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Судскиот  совет  на  Република Македонија, одлучувајќи  по  

поведената  постапка  за  утврдување  на  нестручно  и  несовесно  
вршење  на  судската   функција  против   С. И.  – судија  на  Основен  
суд  Куманово, согласно  член 93  став 1 алинеа  1 и член 95 став 5  од  
Законот  за Судски совет на Република Македонија  („Службен весник на 
РМ“ број 60/06 и 150/10), на  одржаната  седница  на  ден  24.01.2011  
година,  го  донесе  следното 

 
 
        Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
  
 
Постапката  за  утврдување  на  нестручно  и  несовесно  вршење  

на  судската   функција  спрема   С. И.  – судија  на  Основен  суд  
Куманово,  СЕ ЗАПИРА. 

 
Решението за времено одалечување од вршење на судиската 

функција на С. И. – судија  на  Основен  суд  Куманово, од 25.03.2010 
година, СЕ СТАВА ВОН СИЛА. 

 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
 
Судскиот совет на  Република Македонија, по поднесеното 

Барање за поведување постапка за нестручно и несовесно вршење на 
судиската функција  против С. И. судија на Основниот суд Куманово, oд 
30.11.2009 година, со Заклучок формираше Комисија. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана 

на ден 25.03.2010 година, донесе одлука за поведување на постапка за 
утврдување на нестручно и несовесно вршење на судиската функција 
према С. И.  судија на Основниот суд Куманово и за времено 
одалечување од вршењето на судиската функција, поради поведена 
постапка за негово разрешување, до правосилно окончување на 
постапката. 

 
Комисијата  по спроведената постапка, согласно член 92 од 

Законот за Судскиот совет на Република Македонија,   поднесе  извештај  
до  Судскиот советот  на  Република Македонија  со  предлог  да се 
запре постапката под точка 1 од барањето за утврдување  на нестручно 
и несовесно вршење на судиската функција  на С. И. судија на Основен  
суд  Куманово, а да се разреши од вршење на судиската функција, 
поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција, под точка 
2 од барањето за утврдување  на нестручно и несовесно вршење на 
судиската функција. 

Судскиот  совет  на  Република Македонија, на седницата одржана  
на ден 24.01.2011 година, донесе  одлука  за  запирање на постапката за  
утврдување  на  нестручно  и  несовесно  вршење  на  судската   
функција  против   С. И. – судија  на  Основен  суд  Куманово. Од 
причина што  за повреда, под точка 1 од барањето,   се констатира дека 
барањето  е поднесено, согласно член 78 став 1 од Законот за Судски 
совет на Република Македонија, во рок од 1 година од сознавањето на 
повредата,  но дека е истечен рокот од член 78 став 4 од истиот закон 
каде е предвидено дека постапката за утврдување на нестручно и 
несовесно вршење на судиската функција во секој случај неможе да се 
поведе, доколку изминат 5 години од денот на сторената повреда. 
Додека, имајќи ја во предвид законската одредба од  член  95 став 1 од 
Законот за Судскиот совет на Република Македонија каде е предвидено 
дека решението од член  94 на овој закон, Советот го донесува со 
двотретинско мнозинство од вкупниот број членови на Советот, за 
повредата сторена под точка 2 од барањето, Советот немаше потребно 
мнозинство за донесување  решение со кое судијата ќе го разреши од 
вршењето на судската функција. 

 
Имајќи го во предвид наведеното, се одлучи како во став 1 од 

изреката на ова решение. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Согласно член 95 став 5 од Законот за Судски совет на Република 

Македонија, е предвидено дека кога е донесена одлука за запирање на 
постапката, тогаш, ако е донесена одлука за времено отстранување од 
вршење на судиската функција се става вон сила. 

 
Во конкреттниот случај со оглед дека постапката  за  утврдување  

на  нестручно  и  несовесно  вршење  на  судиската   функција  спрема   
С. И.  – судија  на  Основен  суд  Куманово е запрена исполнети се 
законските претпоставки за ставање вон сила на решението за времено 
одалечување од вршење на судиската функција на С. И.  – судија  на  
Основен  суд  Куманово, од 25.03.2010 година, поради што се одлучи 
како во став 2 од изреката на ова решение. 

 
 

      Одлука на Судски совет на Република Македонија од 24.01.2011 год 
 
 
 

 

 

 

 

 


