РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ
Су 02.бр. 10/14
14.01.2014 год.
СКОПЈЕ

Претседателот на Основен суд Скопје 1 Скопје Владимир Панчевски, согласно чл.88
ст.3 в.в. со чл.39 ст.4 и 5 од Законот за судовите (Сл.весник на РМ бр. 58/06) и чл.13 од
Судскиот деловник (Сл.весник на РМ бр. 66/13),а имајќи го во предвид видот и обемот на
работа на судот, а по претходно одржана седница на судии на ден 14.01.2014 година, на ден
14.01.2014 година, го утврдува следниот:
ГОДИШЕН РАСПОРЕД
За работа на Претседателот на судот и
судиите во Основен суд Скопје 1 Скопје за 2014 год.
Претседателот на судот Владимир Панчевски ќе ги извршува работите и работните
задачи за кои е надлежен согласно Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/06,
150/10), Законот за Судски совет на РМ („Службен весник на РМ“ бр.60/2006,150/10) и
Судскиот деловник и тоа:
-

-

ќе го претставува судот,
ќе ја организира работата и ќе преземе мерки заради навремено и уредно вршење на
работите во судот,
ќе ги извршува работите што се ставени во надлежност на судската управа (месечни,
тромесечни, годишни и други видови на извештаи и информации), при што ќе му
помага и Судскиот администратор и по предмети од уписниците СУ-02, СУ-03, СУ-04,
СУ-05, СУ-ДОВ и СУ-СТР-ДОВ.
ќе постапува по предмети претставки, поплаки и предлози на странките и други органи
од уписникот УПП и ќе прима на разговор странки по нивно барање,
ќе постапува по барањата за изземање поднесени од судиите и од странките од
уписник-ИЗЗ,
Согласно чл.88 ст.4 и 5 од Законот за судовите и чл.13 од Судскиот деловник:

- Судијата Ивица Стефановски се определува за Заменик на Претседателот на
судот, кој ќе го заменува Претседателот на судот во негово отсуство.
Согласно чл.152 од Судскиот деловник работата во судот се организира во три судски
оддели и тоа:
1. Кривичен оддел кој го сочинуваат следните посебни оддели:
1.1 Посебен оддел Кривично полнолетни
1.2 Посебен оддел Кривична Истрага
1.3 Посебен оддел Кривично претходна постапка
1.4 Посебен оддел Кривично малолетни
1.5 Посебен оддел Кривично извршување на санкции и мерки безбедност
2. Прекршочен оддел кој го сочинуваат следните посебни оддели:
2.1. Посебен оддел прекршоци Јавен ред и мир
2.2. Посебен оддел прекршоци Сообраќај
2.3. Посебен оддел прекршоци општо и стопанство
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3. Специјализирано судско одделение надлежно за судење на дела од областа на
организираниот криминал и корупција за целата територија на Република
Македонија - основано согласно член 32 став 1 од Законот за судовите кој го
сочинуваат следните посебни оддели:
3.1 Посебен оддел Кривично организиран криминал полнолетни
3.2 Посебен оддел Кривична Истрага организиран криминал
3.3 Посебен оддел Кривично организиран криминал претходна постапка
-

-

Претседателот на судот, судија Владимир Панчевски се определува за Претседател
на Специјализирано судско одделение надлежно за судење на дела од областа на
организираниот криминал и корупција за целата територија на Република Македонија.
и тоа за сите посебни оддели кои го сочинуваат ова специјализирано судско
одделение.
Судија Сандра Крстиќ се определува за Претседател на Посебен оддел Кривично
полнолетни
Судија Славјанка Јанковска се определува за Претседател на Посебен оддел
Кривична Истрага и Посебен оддел Кривично претходна постапка
Судија Љубинка Ѓорѓиевска се определува за Претседател на Посебен оддел
Кривично малолетни
Судија Станка Везенковска се определува за Претседател на Прекршочен оддел
Судија Весна Тагасовска се определува за Претседател на Посебен оддел
Кривично извршување на санкции и мерки безбедност

Претседателите на одделите и посебните судски оддели во раководењето на оделите
се задолжуваат да ги применат одредбите од Законот за судовите и Судскиот деловник, како
и да превземаат и вршат работи кои се од значење за правилно и ефикасно функционирање
на одделите и секој месец до Претседателот на судот да достават писмена информација за
функционирањето на одделите.
I. КРИВИЧЕН ОДДЕЛ
1.1.

