
членот на Советот-Владе Богданоски и дека истиот не е присутен на 
седницата при гласањето по претставката УПП бр.08-565/18. По гласањето 
констатира дека со 12-„За“, е донесена следната 

 
                                                  О  Д  Л  У  К  А 

 
          Претставката УПП.бр.08-565/2018 е неоснована. По направените 
извиди и извршениот увид во приложените докази Советот констатира 
дека по предметот РЕВ.бр.120/2016 постапувалa судија во Врховниот суд 
на РМ. Околноста што наведениот судија претходно ја извршувал 
функцијата заменик државен правобранител, според Советот не 
претставува причина за негово изземање. Имено, причините за изземање 
на судија од постапување по конкретен предмет децидно се наведени во 
чл. 64 од Законот за парничната постапка. Околноста која се наведува во 
претставката не претставува основ за изземање. Истовремено да се   
извести подносителот дека 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. Со оглед на наведеното Советот најде дека 
претставката е неоснована.  
                   

Претседателот на Советот му даде збор на наредниот известител по 
претставките. 

 
Членот  на Советот- Селим Адеми ги изложи претставките при што 

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

Заменик претседателот - Шемседин Јусуфи констатира дека е 
отсутен претседателот на Советот, по што отвори расправа по излагањето 
на известителот. 

 
Членот на Советот- Виолета Богојеска се повика на чл.2 од 

Правилникот за начинот на постапување по претставките и предлозите, 
каде стои дека поднесокот треба да биде потпишан. 

 
Членот  на Советот- Селим Адеми појасни дека  претставката УПП 

бр.08-693/18 нема потпис, но во истата има наведена адреса и телефон. 
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Членот  на Советот- Беким Реџепи напомена дека на претходна 
седница тој ја повлекол претставката која не содржела потпис од 
подносителот. 

 
Членот  на Советот- Мери Дика - Георгиевска предлага да се 

донесе заклучок за вакви случаи. 
 
Членот  на Советот- Селим Адеми ги повлече претставките УПП 

бр.08-642/18 и УПП бр.08-693/18. 
 
Заменик претседателот - Шемседин Јусуфи откако констатира дека 

никој повеќе не се јави за збор, предложи да се донесе одлука како по 
предлогот на известителот (освен за претставките УПП бр.08-642/18 и 
УПП бр.08-693/18, кои известителот ги повлече) и констатира дека со 12 -
„За“, е донесена следната  

О  Д  Л  У  К  А 
 

По претставка УПП.бр.08-162/2018, Судскиот совет на Република 
Македонија по расправата го констатира следното: Од спроведените 
извиди и увидот во  списите доставени во прилог, Советот најде дека во 
конкретниот случај судиите постапувале согласно со одредбите од 
процесниот и материјалните закони. Имено, со пресуда на Апелациониот 
суд Битола ГЖ.бр.1971/17 од 01.11.2017 година, жалбата на тужителот во 
постапката се уважува и пресудата на Основниот суд Охрид П4-49/17 од 
27.06.2017 година се преиначува и се одлучува, тужбеното барање на 
тужителот се уважува и се задолжува тужениот- подносителот на 
претставката, да му плати на  тужителот на име надомест на штета износ 
од 5.186,00 евра со ЗКК, како и да ги надомести трошоците во постапката.  
Незадоволен од одлуките на судот, од страна на подносителот преку 
полномошник адвокат, поднесена е Ревизија до Врховниот суд на 
Република Македонија против пресудата на Апелациониот суд Битола 
ГЖ.бр.1971/17 од 01.11.2017 година.Наводите во претставката, како 
ревизиски наводи  може да бидат предмет на  оценка од страна на 
Врховниот суд на Република Македонија како повисок суд , кој е 
единствено надлежен во со закон пропишана постапка да врши оценка на 
одлуките на првостепениот и второстепениот суд. По претставка 
УПП.бр.08-429/2018, Судскиот совет на Република Македонија од 
спроведените извиди и увидот во списите доставени во прилог, ценејќи ја 
притоа и изјавата на судијата кој постапувал по предметот и 
известувањето доставено од претседателот на судот, Советот најде дека е 
постапувано во рамките на надлежностите и во согласност со одредбите од 
процесните и материјалните закони. Имено, со пресуда на Основниот суд 
Неготино ПРК-Ј бр. 30/16 од 07.11.2018 година, обвинетиот огласен е 
виновен за сторен прекршок казнив по член 12 ст.1 од Законот за 
прекршоци против јавниот ред и мир и согласно член 18 од Законот за 
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прекршоци, изречена му е прекршочна санкција-опомена, како и да ги 
надомести трошоците во постапката. Согласно известувањето добиено од 
Претседателот на Основниот суд Неготино  Су.бр.95/18, предметот Прк-
Ј.бр.30/16 со сите списи се наоѓа во  Апелациониот суд Скопје, во постапка 
по изјавен правен лек - жалби од обвинетиот и од подносителот на 
прекршочната пријава и истиот сеуште 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 
Скопје, 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 
претставка УПП.бр.08-452/2018, Судскиот совет на Република Македонија 
по расправата го констатира следното Од спроведените извиди и увидот во 
списите доставени во прилог, ценејќи ја притоа и изјавата на судијата кој 
постапувал по предметот и известувањето доставено од претседателот на 
судот, Советот најде дека е постапувано во рамките на надлежностите и во 
согласност со одредбите од процесните и материјалните закони. Имено, со 
решение на Основниот суд Скопје 2 Скопје ТС-461/16 од 08.03.2018 
година, барањето на тужениот за оневозможување на понатамошно 
застапување на тужителот, РМ – Министерство за финансии од страна на 
заменикот на државниот правобранителна РМ во постапката,  се усвојува. 
Со Решение на Апелациониот суд Скопје ТСЖ.бр.951/18 од 26.04.2018 
година , жалбата на тужителот е уважена и решението на Основниот суд 
Скопје 2 Скопје ТС-461/16од 08.03.2018 година се укинува со што 
предметот се враќа на повторно разгледување и  одлучување. Врз основа 
на наведеното, Судскиот совет утврди дека во оваа фаза на постапката кога 
предметот сеуште не е правосилно завршен, наводите изнесени во 
претставката може да бидат предмет на разгледување од страна на судот, 
кој е единствено надлежен во со закон пропишана постапка да врши 
оценка на релевантните факти по предметот. Претставка УПП.бр.08-
605/18, Судскиот совет на Република Македонија по расправата го 
констатира следното: Од спроведените извиди и увидот во  списите 
доставени во прилог, како и од известувањето од претседателот на судот, 
Советот најде дека е постапувано  во согласност со одредбите од 
процесните и материјалните закони. Имено, со пресуда на Основниот суд 
Куманово, донесена по тужбено барање поднесено од страна на 
подносителот под П-821/08, а во повторената постапка под П1-259/12 од 
16.09.2014 година и дополнителната пресуда од 22.10.2014 година, 
потврдена со пресуда на Апелациониот суд Скопје ГЖ.бр.6315/14 од 
11.12.2015 година, се одбива тужбеното барање за поништување на 
договор за подарок и признавање на право на сопственост по основ на 
наследување. Со пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, 
Рев.бр.185/16 од 12.10.2017 година, Ревизијата поднесена од подносителот 
против пресудата на Апелациониот суд Скопје ГЖ.бр.6315/14 од 
11.12.2015 година, се одбива како неоснована. Наводите изнесени во 
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претставката, во законита постапка биле ценети  од страна на повисокиот 
суд при одлучувањето, со што Судскиот совет на Република Македонија 
не најде  елементи за незаконско постапување на судиите по 
горенаведените предмети. По претставка УПП.бр.08-619/2018, Судскиот 
совет на Република Македонија по расправата го констатира следното: Од 
спроведените извиди и увидот во одлуките на судот, списите доставени во 
прилог, ценејќи ја притоа и изјавата доставена од судијата и 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 Неготино К.бр.118/17 од 
21.11.2017 година, се запира  кривичната постапка против обвинетиот 
поради откажување на јавниот обвинител од понатамошно гонење. Против 
одлуката, од страна на оштетената во постапката, преку  нејзиниот 
полномошник  изјавена е жалба до Апелациониот суд Скопје, кој по 
приемот на предметот, административно ги вратил списите по предметот 
на првостепениот суд, со напатствија пред се да се произнесе оштетената 
дали го превзема кривичниот прогон. Постапувајќи согласно напатствијата 
на повисокиот суд, судот во Неготино доставил известување до 
оштетената на 28.03.2018 година, по што на 16.04.2018 година предметот 
со сите списи го вратил на одлучување до  Апелациониот суд Скопје. 
Апелациониот суд Скопје, одлучувајки по предметот донел решение 
КЖ.бр.72/18 24.04.2018 година со кое жалбата поднесена од страна на 
оштетената во постапката, ја одбил како неоснована и го потврдил 
решението на Основниот суд Неготино К.бр.118/17 од 21.11.2017 година. 
Согласно наведеното, како наводите на претставката биле предмет на 
оценка и од страна на повисокиот суд кој  ја потврдил првостепената 
одлука, Судскиот совет на Република Македонија  во конкретниот случај 
не најде  елементи за незаконско постапување по горенаведениот предмет. 
По претставката УПП.бр.08-628/2018, Судскиот совет на Република 
Македонија,  по расправата го констатира следното: Во претставката се 
изразува незадоволство од постапувањето на Основниот суд Струга по 
предметите ПРК-О-210/16 и ПРК-О-245/16, со наводи дека пресудите се 
донесени тенденциозно со цел да биде казнета високообразовната 
институција и без познавање на законот за работата и надлежностите на 
Универзитетот. Имено, со пресудата на Основниот суд Струга  
Прк.О.бр.210/16, потврдена со пресуда на Апелациониот суд Битола 
Пркж.О.бр.259/18 од 18.04.2018 година, за правното лице изречени се 
глоби за сторен прекршок по член 36 ст.4 алинеја 3 и ст. 5 од Законот за 
просветна инспекција.  Со пресуда на Основниот суд Струга ПРК-О-
245/16, во кој биле споени 10 предмети,  за дел утврдена е одговорност за 
сторен прекршок и продолжени прекршоци  по член 167  в.в. со член 139 
од Законот за високо образование и прекршок по член 36 ст.4 алинеја 3 и 
ст.5  од Законот за просветна инспекција, а за 4 барања правното лице и 
одговорното лице во правното лице се ослободени  од одговорност бидејќи 
не е сторен прекршокот. Вака донесената пресуда ,со пресуда на 
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Апелациониот суд Битола Пркж.бр.350/18 од 29.05.2018 година, во делот 
за глобите е преиначена со што за продолжените прекршоци се изречени 
пониски глоби согласно законот, а во ослободителниот дел е потврдена. 
Наводите изнесени во претставката преставуваат жалбени наводи кои биле 
предмет на оценка од страна на второстепениот суд при одлучувањето и 
истиот се произнел за нив и дал образложени причини за својата одлука. 
По претставката УПП.бр.08-702/2018 Судскиот совет на Република 
Македонија по расправата го констатира следното: Во претставката се 
изразува незадоволство од постапување на Основниот суд Берово по 
предметот К.бр. 18/16, со наводи дека казната од страна на судот е 
превисоко одмерена како и дека жалбата против ваквата одлука не е 
изјавена бидејќи  пресудтата не  била уредно доставена.Од спроведените 
извиди и увидот во одлуката и списите доставени во прилог, како и 
известувањето од в.д. претседателот на судот, Советот најде дека судот 
постапувал во согласност со одредбите од процесните и материјалните 
закони. Имено, со пресуда на Основниот суд Берово К.бр. 18/16 од 
13.06.2017 година обвинетиот е огласен за виновен за кривично дело 
„Неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, 
психотропни супстанции и прекурсории“ од член 215 став 2 в.в. со став 1 
в.в. со член 45 и едно кривично дело „Овозможување на употреба 
наркотични дроги“ по член 216 ст.1 в.в. со член 45 од КЗ, за кои е водена 
единствена постапка и согласно член 44 ст.1 и ст.2 т.2 од КЗ,  изречена му  
е едниствена казна затвор во траење од 2 (две) години и 6 (шест) месеци, 
што е  во рамките на законски предвидената казна.   Согласно 
известувањето добиено од в.д. претседателот на судот во Берово,  
пресудата е уредно примена од страна на подносителот  на 23.06.2017 
година во Затвор – Струмица, за што постои доказ – доставница 
потпишана и уредно вратена во судот. Во поткрепа на наведеното е и 
Известување од КПУ Затворот Струмица бр.63/17 од 26.06.2017 година 
видно од кое како осудено лице по друга пресуда К.бр.85/15, сега 
подносителот бил  отпуштен од издржување на казна затвор на 25.06.2017 
година, што значи дека на  23.06.2017 година кога е потпишана 
доставницата сеуште бил  на издржување на казна затвор, а наводот дека 
на доставница потписот не е негов не е поткрепен со ниеден  доказ или 
сторен на друг начин  веројатен. Согласно наведеното, Судскиот совет на 
Република Македонија не најде  елементи за незаконско постапување од 
страна на судијата или судот по горенаведениот предмет.  
     

Заменик претседателот - Шемседин Јусуфи констатира дека членот 
на Советот-Беким Реџепи ја напушти седницата. Воедно констатира дека 
повторно е присутен претседателот на Советот. 

 
Претседателот на Советот се приклучи на дискусијата за 

непотпишаните претставки и напомена дека за таквите претставки заземен 
е став од страна на Советот дека истите треба да се уредат. 
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Членот на Советот- Влатко Самарџиски смета дека расправата во 
таа насока е беспредметна. Во конкретниот случај претставката е неуредна 
и треба да се бара уредување од подносителот. Инаку, веднаш по приемот 
треба да се бара уредување на претставките заради понатамошно 
постапување. 

 
Претседателот на Советот констатира дека повторно е присутен 

членот на Советот- Беким Реџепи. 
 
Членот на Советот- Александра Зафировска не прифаќа навреди 

упатени на членовите од редот на судиите  и во таа насока  потенцира во 
иднина да се внимава на такви навреди од  член на Советот избран од 
Собранието на РМ, бидејќи сите членови се еднакви во правата и 
обврските. 

 
Членот на Советот- Сашко Георгиев смета дека претставката треба 

да се уреди, а потоа да се постапи по истата. Притоа да се има предвид и 
Законот за заштита на лични податоци, бидејќи може да произлезат 
проблеми во врска со потписот. 

 
Членот на Советот- Беким Реџепи негира дека упатил навреда кон 

членовите на Советот од редот на судиите, туку на начинот на кој гласале 
истите.  

 
Членот на Советот- Мирјанка Гоцевска-Стефановска побара  

членот на Советот- Беким Реџепи јавно да се извини за упатената навреда 
до членовите на Советот од редот на судиите. 

 
Членот на Советот- Селим Адеми смета дека е неспорна за 

постапување претставката под УПП бр.08-693/18. 
 
 Членот на Советот- Беким Реџепи потсети дека веќе е гласано по 

претставката која е непотпишана и истата е повлечена. 
 
Членот на Советот- Владе Богданоски предлага да не се дискутира 

повеќе за нешто што веќе е дискутирано. 
 
Претседателот на Советот откако констатира дека никој повеќе не 

се јави за збор, го стави на гласање предлогот за уредување на 
претставката УПП бр.693/18. По гласањето констатира дека предлогот е 
усвоен со 10-„За“, 2-„Против“, по што му даде збор на наредниот 
известител. 
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Членот  на Советот- Виолета Богојеска ги изложи претставките при 
што наведе дека нема основ за одговорност на судиите кои постапувале по 
предметите.  
 

Претседателот на Советот отвори расправа по излагањето. 
 
Членот на Советот- Владе Богданоски побара изземање при  

гласањето по претставката УПП бр.08-626/18 бидејќи учествувал во 
работењето по предметот како државен правобранител. 

 
Членот на советот- Беким Реџепи упати прашање до известителот 

по однос на тоа дали е уредна претставката УПП  бр.08-54/18. 
 
Членот  на Советот- Виолета Богојеска појасни дека нема адреса на 

претставката од подносителот- здружението „Зелена лупа“ и дека истата е 
неоснована. 

 
Членот на Советот- Беким Реџепи постави прашање до 

известителот,  дали се направени напори за уредување на претставката. 
 
Членот  на Советот- Виолета Богојеска потврди дека се направени 

напори за уредување,  но дека тоа не е можно поради ненаведена адреса од 
подносителот, по што ја повлече претставката УПП бр.08-54/18. 

 
Претседателот на Советот нагласи дека на претставката има печат 

од подносителот, но нема деловоден број под кој е заведена истата и смета 
дека треба да се повика подносителот поради вака доставените претставки. 

 
Членот  на Советот- Виолета Богојеска појасни дека претставката 

во конкретниот случај има печат и потпис и дека се работи за заштита на 
јавен интерес. 

 
Претседателот на Советот смета дека треба да се размисли по 

однос на тоа дали да се повлече претставката. 
 
Заменик претседателот - Шемседин Јусуфи констатира дека 

претседателот на Советот поради службени обврски ја напушти седницата, 
по што тој го презеде водењето на седницата. 

