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Скопје 
 

Судскиот совет на Република Северна Македонија по спроведена постапка за 
утврдување на одговорност на С.Р., судија на В. суд на Република Северна Македонија 
поведена по барање бр.10-69/1 од 24.04.2020 година врз основа на член 72 став 5 и член 
69 став 3 од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија (”Службен 
весник на РСМ” бр.102/19) вв член 74 став 2 од Законот за судовите (“Службен весник на 
РМ“ бр. 58/06, 35/98, 150/10, 83/18 и 198/18 и “Службен весник на РСМ“ бр. 96/19) на 
седницата одржана на ден 07.04.2022 година го донесе следното 
 

РЕШЕНИЕ 
 

С.Р., судија на В. суд на Република Северна Македонија СЕ РАЗРЕШУВА од 
вршење на судиската функција заради сторени повреди како ВД Претседател на Основен 
суд С. 1 С.  во смисла на член 79 став 1 алинеја 1 вв член 74 став 1 алинеја 2 и став 3 
алинеја 2 од Законот за судовите  (“Службен весник на РМ“ бр. 58/06, 35/98, 150/10, 83/18 
и 198/18 и “Службен весник на РСМ“ бр. 96/19), поради нестручно и несовесно вршење на 
судиската функција . 
 

Образложение 
 
 
До Судскиот совет на Република Северна Македонија од страна на В. Д., член на 

Советот е поднесено Барање за поведување на постапка за утврдување на одговорност 
на судија заведено под бр.10-69/1 од 24.04.2020 година, против С.Р., судија на В. суд на 
Република Северна Македонија. 

 
Според наводите во Барањето, С.Р., судија  на В. суд на Република Северна 

Македонија во периодот од 15.05.2017 година до 03.07.2017 година во својство на 
вршител на должноста Претседател на О. суд С. 1 С., постапил спротивно на член 7 од 
Законот за судовите (“Сл.весник на РМ бр. 58/06, 35/08 и 150/10) и член 6 став 1 алинеа 5 
и алинеа 15 од Законот за управување со движењето судовите(“Службен весник на РМ“ 
бр.171/10) со што ја злоупотребил својата положба и ги пречекорил службените 
овластувања со неприменување на одредбите во врска со распределбата на судски 
предмети и со тоа нестручно и несовесно ја вршел функцијата ВД Претседател во смисла 
на член 74 став 1 алинеа 2 и став 3 алинеа 2 в.в. со член 79 став 1 алинеа 1 од Законот за 
судовите (“Службен весник на РМ“ бр. 58/06, 35/08 и 150/10 ), а која повреда  впрочем е 
предвидена  и во член 27 став 1 алинеа 2 од Законот за изменување и дополнување на 
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Законот за судовите (“Службен весник на РСМ“ бр. 96/19), според кој повредата е со исто 
значење, но под назив “пречекорување и повреда на законските  овластувања“. 
  Советот на седницата одржана на ден 14.07.2021 година одлучувајќи по 
поднесениот Извештај за констатирана состојба од Комисијата донесе одлука бр.10-41/14 
со која се разрешување од вршење на судиската функција заради сторени повреди во 
својство на ВД Претседател на О. суд С. 1 С. во смисла на член 74 став 1 алинеја 2 и став 
3  алинеја 2 вв со член 79 став 1 алинеја 1 од Законот за судовите. Со разрешување на 
судијата, Советот со одлука времено го оддалечи судијата од вршења на судиската 
функција до правосилно окончување на постапката, согласно член 69 став 6 од Законот 
за Судскиот совет на на Република Северна Македонија. 