ПОСЕБЕН ОДДЕЛ КРИВИЧНО ПОЛНОЛЕТНИ

Во Посебниот оддел Кривично полнолетни ќе се постапува по предметите против
полнолетни лица, согласно стариот Закон за кривична постапка и Закон за кривична постапка
(Сл.весник на РМ бр.150/10), а ќе постапуваат судиите :
1. Љубинка Башеска - со римска ознака I
2. Гордана Спиреска - со римска ознака II
3. Марија Клетничка Марковска - со римска ознака III
4. Александра Ристеска - со римска ознака IV
5. Џенета Бектовиќ - со римска ознака V
6. Даниела Алексовска Стојановска - со римска ознака VI
7. Добрила Кацарска - со римска ознака VII
8. Софче Гаврилова Ефремова - со римска ознака VIII
9. Софија Лаличиќ - со римска ознака IX
10. Верка Петковска - со римска ознака X
11. Лидија Трајковска - со римска ознака XI
12. НЕМА РАСПОРЕД ЗА СУДИЈА - со римска ознака XII
13. НЕМА РАСПОРЕД ЗА СУДИЈА - со римска ознака XIII
14. НЕМА РАСПОРЕД ЗА СУДИЈА - со римска ознака XIV
15. Оља Ристова - со римска ознака XV
16. Марјан Грубиша - со римска ознака XVI
17. Дарко Тодоровски - со римска ознака XVII
18. Елена Илиевска Јосифовиќ - со римска ознака XVIII
19. Ленка Давиткова - со римска ознака XIX

2

20. НЕМА РАСПОРЕД ЗА СУДИЈА - со римска ознака XX
21. Лидија Петровска - со римска ознака XXI
22. Сандра Крстиќ - со римска ознака XXII
23. Драган Николовски - со римска ознака XXIII
24. Билјана Коцевска - со римска ознака XXIV
25. Милка Васовска Ангеловска - со римска ознака XXV
26. Душан Јосифов - со римска ознака XXVI
27. Моника Бахчовановска - со римска ознака XXVII
28. Седат Реџепагиќ - со римска ознака XXVIII
29. Илија Трпков - со римска ознака XXIX
По пасивната архива за римските бројки за судии 12, 13, 14 и 20 за кои нема распоред
за судија постапуваат судиите: за римско 12 судија Марија Клетничка Марковска, за римско 13
судија Лидија Трајковска, за римско 14 судија Дарко Тодоровски, за римско 20 судија Драган
Николовски.
Судиите од посебниот оддел кривично полнолетни
ќе постапуваат по веќе
започнатите предмети кои се водат пред овој суд согласно ЗКП (Сл.весник на РМ бр.
15/97,44/02, 74/04, 83/08 и 67/09), како и по предмети согласно новиот ЗКП (Сл.весник на РМ
бр.150 од 18.11.2010 ) и тоа како судија поединец во прв степен по кривични дела за кои како
главна казна е пропишана парична казна или казна затвор до 5 години, по обвинителен
предлог и по приватна тужба во скратена постапка, во постапка за издавање на казнен налог,
постапка за изрекувње алтернативни мерки, постапка спрема правни лица, постапка за
примена на мерки безбедност, конфискација на имот и имотна корист, одземање на предмети
и како судија известител во постапка за отповикување на условна осуда, како и да
превземаат други дејствија согласно Законот за кривична постапка
По предмети за оцена на обвинителен акт како судија поединец и совет за оцена на
обвинителен акт од Уписник К-ООА –П ( Судија поединец) и К-ООА-С ( Совет за оцена ), по
предлог спогодби поднесени по подигање на обвинителен акт и по приговори против
обвинителен акт и тоа:
-

по предмети по обвинителен акт каде е запретена казна до 10 години, предлог
спогодби и приговори против обвинителен акт за кривични дела каде е запретена
казна до 10 години ке се распределуваат со автоматска распределба на сите судии кои
постапуваат во Посебниот оддел Кривично полнолетни, така што судијата кој
одлучувал за оцена на обвинителниот акт ќе одлучува и по приговорот ,но нема да
одлучува по главна расправа за што по конечната одлука за одобрување на
обвинителен акт предметот се става во нова распределба за определување на
претседател на совет за главна расправа од редот на судиите во посебниот оддел
кривично полнолетни

-

по предметите каде е запретена казна над 10 години, предлог спогодби и приговори
против обвинителен акт за кривични дела каде е запретена казна над 10 години ќе се
распределуваат посебно со автоматска распределба на Претседателите на совети за
оцена на обвинителен акт во Посебниот оддел Кривично полнолетни, советот кој
одлучувал за оцена на обвинителниот акт, ќе одлучува и по приговорот, но нема да
одлучува по главна расправа за што по конечната одлука за одобрување на
обвинителен акт предметот се става во нова распределба за определување на
претседател на совет за главна расправа од редот на судиите во посебниот оддел
кривично полнолетни

Имајќи ја во предвид примената на Законот за кривична постапка кој е во сила од
01.12.2013 година се воспоставува нова организација во рамките на кривичниот оддел и тоа
се определуваат:
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- СУДИЈА ЗА ОЦЕНА НА ОБВИНИТЕЛЕН АКТ каде е запретена казна затвор, до 10 години.
По предметите за оцена на обвинителниот акт кога е запретена казна затвор до 10
години, се определуваат сите судии кои постапуваат во посебниот оддел Кривично
полнолетни.
- СОВЕТ ЗА ОЦЕНА НА ОБВИНИТЕЛЕН АКТ каде е запретена казна затвор, над 10 години.
По предметите за оцена на обвинителен акт кога е запретена казна над 10 години, се
определуваат следните совети:
ВТОРНИК
Р.бр ПОНЕДЕЛНИК
1. Претседател на совет:
Претседател на совет:
Судија Љубинка Башеска Судија Гордана Спиреска
Членови на советот:
Членови на советот:
1Судија Дарко Тодоровски 1. Судија Сандра Крстиќ
2. Судија Оља Ристова
2. Судија Верка Петковска