 
Членот на Советот- Влатко Самарџиски посочи дека претставката  

УПП бр.08-54/18 се однесува за конкретен  предмет, конкретен судија и 
конкретно лице.  

 
Членот  на Советот- Виолета Богојеска се согласува со повлекување 

на претставката УПП бр.08-54/18.  Предлага сите претставки поднесени од 
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здружението „Зелена лупа“ да се предадат на Стручната служба во 
Советот и да се направи обид со препорачана пратка со рецепис да се 
достават истите до подносителот заради уредување. 

 
Заменик претседателот - Шемседин Јусуфи откако констатира дека 

никој повеќе не се јави за збор, предложи да се донесе одлука како по 
предлогот на известителот Виолета Богојеска (освен за претставката УПП 
бр.08-54/18, која е повлечена, како и претставката УПП бр.08-626/18, за 
која членот на Советот Владе Богданоски бара изземање). По гласањето 
констатира дека со 12 -„За“, е донесена следната  

 
                                                  О  Д  Л  У  К  А 

 
По претставка УПП бр. 08-119/18 се бара поведување на постапка за 

утврдување на одговорност за незаконитост на превземените дејсвија од 
страна на  Претседателот на Основниот суд Гевгелија при донесување на 
решение КПП бр. 59/17-2 од 05.10.2017 година. Од извршените извиди, 
добиено произнесување од Претседателот на Основниот суд Гевгелија и 
непосредниот увид во конкретниот предмет извршен од страна на работна 
група составена од членови на Судскиот совет на Република Македонија 
на ден 12.10.2017 година,  не е утврдена  незаконитост на превземените 
дејствија при постапувањето на Претседателот на Основниот суд Гевгелија 
во конкретниот предмет. Претставката УПП бр. 08-207/18 е со жалбени 
наводи кои биле предмет на разгледување, анализа, оценување и 
одлучување од страна на надлежниот апелационен суд, кој воедно ја ценел 
и законитоста на првостепената одлука, а донесените одлуки содржат 
доволно образложени причини за решителните факти како за  
одлучувањето  на  судијата  од првостепениот така и за судиите на 
второстепениот суд по конкретниот предмет и истите постапувале во 
согласност со одредбите на  процесниот закон. По претставката УПП бр. 
08-411/18 и дополнување од 30.04.2018 година, Советот утврди дека по 
предметот  П1-471/17 донесена е првостепена одлука  на ден 11.06.2018 
година, со образложени причини за решителните факти. Против 
наведената одлука поднесена е жалба до Апелационен суд Скопје, па 
наводите од претставката како жалбени наводи ќе бидат предмет на оценка 
во постапката по жалба пред Апелациониот суд Скопје. Советот не ги 
прифати наводите на подносителот дека судијата завземал страна и 
пристрасно одлучил, од причини што истите не се поткрепени со докази. 
Претставката УПП бр. 08-521/18  е поради долгогодишен спор кој 
започнал кај судија кој тогаш бил судија на Основен суд Битола и 
завршува повторно кај истиот судија, но сега како судија на Апелациониот 
суд Битола. Судијата иако во конкретниот предмет требал да се изземе,  
истото  не го сторил со што  постапил нестручно, пристрасно и 
тенденциозно. Советот по спроведени извиди утврди дека предметите по 
кои постапувал судијата против кого е поднесена претставката како судија 
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на Основен суд Битола и на Апелационен суд Битола се два различни 
предмети со различен правен основ. Советот најде дека не се исполнети 
условите од член 64 став 1 точка5 од ЗПП каде судија или судија поротник 
не може да ја врши судиската должност, ако во истиот предмет учествувал 
во донесување на одлуката на понискиот суд или на друг суд. Наводите на 
подносителот за пристрасно и тенденциозно постапување на судијата не се 
сторени веројатни и поткрепени со конкретни докази, па Советот не ги 
прифати како основани. Претставката УПП бр. 08-574/18  е поради  
незадоволство од одлуки на Основниот суд Скопје 2 Скопје и 
Апелациониот суд Скопје, со барање на подносителот да му се овозможи 
судско рочиште на кое ќе ги приложи сите докази и факти. Советот утврди 
дека е вложена жалба до Апелациониот суд Скопје и предметот е во 
жалбена постапка,  па наводите од  претставката  како жалбени наводи ќе 
бидат предмет на разгледување, анализа, оценување и одлучување од 
страна на Апелациониот суд Скопје, кој како непосредно повисок суд во 
жалбената постапка е надлежен да ја испитува законитоста на судската 
одлука, па врз основа на констатациите истата да ја потврди, укине или 
преиначи, се со цел за донесување на законита одлука,  а ова во смисла на 
член 13 точка 3 од Законот за судовите- според кој -“Судската одлука 
може да ја менува или укинува само надлежен суд во постапка пропишана 
со закон“. Претставката УПП бр. 08-592/18 е за утврдување на 
одговорност за работа на судија  на  Основниот суд Скопје 2 Скопје за 
пресуда ТС-574/15 и судија на Апелациониот суд Скопје за пресуда ТСЖ-
302/17 за несовесно непрофесионално и противправно постапување. 
Советот по извршените извиди утврди дека поднесена е ревизија до 
Врховниот суд на РМ против одлуката на Апелациониот суд Скопје. Со 
оглед да  наведениот предмет е  во постапка по поднесена ревизија пред 
Врховниот суд на Република Македонија, да се извести подносителот дека  
потребно   е да го сочека донесувањето на одлуката по изјавената ревизија, 
имајќи предвид дека наводите од  претставката ќе бидат  истовремено и 
предмет  на разгледување, анализа, оценување и одлучување од страна на  
ревизискиот суд. По претставката УПП бр. 08-637/18 Советот утврди дека 
предметот ППНИ бр.686/18 по изјавена жалба од страна на подносителот 
на ден 13.09.2018 година е пратен во Апелациониот суд Скопје, па  
наводите од  претставката  како жалбени наводи ќе бидат предмет на 
разгледување, анализа, оценување и одлучување од страна на 
Апелациониот суд Скопје кој како непосредно повисок суд во жалбената 
постапка е надлежен да ја испитува законитоста на судската одлука, па врз 
основа на констатациите истата да ја потврди, укине или преиначи, се со 
цел за донесување на законита одлука,  а ова во смисла на член 13 точка 3 
од Законот за судовите- според кој -“Судската одлука може да ја менува 
или укинува само надлежен суд во постапка пропишана со закон“. 
Претставката УПП бр. 08-682/18 се однесува  за незаконито постапување  
на Основниот суд Тетово по предмет П.бр.684/03 и РП бр.10/18 и за 
неправилности во извршувањето сторени од страна на извршител. Советот 
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по спроведени извиди утврди дека по предметот РП.бр.10/18 доставена е 
жалба на ден 27.08.2018 година, па наводите од  преставката  како жалбени 
наводи ќе бидат предмет на разгледување, анализа, оценување и 
одлучување од страна на Апелациониот суд Гостивар кој како непосредно 
повисок суд во жалбената постапка е надлежен да ја испитува законитоста 
на судската одлука, па врз основа на констатациите истата да ја потврди, 
укине или преиначи, се со цел за донесување на законита одлука,  а ова во 
смисла на член 13 точка 3 од Законот за судовите- според кој -“Судската 
одлука може да ја менува или укинува само надлежен суд во постапка 
пропишана со закон“. По однос на наводите од преставката за  
неправилности во извршувањето сторени од страна на извршител, да се 
извести подносителот дека Судскиот советот на Република Македонија 
нема надлежност да ја следи и оценува работата на извршителите. Пo 
претставка УПП бр. 08-692/18 Советот по спроведени извиди утврди дека 
по поднесена тужба за враќање на средства што тужителот ги уплатил за 
специјализација, на што странките се обврзале со Спогодбата бр.05-538/1  
од 26.11.2015 година, Основениот суд Крива Паланка донел пресуда која 
Апелациониот суд Скопје  ја укинал и предметот го враќа на повторно 
одлучување. Во конкретниот случај Апелациониот суд Скопје констатирал 
суштествени повреди на постапката, притоа давајќи му напатствија по кои 
треба да постапува првостепениот суд при повторното одлучување.Со 
оглед да предметот се наоѓа во постапка на повторно одлучување пред 
првостепениот суд, во конкретниот случај потребно е да се сочека исходот 
од завршувањето на првостепената постапка  и донесувањето на одлука  од 
страна на судот. 
 

Заменик претседателот –Шемседин Јусуфи констатира дека членот 
на Советот, Владе Богданоски е изземен и не е присутен при гласањето  за  
претставката УПП бр.08-626/18. По гласањето констатира дека со 10-„За“, 
1- (не гласал), е донесена следната 
 
                                                  О  Д  Л  У  К  А 

 
        Претставката УПП бр. 08-626/18 е насловена како поплака против 
судии на Основен суд Скопје 2 Скопје, Апелациониот суд Скопје и 
Врховниот суд на Република Македонија поради нивно непостапување по 
конкретен предмет, како и на околноста дека предметот ТС бр.108/10 го 
пресудиле во корист на тужителот кој не постои, а на штета на тужениот. 
Советот утврди дека по конкретниот предметот континуирано  се 
постапува  од страна на судот, со динамика што ја налагаат условите на 
постапката имајќи предвид дека се работи за сложен предмет. Oд  страна 
на Судскиот совет не е утврдено дека има непостапување од страна на 
судот и оддолговлекување на постапката и  не се најдени елементи за 
нестручно и несовесно вршење на судиската функција. 
      



24 
 

Претседателот на Советот  му даде збор на наредниот известител 
по претставките. 
 

Членот на Советот- Беким Реџепи ги изложи претставките при што 
наведе дека нема основ за одговорност на судиите кои постапувале по 
предметите, освен за една за која смета дека е делумно основана. 
 

Претседателот на Советот отвори расправа по излагањето. 
 

Членот на Советот- Влатко Самарџиски смета дека претставката 
УПП бр.08-390/18  треба да се повлече бидејќи во материјалите за седница  
членовите на Советот ја имаат на увид само претставката, а останатите 
материјали не се скенирани. 

 
Членот на Советот- Владе Богданоски предлага претставката да се 

стави на прва наредна седница. 
 
Членот на Советот- Беким Реџепи се согласува со предлогот за 

повлекување на претставката УПП бр.08-390/18.  
 
Заменик претседателот –Шемседин Јусуфи констатира дека 

претставката УПП бр.08-390/18 е повлечена и дека истата ќе биде 
изложена на наредна седница. 

 
Членот на Советот- Беким Реџепи продолжи со излагање на 

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

 
Членот на Советот- Виолета Богојеска по однос на претставката 

УПП бр. 08-502/18 посочи дека без оглед што дописот е доставен до 
Судскиот совет на РМ, истиот е насловен како кривична пријава, поради 
што смета дека треба да се препрати до надлежен орган и да се извести 
подносителот. 

 
Членот на Советот- Влатко Самарџиски потенцира дека во 

конкретниот случај не се работи за претставка, туку за кривична пријава. 
 
Членот на Советот- Александра Зафировска  укажа дека Судскиот 

совет не е надлежен да постапува по кривични пријави. 
 
Заменик претседателот –Шемседин Јусуфи констатира дека на 

седницата повторно е присутен Претседателот на Советот. 
 
Членот на Советот- Селим Адеми предлага да се извести 

подносителот дека Судскиот совет не постапува по кривична пријава. 
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Членот на Советот- Беким Реџепи предлага да се достави одговор 
до подносителот по претставката УПП бр. 08-502/18 и истиот да се поучи 
каде да се обрати. Воедно предлага претставката УПП бр.08-604/18 да се 
презаведе во архивата на Советот под бр.03, како известување. Ја повлече 
и претставката УПП бр.465/18 бидејќи истата не е потпишана од 
подносителот. 

 
Членот на Советот- Мери Дика –Георгиевска предлага посебно да 

се гласа за претставката УПП бр.08-475/18. 
 
Членот на Советот- Беким Реџепи  смета дека претставката УПП 

бр.08-475/18 е делумно основана. 
 
Претседателот на Советот констатира дека од оправдани причини е 

отсутен членот на Советот –Виолета Богојеска. Откако констатира дека 
никој повеќе не се јави за збор, предложи да се донесе одлука како по 
предлогот на известителот (освен за претставките УПП бр.08-390/18, УПП 
бр. 08-465/18 и УПП бр.08-502/18  кои се повлечени, претставката УПП 
бр.08-604/18 која ќе се презаведе под бр.03 и претставката УПП бр.08-
475/18 за која има предлог да се гласа посебно). По гласањето констатира 
дека со 11 -„За“, е донесена следната  