Против одлуката на Судскиот совет на Република Северна Македонија  бр.10-
41/14 од 14.07.2021 година од страна на судијата С.Р. е изјавена  жалба до Советот за 
одлучување по жалби при В. суд на РСМ поднесена на 12.08.2021година. Советот за 
одлучување по жалби на седницата одржана на ден 01.12.2021 година ја уважи жалбата и 
донесе решение ОСЖ-10/21 со кое се укинува одлуката на Судскиот совет на Република 
Северна Македонија бр.10-41/14 од 14.07.2021 година. Според наводите во одлуката на 
Советот за одлучување по жалби , обжаленото решение и причините дадени во истото се 
доведуваат под сомнение од три аспекти и тоа : дали барањето е поднесено во рамки на 
субјективниот рок за поднесување на барање определен со одредбите од Законот за 
Судскиот совет на РСМ како процесна претпоставка за водење на постапката; во однос 
на  извршено преиначување на расправата пред Судскиот совет а не прецизирање на 
барањето за поведување на постапката, со што на судијата не му е дадена можност да се 
произнесе по преиначеното барање сторена е суштетствена повреда од член 66 став 4 и 
5 од Законот за Судскиот совет и повреда на загарантирано право на фер и правично 
судење; како и тоа дека обжаленото решение е нејасно и по однос на основот на 
разрешување на судијата од судиската функција во В. суд на РСМ за повреди кои ги 
сторил како ВД претседател на О. суд С.1 С. 

Комисијата на известители на ден 09.02.2022 година закажа и одржа расправа во 
присуство на подносителот на барањето, член на Советот В. Д. и судијата С.Р. 

Подносителот на барањето на расправата и во завршен збор, повторно остана во 
целост кон наводите содржани во Барањето, прецизирано на расправата на ден 
24.03.2021 година и предложени и досега изведени докази. Во однос на одлуката на  
жалбениот совет на В. суд по прашањето на навременост на предметното барање наведе 
дека е поднесено од член на Судскиот совет, а не во име на Судскиот совет како 
подносител на барањето, во законски предвидениот рок односно пред истекот на 6 
месеци од денот на осознавањето на сторената повреда, имајќи го во предвид денот на 
поднесување на барањето и денот кога осознала за сторените повреди како член на 
Комисијата формирана од страна на Судскиот совет на РСМ за проверка на наводите во 
Извештајот од извршениот увид во функционалноста на информатичкиот систем и надзор 
над примена на одредбите од судскиот деловник во судовите бр. 08-13/1 од 20.12.2017 
година и Записникот за извршен увид во функционалноста на информатичкиот систем и 
надзор на примена на одредбите од Судскиот деловник во судовите бр. 08-2490/9 од 
26.10.2017 година. Во однос на предметното барање наведе дека не е преиначено на 
претходно одржаната расправа туку само прецизирање на истото,  не е променет описот 
на дејствието и не е променета идентичноста,  ниту е зголемено во однос на сторените 
повреди, нема промена на фактите од кои се изведува правната природа на фактичката 
состојба со што прецизирањето не се разликува од барањето по својата содржина ниту 
пак по својот основ и неможе да стане збор за преиначување. Воедно според 
подносителот  на судијата  не му е повредено правото на фер и правично судење 
предвидено во чл.6 од Европската конвенција за човекови права ниту повредена 
постапката во смисла на чл.66 од Законот за Судскиот совет на РСМ од причина што на 
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одржаната расправа на ден 24.03.2021 година  откако судијата е запознат со 
прецизиерањето на барање, и прашан од  Комисијата дали сака принтана копија од 
прецизираното барање за утврдување одговорност при што судијата навел дека нема 
потреба и веднаш ќе се произнесе по истото., што  може да се утврди од увид во 
записникот за главна расправа .Во однос на прашањето дали сторените повреди како ВД 
претседател на суд може да доведат до разрешување од судиската функција наведе дека 
треба да се има предвид да В. суд на РСМ претходно по ова прашање се има 
произнесено и оформено мислење кое  може да се смета како пракса. 

На расправата и во завршен збор судијата остана на изјавата на расправата пред 
Комисијата на ден 24.03.2021година, на одговорот на барањето и жалбата изјавена 
против решението. Во однос на одлуката на жалбениот совет на В. суд и аргументите и 
дадените напатствија во неа смета дека се задолжителни и истите како такви треба да се 
применат во повторената постапка предвид  членот 72 став 5 од Законот за Судскиот 
совет на РСМ.  