СРЕДА

Претседател на совет:
Судија Лидија Трајковска
Членови на советот:
1. Судија Билјана Коцевска
2. Судија Драган Николовски

2. Претседател на совет:
Судија Џенета Бектовиќ
Членови на советот:
1. Судија Елена Илиевска
Јосифовиќ
2.Судија
Љубинка
Башеска

Претседател на совет
Судија Марјан Грубиша
Членови на советот:
1. Судија Илија Трпков
2. Судија Гордана Спиреска

Претседател на совет:
Судија Добрила Кацарска
Членови на советот:
1. Судија Лидија Петровска
2. Судија Лидија Трајковска

3. Претседател на совет:
Судија Елена Илиевска
Јосифовиќ
Членови на советот:
1. Судија Џенета Бектовиќ
2. Судија Оља Ристова

Претседател на совет:
Судија Илија Трпков
Членови на советот:
1. Судија Марјан Грубиша
2. Судија Верка Петковска

Претседател на совет:
Судија Лидија Петровска
Членови на советот:
1. Судија Добрила Кацарска
2. Судија Драган Николовски

4. Претседател на совет:
Судија Оља Ристова
Членови на советот:
1.СудијаЉубинка Башеска
2Судија Дарко Тодоровски

Претседател на совет:
Судија Верка Петковска
Членови на советот:
1.Судија Гордана Спиреска
2. Судија Сандра Крстиќ

Претседател на совет:
Судија Драган Николовски
Членови на советот:
1. Судија Лидија Трајковска
2. Судија Билјана Коцевска

5. Претседател на совет:
Судија Дарко Тодоровски
Членови на советот:
1Судија Џенета Бектовиќ
2. Судија Елена Илиевска
Јосифовиќ

Претседател на совет:
Судија Сандра Крстиќ
Членови на советот:
1.Судија Марјан Грубиша
2. Судија Илија Трпков

Претседател на совет:
Судија Билјана Коцевска
Членови на советот:
1. Судија Добрила Кацарска
2. Судија Лидија Петровска

Р.бр ЧЕТВРТОК
1. Претседател на совет:
Судија
Моника
Бахчовановска
Членови на советот:
1. Судија Марија Клетничка
Марковска
2. Судија Милка Васовска

ПЕТОК

Претседател на совет:
Судија Александра Ристеска
Членови на советот:
1. Судија Софче Гаврилова Ефремова
2. Судија Ленка Давиткова
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Ангеловска
2. Претседател на совет:
Судија Седат Реџепагиќ
Членови на советот:
1.
Судија
Моника
Бахчовановска
2. Судија Софија Лаличиќ

Претседател на совет:
Судија Даниела Алексовска Стојановска
Членови на советот:
1. Судија Александра Ристеска
2. Судија Душан Јосифов

3. Претседател на совет:
Судија Софија Лаличиќ
Членови на советот:
1. Судија Седат Реџепагиќ
2. Судија Милка Васовска
Ангеловска

Претседател на совет:
Судија Душан Јосифов
Членови на советот:
1. Судија Ленка Давиткова
2. Судија Даниела Алексовска Стојановска

4. Претседател на совет:
Судија Милка Васовска
Ангеловска
Членови на советот:
1.
Судија
Моника
Бахчовановска
2. Судија Марија Клетничка
Марковска
5. Претседател на совет:
Судија Марија Клетничка
Марковска
Членови на советот:
1. Судија Софија Лаличиќ
2. Судија Седат Реџепагиќ

Претседател на совет:
Судија Ленка Давиткова
Членови на советот:
1. Судија Софче Гаврилова Ефремова
2. Судија Александра Ристеска

1.2.

Претседател на совет:
Судија Софче Гаврилова Ефремова
Членови на советот:
1. Судија Даниела Алексовска Стојановска
2. Судија Душан Јосифов

ПОСЕБЕН ОДДЕЛ КРИВИЧНО ИСТРАГА

По предметите истрага (КИ) и по предметите определени истражни дејствија (ОИД)
кои што се во тек, а согласно стариот Закон за кривична постапка, ќе постапуваат следните
судии:
1.
2.
3.
4.
5.

Бојан Ефтимов - со римска ознака IV
Весна Костова Спасеска - со римска ознака VII
Насер Хаџиахметагиќ - со римска ознака VIII
Фанка Јанчулева Михаиловска - со римска ознака IX
Снежана Шуплиновска - со римска ознака XI

Судијата Весна Костова Спасеска се овластува да потпишува уверенија по барања од
уписникот КР.
1.3.