 
                                                  О  Д  Л  У  К  А 

 
Претставката УПП.бр 08-118/2018 е анонимна, поднесена од група 

граѓани од Битола. Согласно чл. 8 ст. 1 од Законот  за постапување по 
претставки и предлози (Службен весник на РМ, бр.82/2008, 13/2013, 
156/2015 и 193/2015), органот кој постапува по претставките и предлозите 
нема да постапува по анонимна претставка, односно предлог, освен ако се 
работи за прашање од јавен интерес утврден со закон. Во конкретниот 
случај видно од содржината на претставката, истата не е поткрепена со 
докази врз основа на кои може да се провери основаноста на наводите, 
ниту можност преставката да се процесуира од страна на Советот или да се 
препрати на постапување до надлежен орган. Со оглед на наведеното 
Советот нема да постапи по претставката УПП.бр.08-118/18 од 01.02.2018 
година и најсоодветно е истата да се архивира. По претставката 
УПП.бр.08-191/2018 по направените извиди и извршениот увид во 
изјавата доставена од Претседателот на Основен суд Гостивар се 
констатира дека предметот ВПП.бр.115/13 е инициран во 2013 
година, по истиот се постапува подолго време, од страна на повеќе 
судии. Судијата од чие постапување подносителот изразува 
незадоволство предметот го зел во работа во месец септември 2015 
година. По предметот судијата постапувал ажурно и совесно, 
согласно со одредбите од Законот за вонпарничната постапка, 
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редовно закажувал расправи и во континуитет ги превземал сите 
потребни дејствија утврдени со закон, вклучително и закажување на 
увид на лице место. Ниту едно рочиште не било одложено по вина на 
судечкиот судија, а во неколку наврати причините за одлагањето се 
должат на неприсуството на подносителот на претставката. 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.Со оглед на наведеното Советот најде дека 
претставката е неоснована. По однос на претставката 08-191/2018 од 
страна на Советот до судијата кој во моментот постапува по предметот  на 
кој се однесува претставката да се достави укажување во насока да 
судијата ги примени сите законски можности и овластувања во насока на 
ажурно и благовремено закажување на рочиштата, без непотребно 
оддолговлекување на постапката и одлагање на расправите, со цел поскоро 
завршување на предметот. По однос на претставката УПП.бр.08-142/2018, 
Советот по расправата констатира дека истата е неоснована. Од 
направените извиди и изјавата на судијата која одлучувала по предметот 
во жалбена постапка се утврди дека судијата согласно својата со закон 
утврдена надлежност, при одлучување по конкретниот предмет, врз основа 
на сите околности донела на закон заснована одлука. Истата е израз на 
слободно судиско уверување. Судскиот совет нема надлежност да се 
впушта во испитување, преиначување, менување, укинување или 
толкување на одлуките донесени од страна на судовите.Таква надлежност 
имаат единствено повисоките судови кои во постапка пропишана со закон 
ја преиспитуваат и преоценуваат веќе донесената одлука. Наводите 
изнесени во претставката предметот да се врати на повторно судење се 
неосновани. Имено,  согласно надлежностите на Судскиот совет на РМ, 
регулирани со чл.30 од Законот за Судскиот совет на Република 
Македонија, Советот нема надлежност да одлучува за враќање на 
предметот на повторно судење како што се бара во претставката, туку е 
единствено надлежен да ја следи и оценува работата на судиите и судовите 
во Република Македонија. Како  странка во постапката подносителот има 
право да бара повторување на постапката доколку се исполнети условите 
утврдени во Законот за парничната постапка. Согласно со утврденото, 
подносителот да се  извести дека не се најдени елементи за нестручно и 
несовесно постапување на судијата на кого се однесува претставката. По 
однос на претставката УПП.бр.08-165/2018 се констатира следното: 
Согласно надлежностите на Судскиот совет на РМ, регулирани со чл.30 од 
Законот за Судскиот совет на Република Македонија, Советот е 
единствено надлежен да ја следи и оценува работата на судиите и судовите 
во Република Македонија, како и да постапува по претставки и поплаки на 
граѓаните и правните лица за работата на судиите, претседателите на 
судовите и судовите. Од содржината на поднесеното писмено од страна на 
подносителот произлегува дека незадоволство се однесува на 
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постапувањето на стечајниот управник, а не на постапувањето на 
конкретен суд или судија. Поаѓајќи од изнесеното, на поднесеното 
писмено не може да му се даде третман на претставка која спаѓа во 
надлежност и по која би постапувал Судскиот совет на Република 
Македонија. Претставката УПП.бр.08-209/2018 е неоснована. По 
направените извиди и извршениот увид во изјавата доставена од Основен 
суд Скопје 1 Скопје 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 ажурно и совесно, согласно со одредбите од Законот за 
кривичната постапка, правилно раководел со главните претреси, редовно 
закажувал расправи и во континуитет превземал дејствија.Ниту еден 
главен претрес не бил одложен по вина на судечкиот совет, односно 
судијата од чие постапување подносителот на претставката изразува 
незадоволство, а одлагањето на главните претреси се должи на немање на 
законски претпоставки за нивно одржување. Со оглед на наведеното 
Советот најде дека претставката е неоснована и нема елементи за 
нестручно и несовесно постапување на судијата по конкретниот предмет. 
Од страна на Советот до судијата ќе се достави укажување за примена на 
сите законски можности и овластувања во насока на ажурно и 
благовремено закажување на рочиштата, без непотребно 
оддолговлекување на постапката и одлагање на расправите, со цел поскоро 
завршување на предметот. По однос на претставката УПП.бр.08-387/2018 
Советот констатира дека судијата на Основен суд Гостивар кој постапувал 
по предметот во прв степен и судиите од Апелациониот суд Гостивар кои 
одлучувале во жалбена постапка, одлуките ги донеле врз основа на оцена 
на сите околности и докази во согласност со закон. Од направените 
извиди, како и изјавите доставени од судиите кои постапувале по 
конкретните предмети, се утврди дека по предметот е постапувано и во 
текот на постапката се превземани сите законски дејствија. Имено, 
судијата на Основниот суд Гостивар правилно утврдил, а второстепените 
судии од Апелациониот суд Гостивар потврдиле дека во конкретниот 
случај се работи за пресудена работа од причини што претходно за истиот 
правен настан, пред Основен суд Гостивар подносителот има водено друга 
постапка со парничен број П4.бр.84/15 против иста тужена страна и со ист 
предмет на спорот, која е правосилно завршена. Одлуката на 
Апелациониот суд Гостивар е правилна и на закон заснована со оглед на 
фактот да согласно одредбите од законот не е дозволено да се води 
повторена постапка помеѓу исти странки, за ист правен основ.Наводите за 
корумпираност на судиите не се поткрепени со докази и за истите 
надлежен да постапува е друг орган, а не Судскиот совет на Република 
Македонија. 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 однос на 
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претставката УПП.бр.08-414/2018 Советот констатира дека судијата од 
Основниот суд Охрид кој постапувал по предметот, одлуката ја донел врз 
основа на оцена на сите околности и докази во согласност со Законот за 
кривичната постапка. Од увидот во одлуката за која се однесува 
преставката, како и од изјавата доставена од судијата кој постапувал по 
конкретниот предмет се утврди дека во донесената одлука судијата дал 
доволно образложени причини за решителните факти од кои се раководел 
при донесување на одлуката, посочувајќи ги законските одредби на кои се 
заснова одлуката и причините за одлученото. Истата е израз на слободно 
судиско уверување. Судскиот совет на Република Македонија не може да 
се впушта во испитување, менување или укинување на одлуките донесени 
од страна на надлежните судови. Таква надлежност имаат единствено 
повисоките судови кои во жалбена постапка ја преиспитуваат и 
преоценуваат веќе донесената одлука. Во конкретниот случај  од 
содржината на претставката доставена од Ваша страна, се утврди дека се 
работи за сеуште активен предмет, односно дека сте го искористиле 
правото на контрола на донесената одлука со поднесување жалба до 
Апелациониот суд Битола. Oвој суд е единствено надлежен да ги 
преиспитува одлуките донесени од пониските судови. По однос на 
наводите изнесени во претставката за непрописен состав на судечкиот 
совет, односно отсуство на судии поротници, од изјавата на судијата кој 
постапувал по предметот и извршениот увид во преглед за учество на 
судија поротник за месец декември 2017 година се утврди дека истите се 
неосновани. Имено, судиите поротници во континуитет присуствувале на 
рочиштата за главен претрес по предметот К.бр.161/17, вклучително и на 
рочиштето одржано на ден 11.12.2017 година, а истотака и записникот за 
главен претрес не содржи забелешка  од странките во постапката за 
непрописен состав на судот. Врз основа на утврденото Советот не најде 
елементи за нестручно и несовесно постапување на судијата по 
конкретниот предмет. Претставката УПП.бр.08-422/2018 е неоснована. Од 
направените извиди и изјавата на судиите од Апелационен суд Битола кои 
одлучувале во жалбената постапка се утврди дека согласно својата со 
закон утврдена надлежност, врз основа на изведените докази и утврдена 
фактичка состојба донеле јасна и образложена одлука заснована на закон. 
Судиите дале доволно образложени причини за решителните факти од кои 
се раководеле при донесување на одлуката, посочувајќи ги законските 
одредби на која истата се заснова и причините за одлученото.Донесената 
одлука 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.Врз основа на утврденото Советот не најде елементи за 
нестручно и несовесно постапување на судиите кои постапувале по 
конкретниот предмет. Претставката УПП.бр.08-489/2018 е неоснована.По 
направените извиди, извршениот увид во приложените докази и одлуката 
на која се однесува преставката, се утврди дека наводите на подносителот 
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изнесени во преставката се жалбени наводи кои судиите на Апелационен 
суд Гостивар кои постапувале по конкретниот предмет ги зеле предвид и 
ги ценеле при донесување на второстепената одлука. Притоа во одлуката 
судиите дале доволно образложени причини за решителните факти од кои 
се раководеле при донесувањето на истата, посочувајќи ги законските 
одредби на кои истата се заснова и причините за одлученото. Истата е 
израз на нивно слободно судиско уверување. Судскиот совет на Република 
Македонија, согласно Законот за судовите и Законот за Судски совет на 
Република Македонија нема надлежност да се впушта во испитување, 
преиначување, менување, укинување или толкување на одлуките донесени 
од страна на судовите. Врз основа на утврденото, Советот не најде 
елементи за нестручно и несовесно постапување на судиите по 
конкретниот предмет. Претставката УПП.бр.08-552/2018 е неоснована. Во 
претставката подносителот изразува незадоволство од повеќе судии од 
Основен суд Тетово кои постапувале по предмети иницирани од негова 
страна во својство на тужител, со барање Судскиот совет на РМ да го 
задолжи Основното јавно обвинителство да покрене постапка за 
утврдување на вина на наведените судии за сторено кривично дело 
злоупотреба на службената положба.Согласно надлежностите на Судскиот 
совет на РМ, регулирани со чл.30 од Законот за Судски совет на Република 
Македонија, Советот е единствено надлежен да ја следи и оценува 
работата на судиите и судовите во Република Македонија, како и да 
постапува по претставки и поплаки на граѓаните и правните лица за 
работата на судиите, претседателите на судовите и судовите.Од 
цитираната законска одредба  произлегува дека Советот нема надлежност 
да влијае на работата на обвинителството, па аналогно на тоа ниту да го 
задолжи да покренува постапки против било кое лице вклучително и 
против судиите од чие постапување подносителот е незадоволен. 
Постапувањето по кривични пријави и иницирање на кривични постапки е 
во исклучива надлежност на јавното обвинителство. Истовремено 
извршувајќи ја својата со закон утврдена надлежност да ја следи и оценува 
работата на судиите Судскиот совет прибави изјави од судиите кои 
постапувале. Од изјавите на судиите кои одлучувале по предметите 
иницирани од страна на подносителот, како и од увидот во одлуките на 
Основен суд Тетово доставени во прилог, се утврди дека наведените судии 
по конкретните предмети одлучувале врз основа на оцена на сите 
околности и докази, во согласност со соодветните закони и донеле јасни и 
образложени одлуки. Донесените одлуки содржат доволно образложени 
причини за решителните факти од кои се раководеле судиите при 
донесување на одлуките, посочувајќи ги законските одредби на кои истите 
се засноваат и причините за одлученото. Согласно  одредбите од Законот 
за судовите, судската одлука може да ја менува или укинува само 
надлежен суд во постапка пропишана со закон. Видно од содржината на 
претставката произлегува дека од страна на подносителот е  искористено 
правото на контрола на донесените одлуки. Судскиот совет на РМ нема 
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надлежност да се впушта во испитување – преиначување, менување или 
укинување на одлуките донесени од страна на надлежните судови.Со 
оглед на наведеното Советот најде дека претставката е неоснована.  
Претставката УПП.бр.08-586/2018 е неоснована. Имено, видно од 
направените извиди и изјавата доставена од судијата кој постапувал по 
конкретниот предмет, Советот утврди 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 донел на закон заснована одлука која е јасна и 
разбирлива, со доволно образложени причини за одлученото. Судскиот 
совет на Република Македонија 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. Воедно, 
од изјавата на судијата која постапувала по конкретниот предмет се утврди 
дека се работи за сеуште активен предмет, односно дека е искористено од 
страна на подносителот правото на контрола на донесената одлука со 
поднесување жалба до Апелациониот суд Скопје, кој е единствено 
надлежен да изврши нејзино преиспитување и преоцена.Согласно 
наведеното, не се најдени елементи за нестручно и несовесно постапување 
на судијата за кого се однесува претставката.  
 

Претседателот на Советот го стави на гласање предлогот за 
делумна основаност на претставката УПП бр.08-475/18. По гласањето 
констатира дека со 3 -„За“, 8- „Против“, предлогот за делумна основаност 
не е усвоен и е донесена следната  

 
                                                  О  Д  Л  У  К  А 

 
Претставката УПП.бр.08-475/2018, Советот на седница одржана на 

ден 26.09.2018 година и го констатира следното: Согласно одредбите од 
Законот за судовите, судската одлука може да ја менува или укинува само 
надлежен суд во постапка пропишана со закон. Видно од содржината на 
претставката произлегува дека подносителот го искористил правото на 
контрола на донесените одлуки. Судскиот совет на РМ нема надлежност 
да се впушта во испитување – преиначување, менување или укинување на 
одлуките донесени од страна на надлежните судови. За наводите изнесени 
во претставката кои се однесуваат на оддолговлекување на постапката и 
пречекорување на законските рокови во изготвување на одлуките, Советот 
врз основа на направените извиди утврди дека оддолговлекувањето и 
пречекорувањето на законските рокови во изготвување на одлуките се 
должат на идентични причини. Имено, станува збор за причини од 
објективна природа кои се резултат на намалениот број на судии во 
граѓанското одделение на судот, околност која резултирала со доделување 
на нови 80 предмети на судијата и зголемување на обемот на работата, па 
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аналогно на тоа и до оддолговлекување и пролонгирање на рокот на 
изготвување на одлуките. По однос на овие две околности да се извести 
подносителот дека Советот во рамките на надлежноста утврдена со закон 
ќе ја следи работата на судијата, особено во делот на почитувањето на 
законските рокови при изготвувањето на одлуките. Почитувањето на 
законските рокови за преземање на процесни дејствија како квалитативен 
критериум предвиден во член 103 од Законот за Судскиот совет на 
Република Македонија, Советот ќе го земе предвид при оцена на работата 
на судијата за 2017 и 2018 година. По однос на наводите дека доставата на 
решението за трошоци е извршена после 3 месеци од донесувањето, 
подносителот да се  извести дека  со Судскиот деловник се уредува 
начинот на работа на судовите, постапувањето со списите и обрасците, 
информатичкиот систем во судовите и други прашања од значење за 
работата на судовите, а примената ја обезбедуваат  претседателот на судот 
и судскиот администратор, од кои причини во овој дел Судскиот совет 
нема надлежност. 
 

Претседателот на Советот му даде збор на наредниот известител по 
претставките. 

 
Членот на Советот- Владе Богданоски ги изложи претставките при 

што наведе дека нема основ за одговорност на судиите кои постапувале по 
предметите. Ја повлече претставката УПП бр.08-584/18. 

 
Претседателот на Советот констатира дека седницата е завршена 

во 14, 30 часот и дека продолжение на истата ќе следи наредниот ден – 
27.09.2018 година (четврток) во 09,00 часот и ќе се продолжи со излагање 
на oстанатите претставки на известителот-Владе Богданоски. 

 

 
                            ПРОДОЛЖЕНИЕ НА ЗАПИСНИК 

oд  285-та седница на Судскиот совет на Република Македонија  од 
26.09.2018 година, одржана во салата на Судскиот совет на 

Република Македонија  на ден 27.09.2018 година, (четврток) со 
почеток во 09,00 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. 
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Отсутни се: Министерот за правда – Рената Дескоска, Претседателот  
на Врховен суд на РМ- Јово Вангеловски -  членови по функција, уредно 
поканети и Мери Дика-Георгиевска, која дополнително ќе пристапи на 
седницата. 

Записникот го водеше Анита Андоноска –генерален секратар 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- оператор на систем за гласање. 

 
Претседателот на Советот најнапред констатира дека има потребен 

кворум за работа, по што појасни дека следи продолжение на 285-та 
седница од 26.09.2018 година, поточно следи продолжение на 4-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, по што 
му даде збор на известителот Владе Богданоски за останатите претставки 
кои не се изложени на седницата од 26.09.2018 година. 

 
Членот на Советот- Владе Богданоски продолжи со излагање на 

останатите претставки. 
 
Претседателот на Советот констатира дека во текот на излагањето 

наизвестителот, на седницата пристапи и членот на Советот- Мери Дика-
Георгиевска. Откако констатира дека никој повеќе не се јави за збор, 
предложи да се донесе одлука како по предлогот на известителот. По 
гласањето констатира дека со 13-„За“, е донесена следната  

 
                                        О  Д  Л  У  К  А  
 
Претставката УПП бр. 08-393/18 е за поведување на постапка за 

утврдување одговорност на судија на  Основен суд Скопје 2 поради 
непрофесионално и незаконито постапување при одлучување во 
постапката по предмет 21 П1 бр.23/15.  Советот најде дека наводите на 
подносителот кои се жалбени наводи, биле предмет на оценка од страна на 
апелациониот суд како единствен надлежен суд кој во втор степен ја цени 
законитоста на првостепените одлуки, а предвид да постапката пред 
првостепениот суд е во тек подносителот  треба да го сочека исходот на 
истата. Претставка УПП бр. 08-563/18 се однесува за работата на судии на 
Основен суд Тетово по предмет П1- 433/13, Апелационен суд Гостивар  по 
предмет ГЖ бр.1056/17, Основен суд Скопје 2 Скопје по предмет РО-
300/16 и Апелационен суд Скопје по предмет РОЖ-557/16 . Советот најде 
дека наводите на подносителите ќе бидат предмет на оценка од страна на 
Врховниот суд  на Република Македонија, а предвид да постапките по 
двата предмети се во тек, подносителот треба да го сочека исходот на 
истите. Во однос на наводите дека во постапката пред Апелациониот суд  



33 
 

Гостивар на тужениот му помага поранешниот министер за правда кој е во 
пријателски однос со тужениот, Советот најде дека не се поткрепени со 
докази, ниту  се сторени веројатни. Претставка УПП бр. 08-606/2018 
година се однесува за нестручно и несовесно работење на судии на 
Основниот суд Скопје 2 Скопје и Апелационен суд Скопје кои 
постапувале по  предметот П4 -1919/13 и му  нанеле ненадоместива штета. 
Наводите на подносителот дека во постапката не биле ценети доказите од 
првостепениот суд се  жалбени наводи за кои во својата одлука се 
произнел и апелациониот суд како единствен надлежен суд кој одлучува 
во втор степен, а оценил дека истите се неосновани. Судскиот совет не е 
надлежен за сеопфатната анализа на приложени докази и факти кои одат 
во поткрепа и утврдување на материјалната вистина во конкретниот 
случај, како се наведува во претставката. По претставка УПП бр. 08-
621/2018 се бара разгледување на целокупната документација  по предмет 
на Основниот суд Штип. Советот најде дека на ден 06.03.2018 година 
поднесено е ново барање за повторување на постапката пред Основниот 
суд Штип кој со решение Кпов 3/18 од 14.05.2018 година барањето го 
одбил. Против ова решение на ден 13.06.2018 година поднесена е жалба до 
Апелациониот суд Штип, па наводите на подносителот се жалбени наводи 
кои ќе бидат предмет на оценка од второстепениот суд како единствен 
надлежен да одлучува по вложената жалба. Со оглед да постапката по 
жалба е во тек подносителот треба да го сочека исходот на истата. 
Претставката УПП бр. 08-639/2018 година е за нестручно и несовесно 
работење на судии на Вишиот управен суд во постапка по предметот  УЖ-
3 бр.267/18 и за подносителот на претставката спорна е одлуката на судот  
дека управните органи правилно го примениле материјалното право кога 
прифатиле дека настанал промет на недвижност  стекната со надомест, а 
тоа не е случај во конкретниот предмет.Советот не најде елементи на 
нестручно и несовесно работење на судиите на Вишиот управен суд кои по 
предметот УЖ-3 бр.267/18 ценејќи ги наводите во жалбата и одговорот на 
жалба, донеле правилна и законита одлука за погрешна примена на 
материјалното право од страна на Управниот суд кој постапувајќи по 
тужбата на тужителот донел незаконита пресуда. Претставка УПП бр. 08-
660/2018 се однесува за Основниот суд Прилеп по враќање на предметот 
МАЛВ-ТС 10/17  на повторно одлучување, променет е судечкиот судија  
спротивно на закон и истиот судија донел неправилна одлука. Советот 
констатира дека неосновани се наводите во претставката дека спротивно 
на закон бил заменет судечкиот судија кој постапувал по истиот предмет.  
Судечкиот судија одлуката по предметот МАЛВ-ТС -10/17  ја донел на 
совесна и грижлива оценка на доказите и на укажувањата дадени во 
одлуката на второстепениот суд, па Советот ги отфрли како неосновани и 
овие наводи на подносителот. Претставката УПП бр.08-684/2018 година е 
од анонимен подносител по која Советот одлучи да не постапува од 
причина што согласно член 8 од Законот за постапување по претставки и 
предлози (“Службен весник на Република Македонија“ бр.82/08), органот 
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не постапува по анонимна претставка, освен ако се работи за прашање од 
јавен интерес утврдено со закон. 