Комисијата на известители на расправата ги изведе предложените докази,  изврши 
увид и читање на Извештај од извршен увид во функционалноста на информатичкиот 
систем и надзор над примената на одредбите од Судскиот деловник во судовите на 
Министерството за п. бр.08-13/1 од 20.12.2017година; Записник за извршен увид во 
функционалноста на информатичкиот систем и надзор над примената на одредбите од 
Судскиот деловник во судовите на Министерството за п. бр.08-2490/9 од 
26.10.2017година; Одлука на Судскиот совет бр.02-636/1 од 17.04.2018 година; Одлука на 
Судскиот совет бр.02-276/1 од 12.02.2019 година; Одлука на Судскиот совет бр.02-249/1 
од 05.02.2020 година; Извештај од работа на Комисија на Советот бр.02-636/28 од 
18.12.2018година; Дополнителен извештај на Комисија на Советот бр.03-506/21 од 
02.10.2019година; Решение на Судскиот совет бр.02-426/1 од 13.03.2017година; Увид во 
Записник за одржана седница на Судскиот совет на ден 08.11.2017година; Записник од 
седница на судиите одржана на ден 17.03.2017година О. суд С. 1 С. 03.СУ.бр. 197/17 од 
17.03.2017година; Годишен распоред за работа на судиите на О. суд С.1 С. за 2017 
година под 03.Су.бр.23/17 од 21.03.2017 година; Записник од седница на судиите одржана 
на 04.05.2017година на О. суд С.1 С. 03 СУ бр.329/17 од 04.05.2017година; Известување 
02 Субр бр.23/17-2 од 05.05.2017 година; Одлука 02 СУ бр.27/17-4 од 05.05.2017година; 
Одлука за исправка СУ-02 бр.23/17-5 од 15.05.2017 година; Листи- извадоци од 
електронски систем во судот за судиите М. К. М. и С. Р.; Записник од седница на судиите 
одржана на ден 03.07.2017година на Основниот суд С.1С. 03 СУбр.457/17 од 
03.07.2017година; Одлука за измена на Годишниот распоред за работа на судиите во 
Основен суд С. 1 С. за 2017година СУ.02бр.23/17-10 од 03.07.2017година;  Записник за 
примопредавање на списи на увид согласно известување од Министерство за п. бр.08-
2490/5 од 29.09.2017година; Известување на Основен суд С. 1 С. под 03 СУ.бр.634/17 од 
02.10.2017година; Писмено од судијата С.Р. до претседателот на Основен к. суд С. со 
барање податоци поднесено  на ден 09.03.2021година,  Писмено од судијата С.Р. до 
претседателот на В. суд на РСМ  со барање податоци поднесено  на ден 
09.03.2021година, Достава на податоци од предмети на Основен к. суд С. од 
раководителот на служба за информатика при В. суд на РСМ до ВД претседателот на В. 
суд на РСМ Су бр.190/21-1 од 09.03.2021година, Извадок од електронското досие од 
Контролник за работа на судовите  за предметите на Основен суд С. 1 С. и тоа за 
предмет К-829/17; предмет К-858/17; предмет К-916/17; предмет К-957/17; предмет К-
974/17; предмет К-1105/17; предмет К-1069/17; предмет К-1106/17; предмет К-1107/17; 
Одлука на ВД претседателот на Основен суд С. 1 С. С.Р. од 02.05.2017година; Одлука на 
ВД претседателот на Основен суд С. 1 С. С.Р. од 04.05.2017година; Одлука на ВД 
претседателот на Основен суд С. 1 С. С.Р. под 03 Су бр.23/17-6 од 17.05.2017година; 
Записник од одржан колегиум на Оддел за прекршоци -сообраќај при Основен суд С. 1 С. 
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под 03 Су бр.311/17 од 27.04.2017година; Одлука на ВД претседателот на Основен суд С. 
1 С. С.Р. под 03 Су бр.23/17-8 од 19.05.2017година; Одлука на ВД претседателот на 
Основен С. 1 С. С.Р. под 03 Су бр.23/17-9 од 31.05.2017година; Табеларен преглед за 
движење на предмети во Основен суд С. 1 С. опфатени со ориентациона норма за 
месеците мај, јуни и јули 2017година;  Извештај за работа на Основниот суд С. 1 С. за 
2017година; Одлука на ВД претседателот на Основен суд С. 1 С. С.Р. за формирање на 
работно тело за управување со движење на предметите под 03СУ.бр.53/17 од 
03.07.2017година; Покана до судија С.Р. од ОЈО С. под РО бр.422/18 од 
28.09.2018година; Писмено изјаснување од судијата С.Р. до ОЈО С. од 04.10.2018 година; 
Соопштение од 08.07.2019 година објавено на веб страната на Ј.о на РСМ ; Допис до 
Претседателот на Судскиот совет З. К. од 15.12.2017година; Допис до Министерот за п.  
од 15.12.2017година; Ургенција за одговор на Барање податоци од 09.03.2021 година 
насловена до Претседателот на Основен к. суд С. од 18.03.2021година;  Копија од емаил 
комуникација за достава на бараните податоци од Основен суд С. 1 С. до судијата С.Р.  
од 23.03.2021година; Извештај на Основен к. суд С. за месеците април, мај и јуни 
2017година за судија М. К. М.; Извештај на Основен к. суд С. за месеците април, мај и јуни 
2017година за судија С.Р.; Извештај  на Апелациониот суд С. под СУ-03-400/17-3 од 
15.05.2017година;  Службена белешка од ВД Претседателот С.Р. составена на ден 
15.06.2017година; Службена белешка од Б. М. од 11.07.2017година . 