ПОСЕБЕН ОДДЕЛ КРИВИЧНО ПРЕТХОДНА ПОСТАПКА

Судии кои ќе постапуваат по предмети во претходната постапка согласно новиот ЗКП
сл. се определуваат:
1. Славјанка Јанковска - со римска ознака X
2. Иван Џолев - со римска ознака XIII
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3. Пајазит Пајазити - со римска ознака XII
4. Васил Динковски - со римска ознака II
Судиите во посебниот оддел кривично претходна постапка ќе постапуват по:
-

барање за претрес,
барање за привремено одземање на предмети и пратки,
барања за привремено одземање на имот и предмети заради обезбедување,
барања за постапување со податоци кои се банкарска тајна,
имот во банкарски сеф,
следење на платен промет и трансакции на сметки и привремено запирање на
извршување,
определени финасиски трансакции,
по барања за издавање наредби за пребарување на компјутери, компјутерски системи
и компјутерски податоци,
наредба за привремено одземање писма, телеграми и други пратки
наредба за привремено одземање на предмети
предлог за определување на мерка притвор или други мерки за обезбедување на
присуство на обвинетиот,
барање за претрес,
барање за посебно одобрение за прибавување на изјави или известувања на лице кое
е во притвор,
барање за одржување на доказно рочиште,
барање за поставување бранител,
барање за разрешување на бранител,
барање за издвојување докази од списи,
барање за мерки за претпазливост,
предлог за гаранција ,
по предлог за екстрадиција и
по предлог за определување привремена мерка за обзбедување на имотно правно
барање согласно чл. 118 од ЗКП
по барање на ЈО
за привремено одземање на имот или предмети заради
обезбедување согласно чл. 202 од ЗКП, од Уписник за определени дејствија во
претходна постапка К-ПП,

-

барање за утврдување на незаконити дејствија и законитост на лишување од слобода Уписник за утврдување на законити дејствија КНЗД,

-

по предлог спогодба доставено до судијата кој постапува во претходна постапка, како
и превземање на други дејствија предвидени во ЗКП кои се во надлежност на судија на
претходна постапка.
како и да превземаат други дејствија согласно Законот за кривична постапка.

Судијата Славјанка Јанковска ќе ги изготвува распоредите за дежурните судии, кој ги
потпишува Претседателот на судот, како и ќе постапува по барањата за издавање
наредби за ПИМ мерки.
Судијата Иван Џолев се овластува да потпишува уверенија по барања од уписникот
КР.
Судијата Васил Динковски ке постапува
малолетни лица од уписник ЗАМ-К,

и по замолници за полнолетни лица

и

ПОСЕБЕН ОДДЕЛ КРИВИЧНО МАЛОЛЕТНИ
По предмети против малолетни лица од уписникот КМ, по предмети разни предмети
против малолетни лица од уписникот КРМ, по предмети помилување за малолетни лица од
уписникот КПМ , ќе постапуваат судиите :
1.4.
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1. Љубинка Ѓорѓиевска - со римска ознака II
2. Хамдирефед Бафтијари -со римска ознака I
Судијата Љубинка Ѓорѓиевска се определува и за Претседател на совет за
малолетници за предмети од уписникот КСМ, а членови на советот се определуваат судиите
Оља Ристова и Ленка Давиткова. Овој совет ќе постапува и по предметите условен отпуст
за малолетници од уписникот УО-КМ.
Судијата Љубинка Ѓорѓиевска се овластува да потпишува уверенија по барања од
уписникот КРМУ.
1.5.

ПОСЕБЕН ОДДЕЛ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ САНКЦИИ

По предмети за извршување на казна затвор за полнолени лица од уписникот КУИКП,
извршување на малолетнички затвор и воспитни мерки од уписникот КУИКМ, извршување на
кривични парични казни, трошоци и паушал од уписникот ИКП, извршување на прекршочни
глоби, трошоци и паушал од уписникот ИПРК, предмети за прекин на издржување на казна
затвор од уписникот ПК, предмети за извршување на кривични и прекршочни санкции и
алтернативни мерки од уписникот ИСАМ, предмети за извшување на одземен имот и
предмети од кривична и прекршочна постапка од уписникот ИОИП и предмети за
екстрадиција од уписникот ЕК, ќе постапуваат судиите:
1.Весна Петровска Тагасовска - со римска ознака II
2.Ирина Петровска - со римска ознака I
II. ОДДЕЛ ЗА ПРЕКРШОЦИ
По прекршочните предмети ПРК –С, ПРК-О и ПРК-Ј ќе постапуваат судиите :
2.1.

Посебен оддел прекршоци Јавен ред и мир

Јане Тапанџиовски со римска ознака XIII
Лилјана Петровска со римска ознака XVI
Драгица Стојанова со римска ознака II
2.2.

Посебен оддел прекршоци Сообраќај
Станка Везенковска со римска ознака XII
Бранка Илиевска со римска ознака XV
Весна Стојковска со римска ознака I
Кадрије Селмани со римска ознака XXIV
Шукри Сабриу со римска ознака XIX
Шпреса Граинца Османи со римска ознака VI
Сулејман Мемети со римска ознакаVII
Јулија Чавдар Христова со римска ознака X

2.3.