 
Претседателот на Советот констатира дека од оправдани причини 

заменик претседателот- Шемседин Јусуфи ја напушти седницата, по што 
му   даде збор на наредниот известител. 

 
Членот на Советот- Александра Зафировска ги изложи 

претставките, при што наведе дека нема основ за одговорност на судиите 
кои постапувале по предметите. Ја повлече претставката УПП бр.08-
703/18. Наведе дека претставката УПП бр.08-381/18 е споена со УПП 
бр.08-634/18. 

 
Претседателот на Советот отвори расправа по излагањето. Со 

оглед да никој не се јави за збор, го стави на гласање предлогот на 
известителот. По гласањето констатира дека со 12-„За“, е донесена 
следната  

                                        О  Д  Л  У  К  А  
 
Пo претставката бр.УПП-89/18, Судскиот совет на Република 

Македонија, на одржаната седница на ден 27.09.2018 година го констатира 
следното: со известување УПП.бр.08-89/2018 од 25.07.2018 година 
подносителот е известен дека веќе му е испратено известување УПП.бр.08-
89/2018 од 04.05.2018 година, па со оглед на тоа дека во новата претставка 
не се изнесени нови факти и околности кои не биле познати во 
претходното постапување, постапувањето од страна на Судскиот совет на 
Република Македонија нема да се повтори. Исто така, бидејќи новата 
претставка, заведена под УПП.бр.08-89/7-2018 од 07.09.2018 година, се 
однесува на прашања на кои веќе му е одговорено и во истата не наведува 
нови факти и околности кои не биле познати во претходното постапување 
– претходната претставка, Советот утврди дека согласно член 11 од 
Законот за постапување по претставки и предлози нема основ за 
постапување по истата, заради што предметот се смета за завршен и 
истиот треба да се архивира со службена белешка. По претставка бр.УПП-
205/18, Судскиот совет на Република Македонија, на одржаната седница 
на ден 27.09.2018 година го констатира следното: со известување 
УПП.бр.08-205/2018 од 25.07.2018 година подносителката е известена дека 
веќе и е испратено известување УПП.бр.08-205/2018 од 03.04.2018 година, 
па со оглед на тоа дека во новата претставка не се изнесени нови факти и 
околности кои не биле познати во претходното постапување, 
постапувањето од страна на Судскиот совет на Република Македонија 
нема да се повтори. Исто така, бидејќи новата претставка, заведена под 
УПП.бр.08-205/8-2018 од 27.09.2018 година, се однесува на прашања на 
кои веќе и е одговорено и во истата не наведува нови факти и околности 
кои не биле познати во претходното постапување – претходната 
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претставка, Советот утврди дека согласно член 11 од Законот за 
постапување по претставки и предлози нема основ за постапување по 
истата, заради што предметот се смета за завршен и истиот треба да се 
архивира со службена белешка. Претставката бр.УПП-218/18 е 
неоснована. Судскиот совет на Република Македонија на седницата 
одржана на ден 27.09.2018 година и по расправата го констатира следното: 
Во претставката подносителот изразува незадоволство од постапувањето 
на Основниот суд Прилеп по предметот Малв.П.бр.427/15 и на 
Апелациониот суд Битола по предметите ГЖ.бр.2116/16 и ГЖ.бр.5/18, а во 
врска со поднесениот предлог за укинување на клаузулата за правосилност 
и извршност, како и досудените парнични трошоци. Судскиот совет 
имајќи ги предвид наводите изнесени во претставката побара да се 
произнесат судиите на Апелациониот суд Битола кои постапувале по 
предметите ГЖ.бр.2116/16 и ГЖ.бр.5/18. Судиите во одговорот на 
барањето изјавуваат дека постапиле согласно законот, совесно и стручно, 
почитувајќи ги одредбите од Законот за парничната постапка кои се 
однесуваат на делот за досудување на парничните трошоци, а во смисла на 
членовите 152 и 160 од Законот за парничната постапка. Судскиот совет 
постапувајќи по наводите во претставката, увидот во прилозите кон 
истата, како и од изјавата на судиите како одговор на претставката, најде: 
Основниот суд Прилеп донел решение Малв.П.бр.427/15 од 08.02.2015 
година со кое констатирал дека тужбата на тужителот се смета за 
повлечена и досудил парнични трошоци  во износ од 3.560,00 денари, 
согласно член 148 од Законот за парничната постапка. По поднесен 
предлог од страна на подносителот за укинување на потврдата за 
извршност, судот донел решение  Малв.П.бр.427/15 од 18.10.2016 година 
со кое го усвоил предлогот и ја укинал потврдата за извршност, а по однос 
на парничните трошоци досудил износ од 7.020,00 денари, додека пак 
поголемото барање во износ од 16.820,00 денари го одбил како 
неосновано. Ова од причина што дел од бараните надоместоци се 
превисоко поставени. Имено, подносителот побарува надомест на 
материјални трошоци без притоа да достави доказ за висината на истите. 
Исто така, барањето за надомест на трошоците по повод предлогот за 
времена мерка е неосновано бидејќи е одбиен предлогот за времена мерка. 
Трошоците за превоз и за отсуство од канцеларија за полномошникот се 
неосновани бидејќи не станува забор за нужни трошоци бидејќи на 
подрачјето има доволно адвокати кои можеле да бидат ангажирани како 
адвокати. Апелациониот суд Битола постапувајќи по жалбата на 
подносителот донел решение ГЖ.бр.2116/16 од 12.12.2016 година со кое 
истата ја одбил и решението Малв.П.бр.427/15 од 29.09.2016 година го 
потврдил, а жалбата на тужителот ја усвоил и го преиначил решението на 
Основниот суд Прилеп Малв.П.бр.427/15 од 18.10.2016 година поправено 
со решение Малв.П.бр.427/15 од 04.11.2016 година на начин што го одбил 
како неосновано барањето за надомест на парничните трошоци во износ од 
7.020,00 денари. Воедно го задолжил  подносителот со второстепените 
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трошоци во износ од 3.721,00 денари. Второстепениот суд застанал на 
стојалиште дека жалбата на тужителот во делот на парничните трошоци е 
основана од причина што бидејќи подносителот на последното рочиште по 
повод предлогот за укинување на клаузулата за извршност не истакнал 
барање за надомест на трошоците до заклучувањето на рочиштето, што е 
видно и од записникот од 18.10.2016 година. Дополнително е доставен 
трошковник од страна на полномошникот на подносителот со препорачана 
пратка на 20.10.2016 година, кое нешто е спротивно на член 158 од 
Законот за парничната постапка, бидејќи согласно кој судот одлучува за 
надоместок на трошоците на барање на странката и истото странката е 
должна да го истакне најдоцна до завршувањето на расправањето кое му 
претходи на одлучувањето за трошоците. Апелациониот суд Битола 
постапувајќи по жалбата поднесена против решението на првостепениот 
суд Малв.П.бр.427/15 од 03.07.2017 година донел решение ГЖ.бр.5/18 од 
25.01.2018 година со кое истата делумно ја усвоил и го задолжил 
тужителот да ги надомести трошоците во износ од 5.720,00 денари, а за 
разликата од досудените до бараните 72.616,00 денари барањето го одбил 
како неосновано бидејќи не бил доставен доказ за сторените материјални 
трошоци. Имено, не се досудени материјални трошоци од причина што 
нема преиложено доказ за што се однесувале истите, трошоците за 
отсуство од канцеларија и превоз во висина на патен билет за 
полномошникот не се досудени бидејќи исто така не бил приложен доказ. 
Понатаму, трошоците за состав на приговор за неправилности при 
извршување и за состав на жалба со паушал во постапка за извршување не 
се дел од оваа постапка, а трошоците за судски такси не се досудени 
бидејќи истите не се прецизирани во износ и за кои поднесоци се однесува. 
Имајќи го предвид горенаведентото, по наоѓање на Судскиот совет на 
Република Македонија донесените одлуки на Апелациониот суд Битола 
ГЖ.бр.2116/16 од 12.12.2016 година и ГЖ.бр.5/18 од 25.01.2018 година во 
делот на досудените парнични трошоци се јасни, разбирливи и засновани 
на закон, така да не станува збор за нестручно и необјективно одлчување 
од страна на судиите при носењето на истите. Од овие причини Судскиот 
совет на Република Македонија претставката ја оцени како неоснована. 
Претставка бр.УПП-381/18 (нов број бр.УПП-634/18) на Илија Кавазов од 
Градско. Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи по 
претставката, во смисла на член 6 од Законот за постапување по 
претставки и предлози (“Службен весник на РМ” бр.82/2008) прибира 
податоци, известувања и мислења за фактите и околностите од значење за 
нивно оценување и во смисла на член 31 алинеја 16 во врска со став 2 и 3 
од Законот за Судскиот совет на Република Македонија (“Службен весник 
на РМ” бр.60/2006; бр.150/2010; бр.100/2011; бр.20/2015; бр.61/2015 и 
бр.197/2017) на одржаната седница на ден 27.09.2018 година го констатира 
следното: со известување УПП.бр.08-634/2018 од 25.07.2018 година 
известени сте дека веќе Ви е испратено известување УПП.бр.08-381/2018 
од 25.06.2018 година, па со оглед на тоа дека во новата претставка не се 
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изнесени нови факти и околности кои не биле познати во претходното 
постапување, постапувањето од страна на Судскиот совет на Република 
Македонија нема да се повтори. Исто така, бидејќи новата претставка, 
заведена под УПП.бр.08-634/2-2018 од 01.08.2018 година, се однесува на 
прашања на кои веќе Ви е одговорено и во истата не наведувате нови 
факти и околности кои не биле познати во претходното постапување – 
претходната претставка, Советот утврди дека согласно член 11 од Законот 
за постапување по претставки и предлози нема основ за постапување по 
истата, заради што предметот се смета за завршен и истиот се архивира со 
службена белешка. Претставка бр.УПП-557/18 на Матеја Штерјов од 
Кочани. Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи по 
претставката, како и по дополненијата на истата од 05.09.2018 година во 
смисла на член 6 од Законот за постапување по претставки и предлози 
(“Службен весник на РМ“ бр.82/2008) ) прибра податоци, известувања и 
мислења за фактите и околностите од значење за нивно оценување и во 
смисла и во смисла на член 31ст.1 алинеја 16 и став 2 од  од Законот за  
изменување и дополнување на Законот за Судскиот совет на Република 
Македонија (Сл.весник на Република Македонија бр. 197/2017 година), 
истата ја разгледа на седницата на Советот одржана на 27.09.2018 година и 
по расправата констатира   дека по поднесени претставки од подносителот 
веќе му е  испратено известување бр.08-557/18 од 16.07.2018 година. 
Воедно Советот го известува  дека од причини што во оваа претставка 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 ( Сл. весник на РМ бр. 82 од 8 јули 2008 год.)  постапувањето  
од  страна на Судскиот совет на Република Македонија нема да се 
повтори. Претставката бр.УПП-651/18 на Намик Даци од Дебар е 
неоснована. Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи по 
Вашата претставка, во смисла на член 6 од Законот за постапување по 
претставки и предлози (“Службен весник на РМ” бр.82/2008) прибира 
податоци, известувања и мислења за фактите и околностите од значење за 
нивно оценување и во смисла на член 31 алинеја 16 во врска со став 2 и 3 
од Законот за Судскиот совет на Република Македонија (“Службен весник 
на РМ” бр.60/2006; бр.150/2010; бр.100/2011; бр.20/2015; бр.61/2015 и 
бр.197/2017) ја разгледа на седницата одржана на ден 27.09.2018 година и 
по расправата го констатира следното: во претставката изразувате 
незадоволство од постапувањето на Вишиот Управен суд по предметите 
УЖ-2.бр.725/2016 и УЖ-2.бр.281/2018, а во врска со утврдување на висина 
на старосна пензија и повторување на постапката. Судскиот совет на 
Република Македонија постапувајќи по наводите во претставката, увидот 
во одлуките УЖ-2.бр.725/2016 од 17.01.2017 година и УЖ-2.бр.281/2018 од 
11.04.2018 година на Вишиот Управен суд, како и прилозите на 
претставката, најде: Постапувајќи по Вашата тужба, Управниот суд донел 
пресуда У-4.бр.1203/2014 од 23.03.2015 година со која истата ја одбил како 
неоснована, од причина што од страна на органите во постапката правилно 
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Ви бил пресметан стажот на осигурување односно висината на пензијата 
на износ од 31.552,00 денари, согласно член 106 од Законот за пензиско и 
инвалидско осигурување, а врз основа на податоците од вашата матична 
евиденција. По наоѓање на Судскиот совет на Република Македонија 
правилно Вишиот управен суд со пресуда УЖ-2.бр.725/2016 од 17.01.2017 
година утврдил дека се работи за лице од член 11 став 1 точка 3 Законот за 
пензиско и инвалидско осигурување, според кој осигуреници со 
задолжително пензиско и инвалидско осгурување се избранте или 
именуваните носители на јавна и друга функција, ако за вршењето на 
функцијата примаат плата, односно остваруваат надоместок на плата за 
вршење на таа функција. Оттука во конкретниот случај не може да се 
примени член 28 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување од 
причина што за избрани и именувани функционери - судии, нема посебни 
услови за пресметка на пезнсикиот стаж на осигурување, туку се зема 
платата во вршење на таа функција која служи како основа за плаќање на 
придонесто за пензиско и инвалидско осгурување. Од друга страна пак, по 
однос на Вашата тужба за повторување на постапката, Судскиот совет на 
Република Македонија најде дека Управниот суд со решението У-
4.бр.247/2017 од 01.11.2017 година истата ја отфрлил од причина што Вие 
немате својство на заинтересирано лице туку сте тужител кој повел 
управен спор, согласно член 43 став 1 точка 6 од Законот за управните 
спорови, па оттука Вишиот управен суд со решението УЖ-2.бр.281/2018 
од 11.04.2018 година правилно одлучил кога го потврдил решението на 
Управниот суд бидејќи не постои законски основ за повторување на 
постапката. Имајќи го предвид горенаведеното, одлуките на Вишиот 
управен суд се јасни, разбирливи и засновани на закон, така да не станува 
збор за нестручно и незаконско постапување од страна на судиите при 
носењето на истите. Од овие причини Судскиот совет на Република 
Македонија Вашата претставка ја оцени како неоснована. Претставка 
бр.673/18 на Спасе Јанчевски од Прилеп. Судскиот совет на Република 
Македонија, постапувајќи по претставката, во смисла на член 6 од Законот 
за постапување по претставки и предлози (“Службен весник на РМ” 
бр.82/2008) прибира податоци, известувања и мислења за фактите и 
околностите од значење за нивно оценување и во смисла на член 31 
алинеја 16 во врска со став 2 и 3 од Законот за судскиот совет на 
Република Македонија (“Службен весник на РМ” бр.60/2006; бр.150/2010; 
бр.100/2011; бр.20/2015; бр.61/2015 и бр.197/2017) ја разгледа на седницата 
одржана на ден 27.09.2018 година и по расправата по истата го констатира 
следното: во претставката подносителот изразува незадоволство од 
постапувањето на повеќе Државни институции во Република Македонија, 
а во врска со одредена проблематика во образованието. Од извршениот 
увид во претставката, Судскиот совет констатира дека наводите во истата 
се однесуваат за работата на ООУ “Климент Охридски” Прилеп, за кое 
нешто не е надлежен Судскиот совет на РМ. Судскиот совет му укажува 
дека доколку е незадоволен од работата на училиштето каде работи, 
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истиот може да поднесе претставка до Државниот просветен инспекторат 
како надлежен орган кој ја оценува работата на образовните институции во 
Република Македонија. 
 

Претседателот на Советот му   даде збор на наредниот известител. 
 