По изведените докази, со анализа и оценка на сите докази, секој посебно и ситево 
целина, ценејќи ја и изјавата на судијата, и наводите во одлуката на Советот за 
одлучување по жалби при В. суд на Република Северна Македонија, Комисијата на 
известители до Советот поднесе Извештај за констатирана состојба по Барањето. 

Советот на седницата одржана на ден 07.04.2022 година расправаше по 
Извештајот на Комисијата на известители под бр.10-7/4 од 23.02.2022 година и ја утврди 
следната фактичка состојба: 

Од страна на Министерството за п. на РМ до Судскиот совет бил доставен 
Извештај  од извршен увид во функционалноста на информатичкиот систем и надзор над 
примената на одредбите од Судскиот деловник во судовите бр. 08-13/1 од 20.12.2017 
година и Записник за извршен увид во функционалноста на информатичкиот систем и 
надзор над примената на одредбите од Судскиот деловник во судовите бр.08-24/9 од 
26.10.2017 година. Заради проверка на наводите во истите, Судскиот совет со одлука бр. 
02-636/1 од 17.04.2018 година формирал Комисија во состав А. З., В. С. и  Л. К. , членови 
на Советот, која изготвила Извештај бр. 02-636/28 од 18.12.2018 година. Со одлука на 
Советот бр. 02-276/1 од 12.02.20129 година  бил променет составот на Комисијата, на 
начин што на место на членовите З. и С., биле определени членовите  Л. Г. и М. С., кои 
согласно заклучокот од седницата  на  Советот од 07.02.2019 година  за дополнување  на 
претходно изготвениот извештај, оцениле дека е потребно да се дополни истиот, во 
смисла на тоа да се направи проверка како во електронскиот систем и да се изврши 
непосреден увид во листата на рачно распоредени предмети, доставена од Основниот 
суд С. 1 С. По одржаните состаноци на 20.03.2019 година, 09.04.2019 година, 17.09.2019 
година и 25.09.2019 година, Комисијата одлучила да изврши непосреден увид на 
предмети во судот избрани по случаен избор со оглед да станувало збор за подолг список 
на предмети за кои во електронскиот систем стои дека биле рачно распределени за 2016 
и 2017 година , како години на контрола. Комисијата во рамките на своите надлежности ги 
превзела потребните дејствија при што на 25.09.2019 година  по одржан состанок, 
констатирала дека е потребно да се продолжи со непосредниот увид на предмети, кое 
било констатирано во записник бр. 03-506/18 од 25.09.2019 година, а увидот бил извршен 
на ден 27.09.2019 година во просториите на судот а било извршено и увид во годишните 
распореди за работата на судот, по што бил изготвен Дополнителен извештај бр. 03-
506/21 од 02.10.2019 година. Поради истек на мандат на членот Л. К. , променет бил  
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составот на Комисијата, и определен е членот на Советот  В. Д. Откако биле прибавени 
Извештајот од извршен увид во функционалноста на информатичкиот систем и надзор 
над примената на одредбите од Судскиот деловник во судовите бр.08-13/1 од 20.12.2017 
година и Записникот за извршен увид во функционалноста на информатичкиот систем и 
надзор над примената на одредбите од Судскиот деловник во судовите бр.08-24/9 од 
26.10.2017 година, заради проверка на наводите и целокупната документација, извршен 
бил увид во истите и било констатирано дека од страна на ВД Претседателот на судот- 
С.Р. во одреден период додека ја извршувал функцијата ја злоуотребил својата положба 
и ги пречекорил службените овласувања и со тоа нестручно и несовесно ја вршел 
функцијата.  