Посебен оддел прекршоци општо и стопанство
Осман Шабани со римска ознака V
Весна Миткова со римска ознака III

Судите ќе продолжат со постапување по предметите групирани за еден обвинет како
повторник, се до нивно завршување како и по нови предмети за истиот обвинет кои ќе им се
расперделуваат, независно во кој оддел се распоредни со овој распоред, а распоредеот
важи за сите новопримени предмети по групи, освен за повторниците.
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III. СПЕЦИЈАЛИЗИРАНО СУДСКО ОДДЕЛЕНИЕ НАДЛЕЖНО ЗА СУДЕЊЕ НА ДЕЛА ОД
ОБЛАСТА НА ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА ЗА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3.1. ПОСЕБЕН ОДДЕЛ КРИВИЧНО ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ ПОЛНОЛЕТНИ
Во одделението за организиран криминал и корупција ќе се постапува по предметите,
согласно стариот Закон за кривична постапка и Закон за кривична постапка (Сл.весник на РМ
бр.150/10), а ќе постапуваат судиите :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Горан Бошевски - со римска ознака I
Весна Димишкова - со римска ознака II
Огнен Ставрев - со римска ознака III
Јани Нича - со римска ознака IV
Ивица Стефановски - со римска ознака V
Павлина Христова - со римска ознака VI
Ѓоко Ристов - со римска ознака VII
Диана Груевска Илиевска - со римска ознака VIII

Судиите од специјализирано судско одделение надлежно за судење на дела од
областа на организираниот криминал и корупција ќе постапуваат по веќе започнатите
предмети кои се водат пред овој суд согласно ЗКП (Сл.весник на РМ бр. 15/97,44/02, 74/04,
83/08 и 67/09), како и по предмети согласно новиот ЗКП (Сл.весник на РМ бр.150 од
18.11.2010 ) и тоа како Совет составен од еден судија и двајца судии поротници во прв
степен по кривични дела за кои како главна казна е пропишана парична казна или казна
затвор до 5 години, во постапка за издавање на казнен налог, постапка за изрекувње
алтернативни мерки, постапка спрема правни лица, постапка за примена на мерки
безбедност, конфискација на имот и имотна корист, одземање на предмети и како судија
известител во постапка за отповикување на условна осуда, како и да превземаат други
дејствија согласно Законот за кривична постапка.
Имајќи ја во предвид примената на Законот за кривична постапка кој е во сила од
01.12.2013 год. се воспоставува нова организација во рамките на Специјализираното
одделение за организиран криминал и корупција и тоа се определуваат:
- СУДИЈА ЗА ОЦЕНА НА ОБВИНИТЕЛЕН АКТ каде е запретена казна затвор, до 10 год.
По предметите за оцена на обвинителниот акт кога е запретена казна затвор до 10
години, се определуваат сите судии кои постапуваат во Специјализираното одделение за
организиран криминал и корупција и тоа се определуваат:
- СОВЕТ ЗА ОЦЕНА НА ОБВИНИТЕЛЕН АКТ каде е запретена казна затвор, над 10 год
По предметите за оцена на обвинителен акт кога е запретена казна над 10 години, се
определуваат следните совети:
Р.бр ПОНЕДЕЛНИК
1 Претседател на совет:
Судија Ивица Стефановски
Членови на советот:
1. Судија Павлина Христова
2. Судија Горан Бошевски
2 Претседател на совет
Судија Павлина Христова
Членови на советот:
1.Судија Ивица Стефановски

ВТОРНИК

СРЕДА

Претседател на совет:
Судија Огнен Ставрев
Членови на советот:
1. Судија Јани Нича
2. Судија Ѓоко Ристов

Претседател на совет:
Судија Весна Димишкова
Членови на советот:
1. Судија Павлина Христова
2. Судија Горан Бошевски

Претседател на совет:
Судија Јани Нича
Членови на советот:
1. Судија Огнен Ставрев

Претседател на совет:
Судија Горан Бошевски
Членови на советот:
1. Судија Весна Димишкова
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2. Судија Горан Бошевски
3 Претседател на совет:
Судија Горан Бошевски
Членови на советот:
1. Судија Павлина Христова
2.Судија Ивица Стефановски
Р.бр ЧЕТВРТОК
4 Претседател на совет:
Судија Диана Груевска
Илиевска
Членови на советот:
1. Судија Ѓоко Ристов
2. Судија Јани Нича

2. Судија Ѓоко Ристов

2. Судија Павлина Христова

Претседател на совет:
Судија Ѓоко Ристов
Членови на советот:
1. Судија Јани Нича
2. Судија Огнен Ставрев

Претседател на совет:
Судија Павлина Христова
Членови на советот:
1. Судија Горан Бошевски
2. Судија Весна Димишкова

ПЕТОК

Претседател на совет:
Судија Ивица Стефановски
Членови на советот:
1. Судија Огнен Ставрев
2. Судија Весна Димишкова

5 Претседател на совет:
Судија Ѓоко Ристов
Членови на советот:
1. Судија Диана Груевска
2. Судија Јани Нича

Претседател на совет:
Судија Огнен Ставрев
Членови на советот:
1. Судија Ивица Стефановски
2. Судија Весна Димишкова

6. Претседател на совет:
Судија Јани Нича
Членови на советот:
1. Судија Ѓоко Ристов
2. Судија Диана Груевска
Илиевска