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 по излагањето. Со 

оглед да никој не се јави за збор, го стави на гласање предлогот на 
известителот. По глсањето констатира дека со 12-„За“, е донесена следната  

 
                                        О  Д  Л  У  К  А  
 
Претставката УПП.бр.08-76/18  е насловена како Иницијатива  за 

доставување  на предлог за одговорност на судија  и Советот  ја  прифати 
како претставка од причини што во  член 6 од Законот за  изменување и 
дополнување на Законот за Судскиот совет на РМ, таксативно е наведено 
кој се може да поднесе  барање за утврдување одговорност на судија. Врз 
основа на спроведените извиди,  Советот најде дека Основниот суд Скопје 
2 Скопје  донел пресуда ПЛ1-П-91/15 од 21.10.2015 година,  која по  жалба 
на тужениот била потврдена од страна на Апелациониот суд Скопје со 
пресуда Гж-6495/15 од 06.10.2016 година. Судиите по конкретниот 
предмет постапувале во рамките на своите надлежности согласно 
одредбите од процесниот закон, донесените одлуки содржат образложени 
причини за начинот на одлучувањето, па оттука нема елементи за 
нестручно и несовесно вршење на судиската функција, а воедно 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. Во претставката  УПП 
бр.408/18 се укажува на нестручно  постапување на судија на Основен суд 
Скопје 2 Скопје затоа што во решението СТ.бр.1124/17 од 16.10.2017 
година, со кое го отфрлил предлогот на подносителот за отварање на 
стечајна постапка над должникот изнел нерелевантни наводи кои не се во 
домен на испитување на еден стечаен судија, односно предлогот го отфлил 
од причини кои  не се предвидени во член 53 од Законот за стечај. Се 
посочува дека согласно наведените  законски одредби предлогот за 
отворање на стечајна постапка може да се отфрли ако не е целосен и не се 
приложени потребните докази, односно ако предлагачот во рок од 8 дена 
не го уреди и приложи потребни докази. Подносителот смета дека во 
конкретниот случај стечајниот судија требал да го ограничи испитувањето 
на околноста дали предлогот е поткрепен со извршен наслов од кој 
произлегува парично побарување и дали е блокирана сметката на 
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должникот повеќе од 45 дена, а не и на други околности, односно дали 
подносителот има својство на доверител. По направени извиди Советот 
констатира дека судијата го отфрлил предлогот на подносителот за 
отворање на стечајна од причини што подносителот нема својство на 
доверител затоа што со склучување на договор за отстапување на 
побарување од 18.03.2011 година своето побарување врз основа на пресуда 
од 11.06.2010 година го отстапил на трето лице. Стечајниот судија оценил 
дека еден од условите кои треба да се исполни за да се постапува по 
предлогот е да постои активна легитимација на доверителот, а од доказите 
констатирал дека нема такво својство.Советот наоѓа дека судијата изразил 
правно мислење за неисполнет услов да се постапува по предлогот на  
подносителот и во донесеното решение со кое го отфрлил предлогот не 
дозволил право на жалба против истото, затоа што законските одредби  од 
член 53 од Законот за стечај не го дозволуваат тоа. Од наводите на 
судијата произлегува дека правното мислење го изразил согласно законот 
и по предметот постапил совесно и непристрасно.Советот смета дека 
основ за усвојување на претставката  не може да бидат наводите на 
подносителот дека 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.   По претставката  УПП бр.08-424/18 
произлегува 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  на  
Основниот суд Гостивар ТС.бр.97/11 од 08.10.2012 година  и  пресудата  
ТСЖ.бр.58/13 од 11.06.2013 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 од една страна, а ценејќи ги и наводите од жалбата  
од друга страна, па како резултат на тоа донел  образложена одлука со која 
ја  потврдил првостепената  пресуда и правилно ги применил одредбите од 
член 81 од Законот за здруженија на граѓани и фондации, како и  
одредбите од член 179-а од  Законот за пензиско и инвалидско 
осигурување на Македонија.Со оглед на овие констатации, од страна на 
Судскиот совет не се најдени пропусти во постапувањето на судиите, ниту 
елементи за нестручно и несовесно вршење на судиската функција. По 
претставката УПП бр.08-558/18 се изразува незадоволство од 
постапувањето на Апелациониот суд Скопје по однос на донесената 
одлука Гж.бр.5367/17 од 05.04.2018 година, со која е укината пресудата на  
првостепениот суд - Скопје 2 Скопје П1.533/15 од 21.03.2017 година, па од 
тие причини подносителот смета дека има незаконито постапување од 
страна на второстепениот суд. Врз основа на спроведените извиди, 
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известувањето  од   заменик претседателот на Апелациониот суд Скопје и 
прибавената второстепена одлука, Советот најде дека донесената одлука 
на првостепениот суд била предмет на оценка  од страна на  
второстепениот суд по изјавена жалба од полномошникот на тужителот и 
Советот нема надлежност истата да ја преоценува. Околноста дека 
пресудата е укината, не значи дека во секој случај  постои одговорност за 
нестручно, пристрасно и несовесно постапување, имајќи предвид дека 
советот во второстепениот суд одлучува со примена на законот врз основа 
на слободна оцена на доказите и своето правно мислење го изразува преку 
донесените одлуки. Според тоа, како во конкретниот случај сеуште не е 
мериторно одлучено  со оглед да предметот е вратен на првостепениот суд 
на повторно постапување, потребно е да се сочека исходот од постапката и 
доколку подносителот е незадоволен од ново донесената одлука, повторно 
има право на жалба, по која е надлежен да се произнесе второстепениот 
суд, конкертно Апелациониот суд Скопје. Воедно Советот смета дека 
судиите по конкретниот предмет постапувале  во рамките на своите 
надлежности согласно одредбите од процесниот закон, а донесената 
одлука содржи образложени причини за начинот на одлучувањето, па 
оттука нема елементи за нестручно и несовесно вршење на судиската 
функција. Наводите  содржани во претставката УПП бр.08-568/18 
претставуваат основ за жалба по која ќе треба да одлучи повисокиот суд  
доколку незадоволната странка истата ја вложи против донесената одлука, 
под услови и на начин предвидени со закон.Изнесеното имајќи предвид да 
во смисла на член 13 точка 3 од Законот за судовите (Службен весник на 
Република Македонија бр.58 од 11 мај 2006 година)-“Судската одлука 
може да ја менува или укинува само надлежен суд во постапка пропишана 
со закон“. 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. По претставката  УПП бр.08-614/18 се констатира следното: Врз 
основа на спроведените извиди  и известувањето добиено  од   Основниот  
суд Скопје 2 Скопје, произлегува дека по предметот П1-2706/12 донесена е 
одлука на 18.12.2014 година. Во меѓувреме, по укинување на пресудата 
П1.бр. 2706/12 - со одлука на Апелациониот суд Скопје Гж.бр.5477/15 од 
14.04.2016 година,  поради користење на подолго боледување на судијата 
што постапува по предметот, овој предмет заедно со други, бил 
распореден во работа на друг судија, за што подносителот на претставката, 
кој  во конкретниот случај не е странка во постапката,  веројатно не е 
запознаен и истиот треба да се обрати кај својот адвокат. Со оглед на овие 
констатации, од страна на Судскиот совет на Република Македонија не се 
најдени пропусти во постапувањето на судијата, ниту елементи за 
нестручно и несовесно вршење на судиската функција. По претставката  
УПП бр. 08-629/18 се изразува незадоволство од донесените пресуди на 
Основниот суд Кичево по предметите РО.бр.76/14,РО.бр.284/14 и 
РО.Пов.бр.1/2017, по кои постапувала судија која од јануари 2018 година е 
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во пензија. Судскиот совет на Република Македонија врз основа на 
спроведените извиди  и известувањето добиено  од   Основниот  суд 
Кичево,  најде дека по предметот РО.бр.76/14 судот донел пресуда на 
10.07.2014 година, која по жалба  изјавена од тужениот, била укината со 
Решение на Апелациониот суд Гостивар – РОЖ.бр.467/14од 27.11.2014 
година. При повторното постапување  од страна на првостепениот суд, 
предметот бил заведен под нов број  и судот донел пресуда РО.бр.284/14 
од 28.04.2015 година. Оваа одлука по изјавена жалба од тужителот-сега 
подносител на претставката, била потврдена  со пресуда на Апелациониот 
суд Гостивар –РОЖ.бр.412/15 од 31.08.2015 година.Од страна на 
подносителот на претставката била поднесена ревизија на 02.11.2015 
година, по која Врховниот суд на Република Македонија донел одлука 
РЕВ.бр.189/15 од 04.10.2016 година, со која ревизијата е отфрлена како 
недозволена. На ден 03.04.2017 година бил поднесен предлог за 
повторување на постапката, по кој било донесено Решение 
РО.ПОВ.бр.1/2017 од 30.05.2017 година, со кое  бил одбиен предлогот за 
повторување на постапката, кое пак по изјавена жалба било потврдено со 
одлука на Апелациониот суд Гостивар РОЖ.бр.615/17 од 19.04.2018 
година. Во смисла на наведеното претставката е неоснована од причини 
што судиите  постапувале во рамките на своите надлежности при што не 
сториле повреди и неправилности, а воедно се работи за предмет што ги 
поминал сите судски инстанци на одлучување. Имено, судиите на 
првостепениот, второстепениот и Врховниот суд на РМ по конкретниот 
предмет постапувале во согласност со одредбите на процесните и 
материјалните закони и донесената одлука содржи доволно правно 
образложени причини за ваквото одлучување поткрепено со законски 
одредби.Со оглед на овие констатации, од страна на Судскиот совет не се 
најдени пропусти во постапувањето на судиите, ниту елементи за 
нестручно и несовесно вршење на судиската функција. По претставката  
УПП бр.08-635/18 произлегува дека предметот ПРК.Ј.бр.38/17 на 
15.11.2018 година бил распореден кај судија која од 01.11.2014 година до 
05.11.2017 година била делегирана во Основен суд Скопје 1 Скопје. 
Судијата по конкретниот предмет, веднаш закажала рочиште за 07.02.2018 
година и биле доставени покани за испитување, а бидејќи се работи за 
лица со исто име и презиме - баба и внука, поканата била 
индивидуализирана со наведување име на нејзините  родители-мајка и 
татко. На ден 07.02.2018 година, ниту обвинетата ниту оштетената не се 
јавиле во судот, а од страна на оштетената била доставена изјава која не 
била заведена на нотар дека ја повлекува постапката по предметот 
Прк.Ј.38/17, бидејќи била во поодминати години и не можела да 
присуствува на рочиштето. Во конкретниот случај подносител на барањето 
е МВР, а не оштетената, поради што  рочиштето било одложено за 
04.04.2018 година. Обвинетата на ден 22.03.2017 година  доставила до 
судот писмена одбрана во која го известила судот дека нема да може да 
присуствува на рочиштето на ден 04.04.2018 година, дека има нарушена 
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здравствена состојба за што  го признала прекршокот за кој се товари. На 
ова рочиште се јавил сведок кој го потврдил сторувањето на прекршокот, 
по што судот донел пресуда со која обвинетата била огласеена за виновна 
за прекршок по член 12.ст.1 од ЗППЈРМ и изрекла глоба- при што биле 
применети одредбите од член 31 ст.1 од Законот за прекршоци и ја 
ублажила глобата за една третина, имајќи го во предвид признанието на 
обвинетата, како и нејзината здравствена состојба. Воедно, содржината на 
претставката по однос на изразеното незадоволство од донесената одлука 
истовремено претставува жалбени наводи, кои обвинетата можела да ги 
наведе во жалба против донесената пресуда, меѓутоа таа не го искористила 
правото на редовен правен лек и не поднела жалба против пресудата. 
Изнесеното, имајќи предвид да во смисла на член 13 точка 3 од Законот за 
судовите(Сл.весник на Република Македонија бр.58/06),-“Судската одлука 
може да ја менува или укинува само надлежен суд во постапка пропишана 
со закон“. Со оглед на овие констатации, од страна на Судскиот совет на 
Република Македонија не се најдени пропусти во постапувањето на 
судијата, ниту елементи за нестручно и несовесно вршење на судиската 
функција. 

 
Претседателот на Советот му  даде збор на наредниот известител. 
 
Членот на Советот- Мери Дика-Георгиевска ги изложи 

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

 
Членот на Советот- Владе Богданоски смета дека претставката 

УПП бр.08-91/18 треба да се уреди, односно да се бараат изјави  и од 
другите судии кои постапувале по предметот.  

 
Претседателот на Советот предлага претставката да се стави на 

дневен ред на прва наредна седница. 
 
Членот на Советот- Мери Дика-Георгиевска ја повлече 

претставката УПП бр.08-91/18. 
 
Членот на Советот- Владе Богданоски побара изземање при  

гласањето по претставката УПП бр.08-625/18 бидејќи учествувал во 
работењето по предметот како државен правобранител. 

 
Претседателот на Советот откако констатира дека  никој повеќе не 

се јави за збор, го стави на гласање предлогот на известителот Мери Дика 
Георгиевска. По гласањето констатира дека со 12-„За“, е донесена 
следната  
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                                       О  Д  Л  У  К  А  
 