Судијата С.Р. функцијата ВД претседател на Основен суд С. 1 С. ја извршувал од 
14.03.2017 година, видно од решение на Судскиот совет на Република Македонија бр. 02-
426/1 од 13.03.2017 година  се до 25.10.2017 година кога си поднел оставка на функцијата 
констатирана од страна Судскиот совет на седницата одржана на ден 08.11.2017 година. 

По неговото стапување на функцијата ВД претседател на судот на ден 17.03.2017 
година донел  Годишниот распоред за работа на судиите заведен под бр. 02 СУ.бр.23/17 
од 21.03.2017 година, според кој судиите М. Г., В. Д., М. К. М. С. Р. и Д. Н. биле 
распоредени во Одделот за прекршоци да постапуваат по прекршочните предмети ПРК-
Сообраќај. 

Годишниот распоред за работа на судиите заведен под бр. 02 СУ.бр.23/17 од 
21.03.2017 година станал правосилен на ден 04.05.2017 година и почнал да се применува 
од 05.05.2017 година, видно од Записиник на седница на судиите одржана на ден 
04.05.2017година под 03 Су бр.329/17, како и Известување на претседателот на судот 
заведено под Су бр.23/17-2 од 05.05.2017 година до судските писарници и 
информатичарите во Основниот суд С. 1 С. 

И покрај Годишниот распоред за работа на судиите наведените судии кои биле 
распоредени да постапуваат по предмети од областа на прекршоците, воопшто не 
добивале предмети од наведената област ниту пак истите добивале предмети од областа 
во која претходно биле распоредени односно кривичната област, видно од листиите 
извадоци од електронскиот систем во судот, како и Дополнителниот извештај на 
Комисијата на Советот бр.03-506/21 од 02.10.2019 година. 

Со Одлука 02 Су.бр. 27/17-4 од 05.05.2017 година, исправена со Одлука Су.бр. 
23/17-5 од 15.05.2017 година и 02 СУ бр.27/17-6 од 17.05.2017 година ВД претседателот 
на судот одлучил наведените судии да ги задржат во работа само активните – 
незавршени предмети од областа Кривично полнолетни и го  задолжува одговорниот 
работник во писарницата од област кривично полнолетни да ги исклучи од автоматска 
распределба на предмети и судиите М. Г., В. Д., М. К. М., С. Р. и Д. Н. кои се распоредени 
во друга област,  .  

Наведените судии во Одделот за прекршоци биле распоредени се до 03.07.2017 
година, кога бил изменет Годишниот распоред за работа од 2017 година, видно од 
Одлуката 02СУ.бр.23/17-10 и судиите биле прераспоредени согласно нивната вољја 
изразена на Седницата на судии на 03.07.2017 година и тоа: судиите М. Г., М. К. М., С. Р. 
и Д. Н. во област кривично полнолетни, а судијата В. Д. во област кривично претходна 
постапка. 

 Предвид фактот дека на 30.06.2017 година истекувал рокот за поднесување 
обвинение од страна на СЈО, наведените судии само формално биле отстранети од 
кривичниот оддел и исклучени од автоматска распределба на предметите заради 
можност да им бидат доделени предмети процесуирани од страна на СЈО,  па откако 
истекол рокот за поднесување на обвинение на СЈО,  на  30.06.2017 година, кој ден бил 
петок, веднаш на 03.07.2017 година судиите биле распоредени односно вратени во 
кривичниот оддел да постапуваат по новопримени предмети.   
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Врз основа на вака утврдената состојба Советот најде дека судијата С.Р.  во  
вршење на функцијата ВД претседател на Осноевен суд С. 1 С. постапил спротивно на 
член  7 од Законот за судовите (Службен весник на РМ бр. 58/06,  35/08 и 150/10 година) и 
член 6 став 1 алинеа 5 и алинеа 15 од Законот за управување со движењето на 
предметите во судовите(“Службен весник на РМ“ бр.171/10) 

Согласно член 7 од Законот за судовите (“Сл.весник на РМ“ бр. 58/06, 35/08 и 
150/10) предметите што доаѓаат во судот на одлучување се распределуваат 
електронски меѓу судиите според времето на приемот на предметот во судот, со 
исклучување на секакво влијание врз начинот на распределба од страна на 
претседателот на судот, судијата или судската администрација преку  автоматизираниот 
компјутерски систем за управување со судските предмети. 