Претседател на совет:
Судија Весна Димишкова
Членови на советот:
1. Судија Огнен Ставрев
2. Судија Ивица Стефановски

По предмети за оцена на обвинителен акт како судија поединец и совет за оцена на
обвинителен акт од Уписник КОК-ООА –П (судија поедниец) и КОК-ООА-С (Совет за оцена),
по предлог спогодби поднесени по подигање на обвинителен акт и по приговори против
обвинителен акт и тоа:
-

по предмети по обвинителен акт каде е запретена казна до 10 години, предлог
спогодби и приговори против обвинителен акт за кривични дела каде е запретена
казна до 10 години ке се распределуваат со автоматска распределба на сите судии кои
постапуваат во специјализирано судско одделение надлежно за судење на дела од
областа на организираниот криминал и корупција, така што судијата кој одлучувал за
оцена на обвинителниот акт ќе одлучува и по приговорот но нема да одлучува по
главна расправа за што по конечната одлука за одобрување на обвинителен акт
предметот се става во нова распределба за определување на претседател на совет за
главна расправа од редот на судиите во специјализирано судско одделение надлежно
за судење на дела од областа на организираниот криминал и корупција

-

по предметите каде е запретена казна над 10 години, предлог спогодби и приговори
против обвинителен акт за кривични дела каде е запретена казна над 10 години ќе се
распределуваат посебно со автоматска распределба на Претседателите на совети за
оцена на обвинителен акт во специјализирано судско одделение надлежно за судење
на дела од областа на организираниот криминал и корупција, советот кој одлучувал за
оцена на обвинителниот акт, ќе одлучува и по приговорот, но нема да одлучува по
главна расправа за што по конечната одлука за одобрување на обвинителен акт
предметот се става во нова распределба за определување на претседател на совет за
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главна расправа од редот на судиите во специјализирано судско одделение надлежно
за судење на дела од областа на организираниот криминал и корупција.
3.2. ПОСЕБЕН ОДДЕЛ КРИВИЧНА ИСТРАГА ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ
По предметите истрага (КИОК) и по предметите определени истражни дејствија
(ОИДОК) кои што се во тек а до нивно конечно завршување, согласно стариот Закон за
кривична постапка, ќе постапуваат следните судии:
1.Татјана Михајлова со римска ознака I
2.Јован Лазаревски со римска ознака IV
3.Славица Андреевска со римска ознака II
4.Владимир Тфегџиќ со римска ознака III
Судиите Татјана Михајлова и Јован Лазаревски се овластуваат да потпишуваат
уверенија по барања од уписникот КР.
3.3. ПОСЕБЕН ОДДЕЛ КРИВИЧНО ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ ПРЕТХОДНА ПОСТАПКА
Судиите Славица Андреевска и Владимир Туфегџиќ се определуваат како судии кои
ќе постапуваат по предмети
во претходната постапка во специјализираното судско
одделението за организиран криминал и корупција
1.Татјана Михајлова со римска ознака I
2.Јован Лазаревски со римска ознака IV
3.Славица Андреевска со римска ознака II
4.Владимир Тфегџиќ со римска ознака III
Судиите во специјализираното судско одделението за организиран криминал и
корупција- претходна постапка ќе постапуват по:
-

барање за претрес,
барање за привремено одземање на предмети и пратки,
барања за привремено одземање на имот и предмети заради обезбедување,
барања за постапување со податоци кои се банкарска тајна,
имот во банкарски сеф,
следење на платен промет и трансакции на сметки и привремено запирање на
извршување,
определени финасиски трансакции,
по барања за издавање наредби за пребарување на компјутери, компјутерски системи
и компјутерски податоци,
наредба за привремено одземање писма, телеграми и други пратки
наредба за привремено одземање на предмети
предлог за определување на мерка притвор или други мерки за обезбедување на
присуство на обвинетиот,
барање за претрес,
барање за посебно одобрение за прибавување на изјави или известувања на лице кое
е во притвор,
барање за одржување на доказно рочиште,
барање за поставување бранител,
барање за разрешување на бранител,
барање за издвојување докази од списи,
барање за мерки за претпазливост,
предлог за гаранција ,
по предлог за екстрадиција и
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- по предлог за определување привремена мерка за обзбедување на имотно правно
барање согласно чл. 118 од ЗКП
- по барање на ЈО
за привремено одземање на имот или предмети заради
обезбедување согласно чл. 202 од ЗКПод Уписник за определени дејствија во
претходна постапка КОК-ПП,
-

барање за утврдување на незаконити дејствија и законитост на лишување од слобода
-Уписник за утврдување на законити дејствија ОК-НЗД,