Пo претставка УПП.бр.08-80/2018, Судскиот совет на Република 

Македонија, по расправата го констатира следното: Од спроведените 
извиди и увидот во списите доставени во прилог, одлуките на судот како и  
известувањето  на претседателот на судот, Советот најде дека судијата 
постапил во согласност со одредбите од процесниот и материјалните 
закони. Имено, со Решение на Основниот суд Охрид П4-71/17 од 
31.08.2017 година, усвоен е приговорот на првотужениот Прокредит банка 
АД Скопје и тужбата на тужителот се смета за повлечена поради 
неплатена такса за тужба, а постапката по  предлогот за издавање на 
привремена мерка продолжува. Основниот суд Охрид постапувајќи по 
предлогот за издавање на привремена мерка со решение П4-71/17 од 
12.10.2017 година, го уважил предлогот на тужителот и замешувачот во 
постапката и му забранил на тужениот Прокредит банка АД Скопје да 
превзема дејствија  наведени во изреката на решението.  Постапувајќи по 
изјавената жалба на тужениот Апелациониот суд Битола со решение 
Гж.бр.2653/17 од 21.12.2017 година,  жалбата делумно ја уважил и 
решението на Основниот суд Охрид П4-71/17 од 12.10.2017 во делот на 
одлуката по привремената мерка го укинал и предметот го вратил на 
повторно одлучување. Основниот суд Охрид донел решение П4-71/17  од  
22.01.2018 година, со кое го одбил предлогот на тужителот за издавање на 
привремена мерка и истото  Апелациониот суд Битола го потврдил со 
решение Гж.бр.1010/18 од 12.06.2018 година. Наводите во претставката  
преставуваат жалбени наводи кои биле предмет на оценка од страна на 
второстепениот суд при одлучувањето. Судскиот совет на Република 
Македонија не најде  елементи за незаконито  постапување на судиите по 
горенаведениот предмет. По претставката УПП.бр.08-566/2018, Советот 
од спроведените извиди и увидот во  списите доставени во прилог како и 
известувањето доставено од претседателот на судот,  најде дека во 
конкретниот случај судиите постапувале согласно со одредбите од 
процесниот и материјалните закони. Имено, со пресуда на Основниот суд 
Скопје 2 Скопје по предметот  ТС.бр. 803/07 од 5.10.2015 година, 
тужбеното барање за утврдување на право на сопственост на недвижен 
имот-дел од административна зграда, го одбил како неосновано.  
Апелациониот суд Скопје со пресуда ТСЖ.бр.3019/15 од 22.06.2017 
година, ја потврдил  првостепената пресуда. Предметот со сите списи на 
25.09.20117 година е доставен до Врховниот суд на Република Македонија 
на одлучување по поднесена ревизија. Наводите во претставката, како 
ревизиски наводи  може да бидат предмет на  оценка од страна на 
Врховниот суд на Република Македонија како повисок суд, кој е 
единствено надлежен во со закон пропишана постапка да врши оценка на 
одлуките на првостепениот и второстепениот суд. Од страна на Судскиот 
совет на Република Македонија во оваа фаза на постапката не се најдени 
елементи за незаконито постапување на судиите. По претставка 
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УПП.бр.08-647/2018, Судскиот совет на Република Македонија, по 
расправата го констатира следното: Од спроведените извиди и увидот во 
одлуките на судот, списите доставени во прилог, како и изјавата доставена 
од претседателот на судот, Советот најде дека судијата постапувал во 
согласност со одредбите од процесниот и материјалниот закон. Имено, со 
пресуда  на Основниот суд Куманово К.бр.15/14, обвинетите биле 
ослободени од обвинение дека сториле по едно кривично дело 
„лихварство“од член 260 ст. 1 .в.в. со член 22 и со член 45 од КЗ, од 
причина што во текот на постапката не се докажало дека обвинетите ги 
сториле делата за кои се обвинуваат. Со одлука на Апелациониот суд 
Скопје првостепената пресуда била укината и вратена на повторно 
одлучување. Во повторената постапка, сега заведена под број К.бр.63/18 на 
4.05.2016 година подносителот на претставката е сослушан во својство на 
сведок, по што судот ја донел и објавил пресудата со која обвинетите ги 
ослободува од обвинение. По изјавена жалба од ОЈО Куманово 
,Апелациониот суд Скопје донел пресуда Кж.бр.941/16 ,со која жалбата ја 
одбил како неоснована првостепената пресуда ја потврдил и истата на 
12.12.2016 година станала правосилна, а на 28.12.2016 година  извршна. 
Наводите изнесени во претставката преставуваат жалбени наводи кои биле 
предмет на оценка од страна на второстепениот суд при одлучувањето и 
истиот се произнел за нив и дал образложени причини за својата одлука. 
Судскиот совет на Република Македонија не најде  елементи за незаконско 
постапување на судиите по горенаведениот предмет. По претставката 
УПП.бр.08-654/2018, Судскиот совет на Република Македонија од 
спроведените извиди и увидот во одлуките на судот како и од списите 
доставени во прилог, Советот најде дека е постапувано во согласност со 
одредбите од процесниoт и материјалните закони. Имено, со решение на 
Основниот суд Тетово ВПП-1.бр.49/16 од 16.05.2018 година, предлогот 
поднесен од подносителот како  предлагач на физичка делба на недвижен 
имот, делумно се уважува, со тоа што во дел се врши физичка делба на 
имотот по број на КП наведени во изреката на пресудтата а во дел се 
одбива. Со решение на Апелациониот суд Гостивар ГЖ.бр.818/17 од 
30.10.2017 година, жалбата делумно се уважува и решението на Основниот 
суд Тетово  делумно се потврдува, со тоа што  делот кој се однесува на 
трошоци на постапката се укинува и предметот се враќа на повторно 
одлучување, а во останатиот дел како необжалено, останува неизменето. 
Наводите во претставката  преставуваат жалбени наводи кои биле предмет 
на оценка од страна на второстепениот суд при одлучувањето. Судскиот 
совет на Република Македонија не најде  елементи за незаконито  
постапување на судиите по горенаведениот предмет. По претставка 
УПП.бр.08-676/2018, Судскиот совет на Република Македонија по 
расправата го констатира следното: Во претставката се изразува 
незадоволство од постапување на судија на Основниот суд Скопје 1 Скопје 
по предметот  ПРК-С-816/15, од причина што донел пресуда на ден 
24.01.2018 година на расправа  на  која според наводите во претставката не 
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сте биле уредно повикани. Од спроведените извиди и увидот во  списите 
доставени во прилог, Советот најде дека во конкретниот случај е 
постапено согласно со одредбите од процесниот и материјалниот закон. 
Имено, со пресуда на Основниот суд Скопје 1 Скопје ПРК-С-816/15 од 
24.01.2018 година, подносителот е огласен за виновен за сторен прекршок 
на начин и под услови наведени во диспозитивот на пресудата.  Наводите 
во претставката за неуредна достава и сторен фалсификат на потписот на 
подносителот на доставницата за закажаната и одржана расправа на 
24.01.2018 година на која е донесена пресудата  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. Од 
страна на Судскиот совет на Република Македонија во оваа фаза на 
постапката не се најдени елементи за незаконито постапување на судијата. 
По претставка УПП.бр.08-687/2018, Судскиот совет по расправата го 
констатира следното: Од спроведените извиди и увидот во списите 
доставени во прилог како и одлуките на судот, Советот најде дека судот 
постапувал согласно со одредбите од процесниот и материјалните закони. 
Имено, со пресуда на Основниот суд Велес П2.67/18 од 5.01.2017 година 
тужбеното барање на тужителката, мајка на малолетното дете, е усвоено и 
бракот помеѓу неа и тужениот е разведен, со што малолетното дете се 
доделува на чување, воспитување и делумно издржување на мајката, а 
таткото се задолжува со месечна издршка од 6.000,00 денари. Со решение 
на Основниот суд во Велес ВПП2.11/18 од 6.03.2018 година, потврдено со 
решение на Апелациониот суд Скопје, усвоен е предлогот на 
Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на Велес и према  таткото 
изречена е привремена мерка за заштита од семејно насилство, забрана да 
се приближува на растојание од 100 метри до живеалиштето на мајката и 
синот во траење од 3 месеци. Со Решение на Основниот суд во Велес 
ВПП.бр.29/18 од 14.06.2018 година, по оценка на судот времената мерка е 
продолжена за уште три месеци. Ова решение е потврдено со решение на 
Апелациониот суд Скопје Гж.бр.3428/18 од 18.07.2018 година. Од 
спроведените извиди Советот најде дека наводите изнесени во 
претставката биле предмет на оценка од страна на првостепениот и 
второстепениот суд при одлучувањето и од страна на Судскиот Совет на 
Република Македонија не се  најдени  елементи за незаконито постапување 
на судиите по наведените предмети.  

 
Претседателот на Советот констатира дека членот на Советот, 

Владе Богданоски е изземен и не е присутен при гласањето за  
претставката УПП бр.08-625/18. По гласањето констатира дека со 11-„За“, 
е донесена следната 
                                                  О  Д  Л  У  К  А 

 
         По претставка УПП.бр.08-625/18, Судскиот совет на Република 
Македонија, по расправата го констатира следното: Во претставката се 
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изразува незадоволство од постапување на судии  на Основниот суд 
Скопје 2 Скопје и  Апелациониот суд Скопје по предметот V ТС бр. 64/12, 
со наводи дека во конкретниот случај судот погрешно и нецелосно ја 
утврдил фактичката состојба како и тоа дека  на страна на тужителот нема 
странкарска легитимација, нема активна легитимација и правен 
субјективитет, па со вака донесената одлука судот извршил и погрешна 
примена на  материјалниот закон. Од спроведените извиди и увидот во 
списите доставени во прилог, одлуките на судот како и  известувањето од 
Претседателот на судот, Советот најде дека судот постапувал согласно со 
одредбите од процесниот и материјалните закони.Имено, со пресуда на 
Основниот суд Скопје 2 Скопје V ТС бр. 64/12 од 22.10.2013 година 
тужбеното барање на тужителот се усвојува и се задолжува тужениот да 
му плати на тужителот на име долг со законска затезна камата како и да ги 
надомести парничните трошоци во рок од 8 дена по приемот на пресудата. 
По изјавена жалба од тужениот, Апелациониот суд Скопје со пресуда 
ТСЖ.бр.284/14 од 10.07.2014 година, жалбата ја одбил како неоснована и 
пресудата на Основниот суд Скопје 2 Скопје V ТС бр. 64/12 од 22.10.2013 
година, ја потврдил. Наводите изнесени во претставката  биле предмет на 
оценка од страна на првостепениот суд и како жалбени наводи од страна 
на  второстепениот суд при одлучувањето и за нив судот  дал доволно 
образложени причини за решителните факти во предметот. Исто така 
ценети  се и наводите за непостоење на правен легитимитет и активна 
легитимација на тужителот, но од страна на судот било  утврдено  дека 
истите се неосновани. Во однос на наводот за непостоење на странкарската 
способност на страна на тужителот бил истакнат приговор во текот на 
постапката, по кој судот одлучувал и го одбил како неоснован.По 
предметот не е изјавена ревизија до Врховниот суд на РМ. Со оглед на 
погоренаведеното од страна на  Судскиот совет на Република Македонија 
не се  најдени  елементи за незаконито постапување на судиите по 
наведениот предмет. 
 

Претседателот на Советот му даде збор на наредниот известител по 
претставките. 

 
Членот на Советот- Влатко Самарџиски ги изложи претставките, 

при што наведе дека нема основ за одговорност на судиите кои 
постапувале по предметите. Предлага да се исклучи јавноста за расправата 
по претставката УПП бр.08-75/18, повикувајќи се на претходно  донесена 
одлука за исклучување на јавноста на продолжението на 280-та седница од  
05.07.2018 година. 

 
Претседателот на Советот констатира дека јавноста е исклучена за 

расправата  по претставката УПП бр.08-75/18, согласно повикувањето на 
известителот на записникот од 280-та седница, по што повторно му даде 
збор на известителот. 



48 
 

Членот на Советот- Влатко Самарџиски ја изложи претставката 
УПП бр.08-75/18 при што појасни дека истата е изложена на претходна 
седница и дека дополнително се направени извиди и се прибавени изјави и 
од останатите двајца судии како членови на Советот за оценка на 
обвинителен акт. Судијата Билјана Коцевска како член на Советот за 
оценка на обвинителен акт во изјавата навела дека заради протек на подолг 
врменски период односно скоро една година,  не може со сигурност да 
потврди на кој датум била одржана нејавната седница. Во изјавата, 
судијата Весна Костова - Спасеска  исто така навела дека по предметот 
учествувала како член на Советот, но поради подолг временски период  од 
датумите наведени во барањето, не може да се сети на кој датум точно 
била одржана седницата. Судијата Билјана Коцевска во изјавата навела 
дека по приемот на жалбата од страна на Претседателот на Советот за 
оценка на обвинителен акт била известена за содржината на жалбата и по 
увидот во жалбата и  списите од предметот КООА бр.51/17 и покажала 
дека на самата обвивка од предметот со молив било напишано во графата 
„рокови“ е наведено „нејавна седница“, под кои зборови стои дата 
21.09.2017 година, а исто така и на внатрешната страна од обвивката во 
графата „попис на списи“ било наведено дека на нејавна седница од 
21.09.2017 година е донесено цитираното решение, заради што од страна 
на  Претседателот за оценка на обвинителен акт била изготвена службена 
белешка и решение за исправка од 06.11.2017 година. Притоа посочи дека 
изјавата на судијата  Коцевска се совпаѓа со одговорот од судијата по 
претставката. Техничката документација  за постапување по предметот  
исто така се совпаѓа со одговорот на судијата по претставката.  Датумот на 
постапување е 04.10.2017 година и таа активност се совпаѓа со изјавата на 
судијата. Од тој аспект треба да се прифати како веродостојна изјавата на 
судијата Моника Бахчовановска и да се извести подносителот дека од сите 
направени извиди произлегува дека претставката е неоснована. Дури и 
самиот подносител на претставката навел дека мотивот во случајот е 
нејасен. Судијата Билјана Коцевска во изјавата навела дека за тие 
предмети што се спомнати во одлуката, слушнала од медиумите. 
Потенцира дека во конкретниот случај нема доказ за намерна злоупотреба 
од страна на судијата. Во одговорот судијата како причина навела дека во 
тој период починала нејзината мајка и во меѓувреме кога дознала за 
грешката веднаш направила исправка со решение. Предлага да се извести 
подносителот на претставката дека истата е неоснованна и дека нема  
злоупотреба од страна на судијата, ниту пак услови за покренување на 
дисциплинска постапка према судијата.  

 
Претседателот на Советот констатира дека  повторно е присутна 

јавноста, по што му даде збор на известителот и за останатите претставки. 
 
Членот на Советот- Влатко Самарџиски продолжи со излагање на 

претставките. 
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Членот на Советот- Мери Дика-Георгиевска смета дека по 

претставката УПП бр.08-457/18 треба да се побара изјава од судијата од 
кои причини предметот не бил насрочен. 

 
Членот на Советот- Влатко Самарџиски  ја повлече претставката 

УПП бр.08-457/18. 
 
Членот на Советот- Александра Зафировска смета дека треба да се 

побараат податоци за движење на предметот за да се утврди каде имало 
застој во работењето по истиот. 

 
Претседателот на Советот откако констатира дека  никој повеќе не 

се јави за збор, го стави на гласање предлогот на известителот Влатко 
Самарџиски (освен за претставката УПП бр.08-457/18, која е повлечена). 
По гласањето констатира дека со 12-„За“, е донесена следната  

 
                                        О  Д  Л  У  К  А 
  

   Претставката УПП бр.08-75/18, за која јавноста е исклучена, 
Советот ја разгледа на седницата и по расправата го констатира следното: 
Основано се укажува во иницијативата – претставката дека не било можно 
да се одржи нејавната седница на 11.09.2017 година и да се донесе 
решение за издвојување на доказите од списите на предметот затоа што на 
советот не можело да му биде познато решението на Апелациониот суд 
Скопје КСЖ бр.465/17, бидејќи тоа било донесено на јавна седница 
одржана на 18.09.2017 година, а истовремено во решението од 11.09.2017 
година да се наведе дека се земени во предвид одлуките од Апелациониот 
суд Скопје за предметите со кодни имиња „Триста“ и „Насилство во 
центар“. Ваквиот заклучок произлегува и од изјавата на судијата Моника 
Бахчовановска доставена до Судскиот совет на 27.06.2018 година. Имено, 
во изјавата на судија Бахчовановска, помеѓу другото, наведено е дека 
нејавната седница била одржана на 21.09.2107 година, меѓутоа при 
изготвувањето на записникот за советување и гласање, наместо датум 
21.09.2017 година, бил ставен датум 11.09.2017 година, кој датум е 
превземен и во решението. Според изјавата на самата папка на предметот 
за оцена на обвинителен акт КООА бр.51/17 во графата рокови, од страна 
на давателот на изјавата како претседател на советот за оцена на 
обвинителен акт е наведено “нејавна седница” и по овие зборови стои 
датум 21.09.2017 година. Во внатрешниот дел на папката на предметот е 
наведено “на нејавна седница на ден 21.09.2017 година е донесено  Р.” и 
краток опис на диспозитивот на решението КООА 51/17 од 21.09.2017 
година, што впрочем судијата Бахчовановска го правела во сите предмети. 
Понатаму се наведува дека давателот на изјавата утврдила дека 
конкретната одлука е внесена во системот на 04.10.2017 година, кога 