Согласно член 6 став 1 алинеја 5 од Законот за управување со движењето на 
предметите во судовите (“Сл. весник на РМ“ бр. 171/10) претседателот на судот е должен 
да ја следи состојбата со управувањето со движењето на предметите во судот, а особено 
прераспределбата на предметите. 

 Согласно член 6 став 1 алинеја 15 од Законот за управување со движењето на 
предметите во судовите (“Сл. весник на РМ“ бр. 171/10) претседателот на судот е должен 
да ја следи состојбата со управувањето со движењето на предметите во судот, а особено 
состојбите со функционирање на автоматизираниот информатички систем за управување 
со судските  предмети. 

Како ВД претседателот на судот иако не смеел да влијае врз начинот на 
распределба на предметите, со донесените одлуки се потврдува неговото влијание  и 
контрола на  распределбата на предметите особено на предметите кои биле  иницирани 
од страна на СЈО. Исто така бил должен да ја следи состојбата со управување со 
движење на предметите и функционирање на автоматизираниот информатички систем  
за управување со судските предмети, но истото не го сторил и на наведените судии во 
критичниот период не им биле доделени предмети спротивно на Годишниот распоред за 
работа. 

Со ваквите дејствија наведените судии биле ставени во нерамноправна положба 
со останатите судии во судот кои во критичниот период примале предмети во работа од 
област во кои биле распоредени од причина што од сите докази  не произлезе 
спротивното, а со тоа овие судии биле неподобни за потенцијален избор за постапување 
по предметите, и не им била дадена можност да остварат поголеми квантитативни 
реултати. 

Од Извештајот од извршен увид во функционалноста на информатичкиот систем и 
надзор над примената на одредбите од Судскиот деловник во судовите бр. 08-13/1 од 
20.12.2017 година и Записник за извршен увид во функционалноста на информатичкиот 
систем и надзор над примената на одредбите од Судскиот деловник во судовите бр.08-
24/9 од 26.10.2017 година, како и Извештајот бр. 02-636/28 од 18.12.2018 година и  
Дополнителен извештај бр. 03-506/21 од 02.10.2019 година изготвени од Советот исто 
така  како докази во оваа постапка, Советот исто така констатира дека  во конкретниот 
случај предметите во судот не се доделувале согласно распоредот за работа и 
автоматската распределба по АКМИС системот, кое нешто е спротивно на Распоредот за 
работа и Одлуките за негово спроведување, согласно член 112 и чл. 174-181 од Судскиот 
деловник и Законот за управување со движење на предметите во судовите(“Службен 
весник на РМ“ бр. 171/2010).  

ВД Претседателот на судот постапил така што наведените судии со Годишниот 
распоред и донесените одлуки погоренаведени ги распоредил само формално во 
Одделот за прекршоци,  во потврда на што е и фактот дека ВД Претседателот на судот 
знаел дека Одделот за прекршоци нема потреба од нови судии, за кое бил известен од 
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страна на раководителот на Прекршочниот оддел судијата Х. Б. со допис заведен под  03 
СУ.бр.311/17 од 27.04.2017 година 

Советот ги имаше предвид дадените наводи на судијата во одбрана, меѓутоа не ги 
прифати и го оцени како неосновани. 

Наводот на  судијата дека постапка за одговорност се води против актуелен 
претседател на суд, а не против некој што не е повеќе на таа функција предвид 
одредбите од член 61 и член 62 од Законот за Судскиот совет на РСМ , бидејќи во 
моментот на поднесување на барањето таквата функција истиот не ја извршувал, 
Советот не го прифати од причина што постапката по конкретниот предмет  се води за 
повреди кои судијата ги сторил во периодот додека ја извршувал функцијата ВД 
Претседател на Основниот суд С. 1 С., а која повреда предвидува одгoворност на 
судијата под услови утврдени со закон. 

Согласно на член 61 од Законот за Судскиот совет на Република Северна 
Македонија, постапката за утврдување на одговорност се поведува во рок од шест 
месеци од денот на осознавање за сторената повреда , но не подоцна од три години од 
денот на сторување на повредата. 