- по предлог спогодба доставено до судијата кој постапува во претходна постапка, како
и превземање на други дејствија предвидени во ЗКП кои се во надлежност на судија на
претходна постапка.
- по барање барање за овластено следење на комуникации – УОСК , како и да
превземаат други дејствија согласно Законот за кривична постапка
Судијата Славица Андреевска ќе ги изготвува распоредите за дежурните судии, кој ги
потпишува Претседателот на судот.
Судијата Владимир Туфегџиќ се овластува да потпишува уверенија по барања од
уписникот КОК-КР.
IV. КРИВИЧЕН СОВЕТ – КРИВИЧНО ПОЛНОЛЕТНИ
За предмети по кои се одлучува надвор од главниот претрес согласно чл.25 ст.5 од
новиот ЗКП и чл. 22 ст.6 од стариот ЗКП, се формираат следните совети:
Р.бр ПОНЕДЕЛНИК
6. Претседател на совет:
Судија Љубинка Башеска
Заменик
претседател
судија Џенета Бектовиќ
Членови на советот:
1Судија Дарко Тодоровски
2. Судија Оља Ристова
3.Елена
Илиевска
Јосифовиќ

ВТОРНИК

Претседател на совет:
Судија Сандра Крстиќ
Заменик претседател
Судија Верка Петковска
Членови на советот:
1. Судија Илија Трпков
2. Судија Гордана Спиреска
3. Судија Марјан Грубиша

Р.бр ЧЕТВРТОК
7. Претседател на совет:
Судија Софија Лаличиќ
Заменик претседател
Судија Моника Бахчовановска
Членови на советот:
1. Судија
Марија Клетничка
Марковска
2.
Судија
Милка
Васовска
Ангеловска
3. Судија Седат Реџепагиќ

СРЕДА

Претседател на совет:
Судија Лидија Петровска
Заменик претседател
Судија Лидија Трајковска
Членови на советот:
1. Судија Билјана Коцевска
2. Судија Драган Николовски
3. Судија Добрила Кацарска

ПЕТОК

Претседател на совет:
Судија Александра Ристеска
Заменик претседател
Судија Ленка Давиткова
Членови на советот:
1. Судија Софче Гаврилова
Ефремова
2. Судија Даниела Алексовска
Стојановска
3. Судија Душан Јосифов

V. КРИВИЧЕН СОВЕТ – СПЕЦИЈАЛИЗИРАНО СУДСКО ОДДЕЛЕНИЕ НАДЛЕЖНО ЗА
СУДЕЊЕ НА ДЕЛА ОД ОБЛАСТА НА ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА ЗА
ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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За предмети по кои се одлучува надвор од главниот претрес согласно чл.25 ст.5 од
новиот ЗКП и чл. 22 ст.6 од стариот ЗКП, се формираат следните совети:
ПОНЕДЕЛНИК
РЕДОВЕН СОВЕТ
Претседател на совет:
Судија Ивица Стефановски
Заменик претседател:
Судија Павлина Христова
Членови на советот:
1. Судија Весна Димишкова
2. Судија Горан Бошевски

ВТОРНИК
РЕДОВЕН СОВЕТ
Претседател на совет:
Судија Огнен Ставрев
Заменик претседател:
Судија Јани Нича
Членови на советот:
1.Судија Ѓоко Ристов
2.Судија Дијана Груевска
Илиевска

СРЕДА
РЕДОВЕН СОВЕТ
Претседател на совет:
Судија Весна Димишкова
Заменик претседател:
Судија Горан Бошевски
Членови на советот:
1.Судија Ивица Стефановски
2. Судија Павлина Христова

ЧЕТВРТОК
РЕДОВЕН СОВЕТ
Претседател на совет:
Судија
Диана
Груевска
Илиевска
Заменик претседател:
Судија Ѓоко Ристов
Членови на советот:
1. Судија Јани Нича
2. Судија Огнен Ставрев

СЕКОЈ ПРВ ПЕТОК
РЕДОВЕН СОВЕТ
Претседател на совет:
Судија Ивица Стефановски
Заменик претседател
Судија Весна Димишкова
Членови на советот:
1. Судија Павлина Христова
2. Судија Горан Бошевски

СЕКОЈ ВТОР ПЕТОК
РЕДОВЕН СОВЕТ
Претседател на совет:
Судија
Дијана
Груевска
Илиевска
Заменик претседател
Судија Јани Нича
Членови на советот:
1. Судија Ѓоко Ристов
2. Судија Огнен Ставрев

