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Судскиот совет на Република Северна Македонија по спроведена постапка за 

утврдување на одговорност на В. Д., судија на Основниот суд О.поведена по барање бр.10-
48/1 од 24.03.2021година, согласно член 69 став 4 од Законот за Судскиот совет на 
Република Северна Македонија (”Службен весник на РСМ” бр.102/19) на седницата 
одржана на ден 08.06.2022 година  го донесе следното:  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
На В. Д., судија на Основниот суд О.му се изрекува дисциплинска мерка писмена 

опомена согласно член 78 став 1 алинеја 1 в.в.со член 74 став 4 од Законот за судовите 
(“Службен весник на РМ“ бр.58/06, 35/08, 150/10, 83/18, 198/18 и “Службен весник на 
РСМ“ бр.96/19). 

Образложение 
 
До Судскиот совет на Република Северна Македонија од страна на А. М. Д. aдвокат 

од С. како полномошник на С. Д. од О.поднесено е барање  за  поведување на постапка за 
утврдување на одговорност на судија под бр.10-48/1 од 24.03.2021година против В. Д., 
судија на Основниот суд О. 

 
Според наводите во Барањето, како судија на Oсновен суд О.по предметот П4-

33/20 покренат по тужба на тужителот С. Д. од О.против тужените М. А. и др. сите од О., 
после документирање на предметот со докази на ден 10.06.2020 година по поднесена 
тужба со предлог издавање на привремена наредба  заради обезбедување на непарично 
побарување- забрана за отуѓување и оптоварување на имотот, на ден 12.06.2020 година без 
расправа донел решение П4-33/20 со кое го одбил како неоснован предлогот за 
обезбедување на парично побарување. На ден 16.06.2020 година од страна на  
подносителот по изјавена жалба на решението на овој суд П4-33/20 од 12.06.2020 година и 
по изминати повеќе од два месеци, на ден 31.08.2020 година од страна на референтот во 
граѓанското одделение  при Основен суд О.подносителот бил известен  дека жалбата е 
сеуште во Основен суд О.и не е проследена до Апелациониот суд Б.  На ден 01.09.2020 
година од страна на подносителот бил доставен препорачан поднесок до Претседателот на 
Основниот суд О. за запознавање со конкретниот случај.  Апелациониот суд Б. на ден 
10.09.2020година со решение ГЖ-996/20 поднесената жалба на подносителот ја одбил. 
Според подносителот  по враќање на предметот во Основниот суд О.судијата закажал 
расправа на 29.09.2020 година  на која расправа донел решение за увид на лице место по 
повод предлогот за обезбедување на доказ од 01.09.2020 година за ден 06.10.2020 година 
односно кога веќе сите градежни активности на терен се завршени. По ова на ден 
06.10.2020 година повторно судот донел решение за одбивање на предлогот по кој на 
изјавена  жалба од подносителот, Апелациониот суд Б. донел решение со кое се одбива 
жалбата, а се потврдува првостепената одлука. По враќање на предметот во Основниот 