Советот најде дека Барањето во Советот е поднесено на 24.04.2020 година и се 
однесува на повреди сторени во периодот од 15.05.2017 година до 03.07.2017 година, за 
кое подносителот на барањето осознал на 05.02.2020 година кога со одлука на Судскиот 
совет е определен за член на Комисијата формирана од страна на Судскиот совет на 
РСМ за проверка на наводите во Извештајот од извршениот увид во функционалноста на 
информатичкиот систем и надзор над примена на одредбите од Судскиот деловник во 
судовите бр. 08-13/1 од 20.12.2017 година и Записникот за извршен увид во 
функционалноста на информатичкиот систем и надзор на примена на одредбите од 
Судскиот деловник во судовите бр. 08-2490/9 од 26.10.2017 година , кој ден формално се 
смета за ден кога осознал за сторените повреди. Од тие причини сосема основано и 
законито постапката по предметот пред Судскиот совет е поведена согласно членот 61 
став 1 од Законот за Судскиот совет на РСМ, во рамки на  субјективниот рок од 6 месеци 
како процесна претпоставка за водење на истата. 

Советот ја имаше предвид одлуката на Советот за одлучување по жалби и во 
однос на  извршено преиначување на барањето на расправата со кое  на судијата не му е 
дадена можност да се произнесе по преиначеното барање , при што констатира дека на 
расправата пред Комисијата на 24.03.2021година од страна на подносителот на барањето 
било прецизирано предметното барање затоа што нема суштински измени во барањето, 
иста е суштината -измена на годишниот распоред и целта е иста да се распоредат 
предмети кај одредени судии. Единствено извршено прецизирање е во однос на бројот на 
судии кои биле оштетени со превземените дејствија од страна на ВД претседателот на 
судот на кои предметното барање првично се однесувало со што прецизирањето не се 
разликува од предметното барање по својата содржина и својот основ, ниту пак во 
квалификација на повредата. 

Согласно на членот  66 став 5 од Законот за Судски совет на РСМ,  судијата има 
право усно на записник или писмено во рок од 3 дена да се произнесе по сите докази 
изведени на расправата.  

Советот најде дека на расправата пред Комисијата одржана на 24.03.2021година 
по прецизирање на Барањето за утврдување одговорност Комисијата му дозволила на 
судијата да се запознае подетално со прецизирањето на барањето, а по кое  веднаш се 
произнел и истото е внесено на записникот од расправата на 24.03.2021година , уредно и 
без забелешки потпишан од страна на судијата. 

 По однос на основот за разрешувањето на судијата од судиската функција во В. 
суд на РСМ за повреди кои ги сторил како ВД претседател на Основниот суд С. 1 С.  
според наводите во одлуката на Советот за одлучување по жалби, предвид на 
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горенаведеното Советот и при повторно постапување по конкретниот предмет, најде дека 
судијата С.Р. со превземените дејствија како ВД претседател на Основниот суд С.1С. 
сторил злоупотреба на положбата, пречекорување и повреда на законските овластувања 
и неприменување на одредбите во врска со управувањето и распределбата на судските 
предмети, со тоа што во вршење на функција ВД претседател на суд постапил спротивно 
на одредбите на член 7 од Законот за судовите (“Службен весник на РМ“ бр. 58/06, 36/08 
и 105/10) и член 6 став 1 алинеја 5 и алинеја 15 од Законот за управување со движење на 
предметите во судовите (“Службен весник на РМ“ бр.171/10) како и спротивно на 
Годишниот распоред за работа на судиите во Основниот суд С. 1 С.  02 СУ бр.23/17 од 
21.03.2017 година, кои повреди претставуваат повреда во смисла на член 74 став 1 
алинеа 2 и став 3 алинеа 2  вв член 79 став 1 алинеа 1 од Законот за судовите 
(“Сл.весник на РМ“ бр.58/06, 35/98, 150/10, 83/18, 198/18 и “ Службен весник на РСМ“ 
бр.96/1) која повреда предвидува одгoворност на судијата поради нестручно и несовесно 
вршење на судиската  функција во смисла на цитираните одредби од Законот за судовите 
, за што одлучи како во изреката. 

 
Одлучено во Судскиот совет  на Република Северна Македонија на ден 07.04.2022 

година. 
 
 

 

 

 