Доколку во текот на неделата двајца судии кои судат во совет, неможе да постапуваат
по предмет во Кривичен совет, бидејќи едениот од нив е Претседател на совет, а другиот
член, како судечки судии во конкертниот предмет, по предметот во Кривичниот совет, ќе
постапуваат двајца судии од претходниот ден, што биле определени на Кривичниот совет.
Кривичниот совет –Кривично полнолетни и Кривичниот совет –Организиран криминал
и корупција постапуваат по:
- продолжување на притвор во претходна постапка, доставување барање за
екстрадиција од страна на судија во претходна постапка од уписникот- ПП-КС и КОК-ПП КС,
- продолжување на притвор по подигнато обвинение од Уписник КСП и КОК-КСП,
- предлог-барање за изрекување единствена казна, предлог барање за бришење на
казни осуди, приговори на обвинителен акт според стариот закон за кривична постапка,
предлог-барање за укинување на мерка притвор, предлог-барање на укинување мерка
притвор со гаранција, предлог-барање за укинување притвор со замена на куќен притвор,
предлог-барање за укинување на куќен притвор, барање за промена на живеалиште при
извршен куќен притвор, (несогласност на кривичниот судија), предлог-барање за
отповикување на условна осуда, жалба на решение за трошоци, предлог за укинување или
продолжување на задолжително психијатриско лекување, предлог за враќање на патна
исправа и други лични документи, барање за давање и враќање на гаранција, барање за
делумно или целосно укинување на гаранција, предлог за застареност на кривично гонење,
барање за трансфер на осудено лице во странство, барање за признавање на странска
кривична одлука, барање за преиспитување на определена привремена мерка, барање за
откажување од гонење, повлекување на обвинителен акт и жалба на КУИКП решенија од
Уписник КС- КР и КОК-КР,
- барање за условен отпуст од Уписник УОПК и КОК-УОПК,
- барање за повторување на постапка од Уписник К-ПОВ и КОК-ПОВ .
- барања за вонредно ублажување на казна од уписникот КУК.
- молби за помилување од уписникот КП и КОК-КП.
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V. ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТИ (петорка)
ПОНЕДЕЛНИК -СРЕДА
1.Марјан Грубиша
2.Моника Бахчовановска
3.Седат Реџепагиќ
4.Илија Трпков
5.Сандра Крстиќ
6.Гордана Спиреска
7.Софија Лаличиќ
8.Верка Петковска
9.Александра Ристеска
10. Милка Ангеловска Васевска
11.Софче Гаврилова Ефремова
12.Марија Клетничка Марковска
13.

ВТОРНИК-ЧЕТВРТОК
Џенета Бектовиќ
Елена Илиевска Јосифовиќ
Добрила Кацарска
Лидија Трајковска
Лидија Петровска
Душан Јосифов
Љубика Башеска
Оља Ристова
Билјана Коцевска
Ленка Давиткова
Драган Николовски
Даниела Алексовска Стојановска
Дарко Тодоровски

VI. СУДИИ БЕЗ РАСПОРЕД
Без распоред поради користење на породилно отсуство се:
Судија Васка Николовска Масевска
Судија Лирие Елези Ајрулау
РАСПРЕДЕЛБА НА ПРЕДМЕТИ
Согласно чл.174 од Судскиот деловник, предметите во кривичниот оддел на судиите ќе
им се доделуваат во работа со автоматска распределба на предметите, освен кај предметите
по кои е определено да постапува само еден судија и на начин како што е определено во овој
распоред (прераспределба на предмети).
За вршење на автоматска распределба на предметите во посебен оддел кривично
претходна постапка , се определува судскиот службеник Виолета Ивановска, а во нејзино
отсуство автоматската распределба ќе ја врши судскиот службеник Андријана Алиу.
За вршење на автоматска распределба на предметите посебен оддел кривична
истрага организиран криминал , се определува судскиот службеник Јасмина Симоновска , а
во нејзино отсуство автоматската распределба ќе ја врши судскиот службеник Горан
Стаменковски.
За вршење на автоматска распределба на предметите од кривичниот оддел, се
определува судскиот службеник Светлана Лазаревска, а во нејзино отсуство автоматската
распределба ќе ја врши судскиот службеник Лилјана Спасевска.
За вршење на автоматска распределба на предметите од специјализираното
одделение за гонење на организиран криминал и корупција, се определува судскиот
службеник Виолета Иванова , а во нејзино отсуство автоматската распределба ќе ја врши
судскиот службеник Билјана Андонова.
За вршење на автоматска распределба на предметите од оддел за малолетници , се
определува судскиот службеник Смиљка Величковска , а во нејзино отсуство автоматската
распределба ќе ја врши судскиот соработник Далиборка Симоновска.
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Автоматската распределба на предмети ќе се врши во време определено со заклучоци
од Работното тело за стандардизација на постапките во судовите.
При постапувањето со предметите, судиите да ги почитуваат законските рокови
предвидени во процесните закони, како и Судскиот деловник и Внатрешните процедури за
одделните процеси при управувањето со движењето на предметите во судот, особено
движење на предметот во секоја фаза од постапката.
Во текот на годината, доколку се јави потреба од прераспределба на предмети поради
зголемен обем на работи и други причини или во случаи од чл.179 од Судскиот деловник,
Претседателот на судот ќе донесе измени и дополнување на Годишниот распоред за работа
за 2014 година.
До завршување на сите отпочнати постапки пред 01.12.2013 година се применува
стариот ЗКП и Уписници согласно тој закон, а за новопримените предмети после 01.12.2013
година се применуваат одредбите од новиот ЗКП како и уписниците предвидени согласно тој
закон.
Годишниот распоред за работа на Претседателот на судот и судиите во Основен суд
Скопје за 2014 година, се применува од денот на неговото утврдување.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 1 СКОПЈЕ
ВЛАДИМИР ПАНЧЕВСКИ

Доставено до:
-До судиите,
-Судски администратор,
-Шефови на писарници,
-Архива,
-Благајна,
-Информатичар,

ПРИЛОГ: Список на кривични дела за кои е запретена казна затвор до 5 години, до 10 години
и над 10 години во одделот кривично полнолетни
Список на кривични дела во одделението за гонење на организиран криминал и
корупција.
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