50 
 

истата е експедирана на странките меѓутоа притоа била направена 
очигледна грешка од технички карактер бидејќи во графата датум на 
верификација требало да се наведе 04.10.2017 година, а не 11.09.2017 
година. Според судијата, таа како претседател на совет ја потпишала 
одлуката на 04.10.2017 година. Поради наведеното било донесено речение 
КООА бр 51/17 од 06.11.2107 година, со кое се врши исправка на 
решението од 11.09.2017 година, каде тој датум се менува со 21.09.2017 
година, а исто така и исправка на записникот на нејавна седница на 
советот со истата промена на датумот. Понатаму во изјавата се наведува 
дека советот при одлучувањето ги имал предвид и одлуките на 
Апелациониот суд Скопје во предметите „Триста“ и „Насилство во 
центар“ затоа што нејавната седница била одржана на ден 21.09.2017 
година, кога била позната одлуката на Апелациониот суд од јавните 
медиуми.Од непосредниот увид во предметот КООА 51/17, како дел од 
предметот К.бр.144/18, се утврди дека во Основниот суд Скопје 1 Скопје 
бил оформен предмет за оцена на обвинителен акт КООА. бр.51/17, по 
обвинителен акт на СЈО НСК–КО бр.8/17 од 29.06.2017 година, против 
осомничена Ивона Талевска од Скопје за кривично дело Даночно 
затајување по член 279 ста 2 в.в. со став 1 в.в. со член 45 од КЗ, со 
обвинителен предлог против правно лице Друштво за маркетинг и 
пропаганда Смарт Груп ДООЕЛ Скопје, за кривично дело – Даночно 
затајување по член 279 став 3 в.в. со став 1 од КЗ. На корицата на 
предметот КООА. бр.51/17 на предната надворешна страна, каде што се 
графите за датумите за насрочување на рочиштата, во првата графа стои: 
„нејавна седница“ и датум 21.09.2017, потоа, наредна графа испод 
„решение за издвојување“ и „решение за исправка“, а во наредната графа 
испод „нејавна седница“ и датум 05.01.2017 година (грешка – треба 2018). 
На внатрешната страна од корицата каде што треба да се прави попис на 
списите, се констатира дека пописот на списите не е правен и наместо 
попис на списи е напишан текст со молив. Текстот претставува диспозитив 
на решение и гласи: „На нејавна седница на ден 21.09.2017 година е 
донесено Р.“ и следува краток опис на диспозитивот на решението за 
издвојување од списите на предметот на доказ предложен со листата на 
докази. Обвинителниот акт на СЈО НСК–КО бр.8/17 од 29.06.2017 година, 
е примен во судот на 29.06.2017 година, видно од приемниот печат на 
судот. Како прво донесено е Решение КСП бр.177/17 од 29.06.2017 година, 
во совет составен од судиите Љубинка Башевска – председател и Марин 
Станевски и Џенета Бектовиќ – членови, за изречена мерка за 
претпазливост, одземање на патна исправа и обврска за јавување во суд. 
Потоа во списите е здружено Решение КСЖ од 29.06.2017 година, со кое 
жалбата притив првостепеното решение се одбива како неоснована. 
Понатаму во списите е приговор на обвинителен акт од 25.07.2017 година. 
Наредно е решение КООА бр.51/17 од 11.09.2017 година, донесено од 
советот за оцена на обвинителниот акт во состав од судиите Моника 
Бахчовановска – претседател и Весна Костова Спасеска и Биљана 
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Коцевска – членови со записничар Зорица Мазнеска – судски работник. Со 
ова решение се издвојува доказот предложен со листата на докази кон 
обвинителниот акт НСК-КО бр.8/17 од 29.06.2017 година. После 
примерокот на ова решение се наоѓа сино плико затворено со записник за 
советување, со тоа што на пликото стои датум 11.09.2017 година. 
Решението од 11.09.2017 година било експедирано на 04.10.2017 година, 
видно од доставниците до сите учесници во постапката здружени во 
списите. Понатаму во списити е жалба од СЈО од 06.10.2017 година, 
изјавена против решението од 11.09.2017 година. Следува службена 
белешка изготвена од судија Моника Бахчовановска од 06.11.2017 година 
и решение за исправка на решението од 11.09.2017 година, донесено на 
06.11.2017 година. Ова решение за иправка - КООА.бр.51/17 од 06.11.2017 
година, е донесено од судија Моника Бахчевановска како претседател на 
советот за оцена на обвинителен акт, со записничар Зорица Мазневска и со 
истот се заменуваат сите датуми „11.09.2017 година“ со датум „21.09.2017 
година“. Со одлука на Апелационен суд Скопје од 28.12.2017 година 
решението од 11.09.2017 година е преиначено. Со решение КООА бр.51/17 
од 05.01.2018 година донесено во состав Моника Бахчевановска – 
претседател и судиите Дијана Груевска Иливска и Биљана Коцевска – 
членови, се одобрува обвинителниот акт предходно наведен против 
обвинетата Ивона Талевска. Наодите од увидот не се во спротвност со 
наводите дадени од страна на судија Моника Бахчовановска во изјавата 
доставена до Судскиот совет од 27.06.2018 година.Од претседателот на 
Основниот суд Скопје 1 Скопје до Судскиот совет е доставено и барање од 
записничар Зорица Мазневска, со кое бара да биде распоредена со друг 
судија, поради тоа што не се согласува со содржина на службената 
белешка изготвена од судијата Моника Бахчевановска, каде што 
техничката грешка се припишува на постапувањето на записничарот. 
Според записничарот на ден 04.10.2017 година судијата лично и кажала да 
го верификува решението со дата 11.09.2017 година, како и записникот за 
советување, кога и било донесено решението на нејавна седница. Ваквите 
наводи на записничарот Мазневска се делумно во спротивност со 
останатите докази во делот за денот на одржувањето на нејавната 
седница.Со допис со 18.07.2018 година, преку претседателот на Основниот 
суд Скопје 1 Скопје, до Судскиот совет се доставени изјави на членовите 
на советот за оцена на обвинителен акт КООА.бр.51/17, судиите Весна 
Костова Спасеска и Билјана Коцевска, кои учествувале на нејавната 
седница при донесувањето на решението, предмет на преставката.  Според 
изјавата на судија Весна Костова Спасеска во постапување во наведениот 
предмет учествувала како член на советот, но поради изминатиот 
временски период не може точно да се сети на кој датум била одржана 
нејавната седница. Исто така и судија Билјана Коцевска во нејзината изјава 
наведува дека не може да се сети на кој датум била одржана нејавната 
седница, меѓутоа се сеќава дека советот имал сознание за одлуките на 
Апелациониот суд во предметите „Триста“ и „Шамарите во центар“ од 
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средствата за јавно информирање. Судијата Коцевска во изјавата наведе и 
дека од страна на претседателот на советот, судија Бахчовановска, по 
приемот на жалбата на СЈО била известена за содржината на жалбата, при 
што извршила увид во жалбата и истовремено и било покажано дека на 
обвивката на предметот е наведено “нејавна седница” и датум 21.09.2017 
година, а на внатрешната страна во графата попис на списи било наведено 
дека на нејавна седница на 21.09.2017 година е донесено предметното 
решение, заради што од страна на претседателот на советот била изготвена 
службена белешка и решение за исправка КООА 51/17 од 06.11.2017 
година.Видно од промените во дневникот од Скопје 1 Скопје бр.0783 за 
период од 01.01.2017 до 16.07.2017 година, на ден 04.10.2017 година во 14 
часот 41 минута и 52 секунди бил верифициран акт изготвен во судот 
КООА 51/2017, со ИП адреса 192.168.109.155 со ден 11.09.2017 година. 
Ова се совпаѓа со наводите дадени од страна на судија Моника 
Бахчовановска и записничарот Зорица Мазневска дека на 04.10.2017 
година било изготвено решението и записникот за советување и дека како 
датум на верификација е избран датумот 11.09.2017 година. Се поставува 
прашање дали датумот на верификација соодвествува со датумот на 
одржување на нејавната седница, или се работи за антидатирање на 
седницата при што се поставува друго прашање дали антидатирањето било 
намерно или се работи за техничка грешка. Од друга страна АКМИСОТ 
дозволува да се избере датум на верификација до петиот ден наредниот 
месец за претходниот месец, како што е тука случај, се до заклучување на 
нормата за претходниот месец, поради што било можно на 04.10.2017 
година како датум на верификација на актот на биде избран датумот 
11.09.2017 година. Од записот од јавен претрес за уписник КООА за 
предметот 51/17 видно е дека во графата „вид процес“ стои „претрес“ во 
графата „датум“ 11.09.2017 година, со тоа што до оваа графа има календар 
со кој може да се избере датумот. Во графата „време-час (од-до)“ стои 
10:37, во графата „вид просторија“ соба, во графата „просторија“ - 31, во 
графата „број на судии“ - 0, а во графата „заклучен процес“ недостасува 
потврда дека процесот е завршен. Според наведеното од овој доказ не 
може со сигурност да се утврди дека нејавната седница била одржана на 
11.09.2017 година, со оглед на можноста и подоцна да се избере овој 
датум, како што е сторено во овој случај на 04.10.2017 година, при што 
било можно да се случи техничка грешка при изборот на датумот. Со 
оглед на наведеното Судскиот совет на Република Македонија оцени дека 
не може врз основа на расположивите докази да се покрене постапка за 
утврдување на одговорност на конкретниот судија поради нестручно и 
несовесно вршење на судиската функција. Ова од причини што Советот со 
сигурност не може да утврди дека антидатирањето на решението со датум 
11.09.2017 година е намерно сторено од судијата со злоупотреба на 
службената положба и пречекорување на овластувањата, или станува збор 
за ненамерна техничка грешка, како што тврди судијата во својата изјава. 
Притоа нејасна е причината и мотивот за евентуално намерно 
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антидатирање на одлуката донесена на нејавната седница. Дополнително 
поради антидатирањето, не се настанати штетни последици по однос на 
постапувањето по конкретниот предмет. При ваква состојба, со примена на 
принципот in dubio pro reo, Судскиот совет одлучи да не покрене постапка 
за утврдување на нестручно и несовесно вршење на судиската функција на 
судијата на Основниот суд Скопје 1 Скопје Моника Бахчовановска за 
постапување по предметот КООА 51/17. 

По претставката  УПП бр.08-482/18 се изразува незадоволство од 
постапувањето на судија на Основен суд Тетово  по предметот П4-1/18  кој  
како што се наведува во претставката на записник донел решение  
спротивно на член 150 од Законот за парничната постапка и го задолжил 
подносителот на претставката, по предлог на полномошникот на тужениот  
да ги надомести трошоците  на спротивната странка независно од исходот 
на предметот. Врз основа на спроведените извиди, Советот најде дека во 
конкретниот случај по предметот П4-1/18,  судот на записник за главна 
расправа согласно член 150 од ЗПП донел решение дека предлогот на 
полномошникот на тужениот по однос на побараните трошоци се усвојува 
и се задолжува полномошникот на тужителот да и ги надомести на 
спротивната страна независно од исходот на спорот предизвиканите 
трошоци за одлагање на рочиштето во износ од 7.000,00 денари, а против 
ова решение не е дозволена посебна жалба. Со оглед на наведеното  во 
конкретниот случај, потребно е да се сочека исходот од постапката и  
донесувањето на одлуката од страна на првостепениот суд, а потоа 
доколку подносителот е незадоволен од  донесената одлука има право на 
жалба, во која може да го обжали и предметното решение за трошоци и по 
која  жалба надлежен  да   постапува  е второстепениот суд. Воедно да се 
извести дека  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. По 
претставката  УПП бр. 08-508/18 се изразува незадоволство од донесена 
пресуда на  на Основниот суд Гостивар по предметот П1 664/11 и воедно 
се бара Судскиот совет на Република Македонија да ја разгледа одлуката и 
да донесе правилна одлука. Судскиот совет врз основа на спроведените 
извиди најде дека во конкретниот случај  Советот нема ингеренции да 
наложи на судовите да постапуваат на одреден начин, како што се 
предлага во преставката,  ниту пак да интервенира  во судските одлуки или 
да ги менува истите, а во рамките на надлежностите предвидени со Устав 
и закон, од страна на Судскиот совет не се најдени основи за постапување 
против судииите кои постапувале по посочениот предмет. По претставката  
УПП бр.08-518/18 се изразува незадоволство од донесена пресуда на 
Основниот суд Прилеп по предметот РО.бр.746/17 од 09.03.2018 година. 
Судскиот совет врз основа на спроведените извиди најде дека наводите  
содржани во претставката претставуваат основ за жалба по која одлучува 
повисокиот суд, под услови и на начин предвидени со закон. Изнесеното 
имајќи предвид да во смисла на член 13 точка 3 од Законот за судовите 
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(Службен весник на РМ бр.58 од 11 мај 2006 година)-“Судската одлука 
може да ја менува или укинува само надлежен суд во постапка пропишана 
со закон“. Од податоците достапни на Советот призлегува дека со решение 
на Апелационит суд Битола  РОЖ.бр.432/18 од 11.09.2018 година, е 
укината пресудата РО.бр.746/17 од 09.03.2018 година и предметот е вратен 
на повторно судење. 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. По претставката  УПП бр.08-529/18 врз основа на  спроведените 
извиди, Советот  најде дека во конкретниот случај, првостепениот суд 
донел свои одлуки 20П4-745/17 од 11.04.2018 година, како и Решение 
20П4-745/17 од 11.05.2018 година. Наводите  содржани во претставката 
претставуваат основ за жалба по која ќе треба да одлучи повисокиот суд  
доколку незадоволната странка истата ја вложи против донесената одлука, 
под услови и на начин предвидени со закон. Изнесеното имајќи предвид да 
во смисла на член 13 точка 3 од Законот за судовите (Службен весник на 
РМ бр.58 од 11 мај 2006 година)-“Судската одлука може да ја менува или 
укинува само надлежен суд во постапка пропишана со закон.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. По претставката  
УПП бр.08-546/1, врз основа на  спроведените извиди, Советот најде дека 
во конкретниот случај, како што наведува подносителот и во претставките 
-првостепениот суд донел своја одлука П4-144/17 од 05.02.2018 година. 
Наводите  содржани во претставките претставуваат основ за жалба по која 
ќе треба да одлучи повисокиот суд, доколку незадоволната странка истата 
ја вложи против донесената одлука, под услови и на начин предвидени со 
закон. Изнесеното имајќи предвид да во смисла на член 13 точка 3 од 
Законот за судовите (Службен весник на РМ бр.58 од 11 мај 2006 година) -
“Судската одлука може да ја менува или укинува само надлежен суд во 
постапка пропишана со закон“. Со оглед на овие констатации, од страна на 
Судскиот совет на Република Македонија е оценето дека е потребно е да 
се сочека правосилно завршување на предметната постапка, па доколку 
подносителот и понатаму смета дека постојат пропусти во постапувањето 
на судиите, да се обрати до Советот со нова преставка. 

 
Претседателот на Советот му даде збор на наредниот известител по 

претставките. 
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 констатира дека е потребно од сите 
претставки кои се доставени од здружението „Зелена лупа“ и лицето Ване 
Цветанов, да се направи по една копија и во папка да се достават до 
Претседателот на Советот. 
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Членот на Советот-  Владе Богданоски побара изземање при  
гласањето по претставката УПП бр.08-624/18 бидејќи учествувал во 
работењето по предметот како државен правобранител. 

 
Претседателот на Советот отвори расправа по излагањето. Со 

оглед да никој не се јави за збор, го стави на гласање предлогот на 
известителот Јелица Крстевска (освен за претставката УПП бр.08-624/18). 
По гласањето констатира дека со 12-„За“, е донесена следната  

 
                                        О  Д  Л  У  К  А  
 
Претставката УПП.бр.08-98/2018 е поднесена поради незадоволство 

од донесена пресуда К бр.150/14 од 07.11.2014 година на Основниот суд 
Свети Николе со која подносителот е огласен за виновен за кривично дело 
‘‘Неизвршување на судска одлука‘‘ од чл.377 ст.5 од КЗ и се оспорува 
утврдената фактичка состојба од аспект на тоа да подносителот со своето 
однесување кон сопругата и малолетните деца постапил спротивно на 
правосилна судска одлука со која му е изречена забрана да се заканува 
дека ќе стори семејно насилство и да ги малтретира и вознемирува 
жртвите на семејното насилство. По направени извиди Советот утврди 
дека судијата на ОС Свети Николе и судиите на Апелациониот суд Штип 
ги образложиле причините за видот на донесените одлуки во склоп на 
изведените докази, а тоа го сториле и судиите на Врховниот суд на РМ во 
врска со одбивање на барањето за вонредно преиспитување на правосилна 
пресуда со образложение да  погрешно утврдена фактичка состојба како 
причина од која е поднесен вонредниот правен лек не е основ за негово 
поднесување согласно член 465 од ЗКП и да кривичниот законик не е 
повреден на штета на подносителот при одмерување на казната од аспект 
на видот и висината на истата. Од тие причини претставката ја одби како 
неоснована. Претставка УПП.бр.08-516/2018 е поради незадоволство од 
донесено решение на Основниот суд Скопје 2 Скопје 3 СТ-1259/13 и 3 СТ 
1281/13 од 18.04.2018 година со кое се забранува на подносителот пристап 
и влегување во владение на имотот на должникот во стечај до завршување 
на сите постапки поврзани со имотот на должникот, како и до стекнување 
на право на сопственост над имотот на должникот , бидејќи пресудата ПС-
637/08 од 12.11.2008 година не е доволен основ дека подносителот е 
сопственик на имотот. Истиот посочува дека оспореното решение е 
донесено спротивно на чл.77 од Законот за стечај. Советот утврди дека 
оспореното решение, стечајниот судија го донел по предлог на стечајниот 
управник и во него се образложени причините зошто не се прифаќа 
наведената пресуда како доволен основ за стекнато право на подносителот 
врз недвижниот имот на стечајниот должник. Исто така смета дека 
судијата го образложил мислењето зошто треба да се изрече присилна 
мерка  против подносителот на наведен начин во донесеното решение и 
истото има поткрепа во чл.77 ст.3 од Законот за стечај. Со оглед на тоа 
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што решението е донесено со цел да се обезбеди имотот на стечајниот 
должник, а правната поука во истото согласно која не е дозволено право на 
посебна жалба е во содејство со одредбите од  чл.77 ст.3 од Законот за 
стечај, Советот ја одби претставката како неоснована. По претставка 
УПП.бр.08-554/2018, Советот оцени да по оваа претставка не постапува 
поради тоа што не се изнесени нови околности од веќе изнесените во 
претходно поднесената претставка до Советот заведена под број УПП 08-
554/2018 од 18.05.2018 година која е разгледана на одржана седница на 
Советот на 30.05.2018 година и оценета како неоснована за што 
подносителот бил известен. По претставка УПП.бр.08-587/2018 Советот 
оцени да по оваа претставка не постапува поради тоа што не се изнесени 
нови околности од веќе изнесените во претходно поднесената претставка 
до Советот заведена под број УПП 08-587/1 од 04.06.2018 година која е 
разгледана на одржана седница на Советот на 09.07.2018 година и оценета 
како неоснована за што  подносителот бил известен. Претставка 
УПП.бр.08-609/2018 е поради укажувања на подносителот дека судија на 
ОС Скопје 1 Скопје кој постапува по предметот II К бр.1929/16 дозволила 
странките да ги злоупотребуваат правата во постапката.  Советот по 
направени извиди утврди дека пресудата со која обвинетиот е огласен за 
виновен за кривично дело давање лажен исказ и му е изречена 
алтернативна мерка – условна осуда е укината во жалбена постапка.  
Советот утврди дека  предметот II  К бр.1929/16 во моментов се наоѓа во 
Врховниот суд на РМ за одлучување по поднесено барање за судење во 
разумен рок и смета дека подносителот треба да го сочека исходот на таа 
постапка. Претставка УПП.бр.08-631/2018 е поради незадоволство од 
пресуда К бр.181/12 од 19.03.2013 година на ОС Скопје 1 Скопје со која 
подносителот е  огласен за виновен за кривично дело измама и е задолжен 
да врати одреден паричен износ на сопругот на судијата на ОС Скопје 2 
Скопје на која се однесува претставката. Се укажува дека судијата 
влијаела да се донесе ваква одлука и да по плаќање на овој паричен износ 
повторно е заведена постапка од нејзиниот сопруг против подносителот за 
исплата на камата. Првостепениот суд кој првично донел пресуда со која 
го одбил тужбеното барање, поради влијание на судијата на ОС Скопје 2 
Скопје врз нејзините колеги во АС Скопје, при повторно постапување 
донел пресуда со која го уважил тужбеното барање. Советот констатира 
дека наводите во претставката се паушални и непоткрепени од аспект на 
влијание на судијата врз колеги во ОС Скопје 2 Скопје и Апелациониот 
суд Скопје за видот на одлуките кои се донесени. Законот за парнична 
постапка го предвидува институтот изземање на судија доколку согласно 
член 64 ст.1 т.6 постојат околности што ја доведуваат во сомневање 
неговата непристрасност во  пресудувањето. Советот смета дека како 
незадоволна страна од првостепената пресуда подносителот може да 
вложи жалба против истата до АС Скопје и да наведува да својството на 
колеги на судиите на тој суд со судијата чиј сопруг е странка во постапката 
го попречува во тоа. Претставка УПП.бр.08-648/2018 е поради тоа што 



57 
 

подносителот повеќе од 10 години не може да ги оствари своите права во 
постапката по предметот П1 бр.336/18, стар број П1 бр.3980/09 поради 
оддолговлекување на истата, иако се исполнети услови постапката 
правосилно да заврши. Се укажува и дека првостепениот суд пред кој се 
води предметот дозволува и ги прифаќа барањата за одложување на 
главните расправи. По направени извиди, Советот утврди дека по овој 
предмет постапувал одреден судија на Основен суд Скопје 2 Скопје кој на 
13.05.2010 година донел решение за прекин на постапката за да се одлучи 
по претходно прашање, а наведеното решение станало правосилно со 
одбивање на жалбата против истото од АС Скопје со решение ГЖ 
бр.3672/10.  Советот констатира дека судијата кој постапува по наведениот 
предмет превзема потребни дејствија со цел да заврши побрзо постапката, 
од која причина ја одби претставката да придонесува за непотребно 
оддолговлекување. Во однос на наводот дека треба да се примени 
стандардот судење во разумен рок, Советот утврди дека во Врховниот суд 
на РМ е поднесено барање за заштита на правото за судење во разумен рок 
и смета дека подносителот треба да ја сочека одлуката по неговото барање. 
Претставка УПП.бр.08-664/2018 е поради незадоволство од постапување 
на судија на ОС Велес со укажување дека судијата која најавила 
објавување на пресудата по кривичниот предмет К.бр.159/2018, 18.07.2018 
година во 09.00 часот во ОС Велес, ја напуштила судската зграда во 08.55 
часот. Подносителот реагирал усно кај претседателот на Основен суд 
Велес, а испратил и службен меил до судот, но иако бил известен од 
претседателот на судот дека пресудата била објавена во 09.00 часот без 
присуство на јавноста и сочинет записник, се сомнева во вистинитоста на 
наведениот записник. Советот утврди дека судијата го почитувала 
закажаниот термин за објавување на пресудата по предметот  
К.бр.159/2018 и наведената пресуда ја објавила на 18.07.2018 година во 
09.00 часот без присуство на јавноста. Судијата ја објавила и донесената 
одлука за продолжување на притвор спрема обвинетиот, а изготвеното 
писмено решение К.бр.159/2018 од 18.07.2018 за продолжување на мерката 
притвор истиот ден по електронски пат е доставено до Затвор Скопје - 
Скопје, како и до странките. По наоѓање на Советот, непоткрепени се 
наводите на подносителот во претставката, заради што ја одби како 
неоснована. Претставка УПП.бр.08-675/2018 е поради незадоволство од 
постапување на судија на ОС Охрид со укажување дека донесената 
пресуда од 17.01.2018 година во предметот МАЛВ.П-69/16 во кој 
постапува овој судија е сосема спротивна на претходно донесена пресуда 
МАЛВ.П-134/14 од 16.12.2014 година. Имено, со пресудата МАЛВ.П-
134/14 се одбива тужбеното барање, а со пресудата МАЛВ.П-69/16 се 
уважува тужбеното барање,  иако станува збор за ист предметен настан 
меѓу исти странки.  Наводите  во претставката да за иста правна работа се 
донесени две различни пресуди, како и   наводите за неправилно 
пресметан период на камата, а е за трошоци по постапката се жалбени 
наводи кои не е надлежен да ги цени Советот, туку повисокиот суд.  Во 
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конкретниот случај АС Битола ги ценел жалбените наводи и во донесената 
пресуда ГЖ бр.528/18 ги оценил како неосновани, заради што е потврдена 
првостепената пресуда МАЛВ.П-69/16. Претставка УПП.бр.08-698/2018 е 
поради незадоволство од решение на АС Штип КЖ-97/18 од 24.04.2018 
година со укажување дека судиите постапиле нетручно и 
непрофесионално кога во донесеното решение оцениле дека приватната 
тужба е поднесена навремено, иако од аспект на предвидениот рок од 3 
месеци во чл.58 ст.1 од ЗКП за поднесување тужбата е неблаговремена. 
Имено, тужбата е поднесена на 14.12.2017 година за настан што се случил 
на 13.09.2017 година кога тужителката узнала за настанот и за денот, што 
значи еден ден по истекот на рокот. По направени извиди Советот утврди 
дека со решение КЖ-97/18 од 24.04.2018 година,  судиите на 
Апелациониот суд Штип ја уважиле жалбата на приватната тужителка, 
така што нејзината тужба се смета за навремена. Советот смета дека 
судиите на АС Штип изразиле правно мислење кое е во рамки на 
посочените законски одредби заради што претставката е неоснована. 
Претставка УПП.бр.08-715/2018 е поради незадоволство од постапување 
на судија на Основен суд Велес во постапка по предметот К бр.359/17 со 
укажување да иако полномошникот на оштетената бил уредно прифатен и 
констатиран на записник за главна расправа од 20.04.2018 година како 
полномошник на оштетената, од судечкиот судија бил оневозможен да 
поставува прашања за правилно утврдување на фактичката состојба. Од 
оваа причина, Советот наоѓа дека е неосновано барањето на подносителот, 
Советот да провери дали судијата ја спроведува постапката согласно 
одредбите на ЗКП и за таа цел да го прибави кривичниот предмет К 
бр.359/17. Што се однесува до наводите во претставката да не е постапено 
по писмено барање од 20.04.2018 година за извршување увид и добивање 
препис на списи од предметот, Советот не ги прифати како основани. 
Судечкиот судија по кривичниот предмет К бр. 359/17 го извести Советот 
дека такво барање за увид и препис на списи не е поднесено, а му било 
укажано на подносителот дека согласно Судскиот деловник барањето 
треба да се поднесе на образец кој е пропишан со наведениот деловник. 
Судијата посочи дека штом ќе се постапи на наведениот начин, барањето 
ќе биде удоволено согласно чл.57 ст.1 т.8 и чл.64 ст.3 од ЗКП. 

 
Претседателот на Советот констатира дека членот на Советот, 

Владе Богданоски е изземен и не е присутен при гласањето за  
претставката УПП бр.08-624/18. По гласањето констатира дека со 11-„За“, 
е донесена следната 
                                                  О  Д  Л  У  К  А 

 
          Претставката УПП бр.08-624/18 е поднесена поради незадоволство 
од донесена пресуда на Основен суд Скопје 2 Скопје со која е одбиен како 
неоснован приговорот на подносителот и се определува дека платниот 
налог на истиот суд  останува во сила. Се наведува дека наведената 
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пресуда е потврдена во жалбена постапка со пресуда на АС Скопје, а да 
Врховниот суд на РМ со пресуда ревизијата ја одбил како неоснована. По 
направените извиди, Советот констатира дека наводите во претставката се 
жалбени наводи кои АС Скопје ги оценил и навел причини за нивно 
одбивање. Врховниот суд на РМ ги образложил причините од кои смета 
дека е правилно правното мислење на пониските судови од аспект на тоа 
да тужителот има странкарска способност и може да биде странка во 
постапката и да активната легитимација на истиот произлегува од член 570 
од Законот за облигациони односи и од договорот за закуп на недвижност 
врз кој правен основ тужителот побарува закупнина од подносителот на 
претставката. Советот ја одби претставката како неоснована од причина 
што судиите на кои се однесува претставката правно ги образложиле 
причините за видот на донесените одлуки. 
 
Точка Разно 

Претседателот на Советот по однос на барањето од Основниот суд 
Скопје 1 Скопје за престанок на функцијата судија поротник на Основен 
суд Скопје 1 Скопје, му даде збор на известителот. 

 
Членот на Советот- Мирјанка Гоцевска Стефановска наведе дека 

претседателот на ОС Скопје 1 Скопје доставил барање до Судскиот совет 
за престанок на функцијата судија -поротник на ОС Скопје 1 Скопје на 
четири судии -поротници поради навршени 64 години старост и на еден 
судија- поротник, по сопствено барање. Предлага да се донесе одлука по 
барањето. 

 
Претседателот на Советот отвори расправа, па со оглед да  никој не 

се јави за збор, констатира дека се донесени следните одлуки: 
 

О  Д  Л  У  К  А  
 

На судиите поротници  на Основен суд Скопје 1 Скопје, Богданка 
Грашеска, Лоза Илиевска и Александар Велковски, избрани за судии 
поротници на Основен суд Скопје 1 Скопје со Одлука на Судскиот совет 
на Република Македонија бр.02-512/2 од 07.03.2016 година, објавена во 
„Службен весник на Република Македонија“ бр.47/2016 од 10.03.2016 
година, им престанува функцијата судија поротник, поради навршени 64 
години старост.  

О  Д  Л  У  К  А  
 

 На Шенџан Ибраим, избран за судија поротник на Основен суд  
Скопје 1 Скопје со Одлука на Судскиот совет на Република Македонија, 
објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.137/18 oд 
24.07.2018 година му престанува функцијата судија поротник, по 
сопствено барање. 
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Претседателот на Советот му даде збор на известителот по допис 
од Основниот суд Виница. 

 
Членот на Советот- Беким Реџепи како координатор за Основниот 

суд Виница ги запозна членовите дека од страна на претседателот на 
Основниот суд Виница е доставено известување со барање во кое 
претседателот известува дека во судот работат двајца судии на предмети, 
од кои едниот граѓанска, а другиот кривична материја. Судијата кој работи 
предмети од кривична област, Љубчо Прокопенко на ден 09.01.2019 
година ќе наполни 64 години, односно ќе ги исполни условите за старосна 
пензија, а во декември 2018 година ќе го користи остатокот од годишниот 
одмор за 2018 година. За да Основен суд Виница функционира и да биде 
ефикасен и ажурен суд, претседателот бара да има уште еден судија кој ќе 
ги работи предметите од кривична област.Поради наведеното, 
претседателот на судот известува за потребата од еден судија кој ќе работи 
на кривична материја со молба и барање за времено упатување на еден 
судија од друг суд до изборот на судија во Основен суд Виница. 

 
Претседателот на Советот согласно погоре наведеното, го задолжи 

членот - координатор за ОС Виница, Беким Реџепи да направи анализа за 
бројот на предмети заради утврдување на потребата од времено упатување 
на судија од друг суд во Основниот суд Виница. 

 
Членот на Советот- Владе Богданоски како координатор за 

Основниот суд Берово  ги запозна членовите  дека од страна на Основниот 
суд Берово е доставено барање за времено упатување на судија поради 
намалување на бројот на судиите, со известување дека на 15.11.2018 
година еден од судиите ќе исполни услови за старосна пензија. 

 
Членот на Советот- Мирјанка Гоцевска Стефановска посочи дека 

се запознати со  моменталната состојба во Основниот суд Виница, имено 
дека има двајца судии и еден претседател кој е избран како судија од АС 
Штип и истиот не може да ја врши судиската функција. ОС Берово и ОС 
Делчево работат со по еден матичен судија, така што во основниот суд 
Берово е времено упатен судија од Основниот суд Струмица, а во ОС 
Делчево е времено упатен судија од Основниот суд Кочани. Согласно 
сегашната законска регулатива, судовите со основна надлежност не можат 
да функционираат без тројца судии, ниту пак граѓаните можат да ги 
остваруваат своите права и да бараат заштита на нивните права од страна 
на адвокатите. На претходна седница, посочи дека побарала да се достави 
барање до судовите дали има заинтересирани судии кои ќе бидат времено 
упатени во погоре наведените судови во кои има недостаток на судии. 
Воедно нагласи дека од ОС Струмица, ОС Штип и ОС Кочани нема 
можност за врмено упатување на судии  во судовите каде има недоволен 
број на судии. Инсистира да се  донесе заклучок за доставување барање до 
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судовите за известување од нивна страна дали има заинтересирани судии 
за времено упатување во судовите во кои има мал број на судии и истиот 
да се објави на веб страната на Судскиот совет на РМ. 

 
Претседателот на Советот појасни дека  е изготвен и доставен 

допис за времено упатување на судии во Основниот суд Берово и 
Основниот суд Делчево, но истиот не е доставен до сите судови, туку 
списокот е редуциран до судовите каде има можност за времено упатување 
на судии. 

Генералниот секретар- Анита Андоноска појасни дека е добиен 
одговор од судовите до кои е доставен дописот, но нема согласност од 
ниту еден судија за времено упатување во Основниот суд Берово и 
Основниот суд делчево. 

 
Претседателот на Советот наведе дека по извршена анализа  ќе се 

утврди од кои судови има можност за времено упатување на судии и 
согласно законот најдолго за време од една година, без согласност од 
судиите, времено ќе се упатат судии во судовите каде има недостаток на 
судии. Со оглед да најавата за концентрација на судовите во која се 
гледаше решение во тој поглед, нотирана во Стратегијата за реформи  на 
правосудниот сектор на Владата на РМ од ноември 2017 година, нема да 
биде земена предвид со измените на Законот за судовите, така да тоа нема 
да се случи. 

 
Членот на Советот- Сашко Георгиев укажа дека судовите со 

проширена надлежност, како што се ОС Струмица, OС Штип и ОС Кочани 
се погодени од ваквата состојба во помалите судови од истото апелационо 
подрачје, каде драстично се намалува бројот на судиите. Од страна на 
судиите има реакција по однос на тоа кој да биде времено упатен во друг 
суд. Наведе  дека има проблем во динамиката на работењето  нa судовите, 
при што го посочи Основниот суд Штип во кој има помал број судии од 
предвидената систематизација. Во таа насока појасни дека судијата 
Емилија Буриќ не е повеќе судија на ОС Штип, за која е констатиран 
престанок по сопствено барање и дека неговото судиско место како судија 
на Основен суд Штип е во мирување, поради избор за член на Судскиот 
совет на РМ. Предлага да се изнајде начин за мотивација на судиите за 
времено упатување во друг суд, како на пример одреден паричен 
надоместок за периодот во судијата ќе биде времено упатен. Напомена 
дека имало непријатни ситуации во поглед на патувањето на судиите во 
друг суд, односно се случувало во исто возило да патуваат судијата и 
обвинетиот. Во таа насока, предлага за наредната година преку Судскиот 
буџетски совет да се интервенира. Воедно нагласи дека треба  да се има 
предвид, односно да се внимава и на интегритетот на судиите.  
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Претседателот на Советот појасни дека судиите кои се времено 
упатени за вршење на судиската функција во друг суд добиваат одреден 
паричен надоместок согласно законот. Смета дека во тој поглед треба да  
се направат измени во законот и дека Владата на РМ и Собранието на РМ 
можат да помогнат во тој поглед со  најавата за депрофесионализација на 
членовите на Судскиот совет на РМ. Во извештајот за работа на Судскиот 
совет на РМ за 2015, 2016 и 2017 година во делот на финансискио извештај 
е наведено дека за разлика од другите две власти (законодавната и 
извршната), реалните патни трошоци во судската власт се исплатуваат 
според цената на билетот на јавниот превоз (автобус или воз) за 
соодветната дестинација.  Притоа појасни дека ваквите трошоци не се 
исплаќаат во проценти, како што се исплаќа на другите функционери. 

 
Членот на Советот- Селим Адеми укажа на тоа дека веб страната на 

Судскиот совет не е ажурирана на албански јазик. На негово прашање 
зошто веб страната не била ажурирана, му било кажано дека лицето од 
Судскиот совет одговорно за превод е на боледување подолго врме. 
Потенцира дека тоа лице веќе 4-5 месеци е на работа и не е повеќе на 
биоледување. Предлага да се изготви соопштение и да се ажурира веб 
страната на Советот на албански јазик. 

 
Претседателот на Советот наведе дека ќе се преземат активности за 

ажурирање на веб страната. 
 
Генералниот секретар- Анита Андоноска како причина за 

неажурирање на веб страната на Советот го посочи почестото отсуство на 
вработеното лице во Советот, одговорно за преводот на албански јазик. 

 
Претседателот на Советот согласно дадената забелешка констатира 

дека во иднина ќе се преземат потребните активности, така што на 
одговорното лице ќе бидат навремено доставени потребните материјали за 
превод и ќе се  ажурира веб страната на Судскиот совет и на албански 
јазик.  

Воедно кконстатира дека дневниот ред е исцрпен во целост и дека  
седницата е завршена во  12,00 часот. 
 
                                                                      СУДСКИ СОВЕТ                                                 

                                                        НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
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