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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75  ставови 1  и 2  од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОВЕТОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ И

ПОКРЕНУВАЊЕ НА  ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ  ОДГОВОРНОСТ
ЗА СУДИЈА

Се прогласува Законот за Советот за утврдување на факти и покренување на  постапка за
утврдување одговорност за судија,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11
февруари 2015 година.

Бр. 08-750/1
11 февруари 2015 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

ЗАКОН ЗА СОВЕТОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ И ПОКРЕНУВАЊЕ НА
ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ ОДГОВОРНОСТ ЗА СУДИЈА

Основање

Член 1
Со овој закон се уредуваат постапката за изборот на Советот за утврдување на факти и

покренување на  постапка за утврдување одговорност за судија (дисциплинска постапка и
постапка за нестручно и несовесно работење, согласно закон), начинот на остварување на
неговите функции, изборот, престанокот, одлучувањето и други прашања поврзани со
работата на Советот за утврдување на факти и покренување на   постапка за утврдување
одговорност за судија.

Цел на основање

Член 2
Советот  за  утврдување  на  факти  и  покренување  на    постапка  за  утврдување

одговорност за судија (во натамошен текст: Советот), се основа заради утврдување на
факти и донесување на одлука за потребата од доставување на барање за покренување на
постапка за утврдување на  одговорност на судија или претседател на суд пред  Судскиот
совет на Република Македонија. Советот за утврдување на факти е самостоен и независен
орган.
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Политичко дејствување

Член 3
Се забранува политичко организирање и дејствување во Советот.
Членовите на Советот во вршењето на функциите на Советот не смеат да остваруваат

партиска активност.
Советот со својата работа оневозможува политичко влијание во судството.

Статус на Советот

Член 4
Советот за утврдување на факти има својство на правно лице.
Седиштето на Советот за утврдување на факти е во Скопје.

Печат на Советот

Член 5
Советот за утврдување на факти има печат.
Печатот го содржи името Република Македонија, грбот на Република Македонија,

називот и седиштето на Советот.
На зградата во која се наоѓа седиштето на Советот се истакнува називот и седиштето,

грбот и знамето на Република Македонија.

СОСТАВ И ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ

Состав на Советот

Член 6
Советот за утврдување на факти е составен од 9 члена и тоа:
- три   члена од редот на пензионирани судии со непрекинат судиски стаж од над 15

години, со истакнати резултати во своето работење и кои за време на својот судиски стаж не
биле дисциплински санкционирани, од кои еден член е од редот на припадниците на
заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија,

- три  члена  од  редот  на  пензионирани  јавни  обвинители  со  непрекинат  јавно
обвинителски стаж над 15 години, со истакнати резултати во своето работење и кои за
време на својот јавно обвинителски стаж не биле дисциплински санкционирани, од кои
еден член е од редот на припадниците на заедниците кои не се мнозинство во Република
Македонија,

- два члена од редот на пензионираните универзитетски професори  на Правен факултет на
универзитетите во Република Македонија, со   непрекинат универзитетски стаж на
редовен професор над 15 години, со истакнати резултати и објавени научни трудови во
своето работење, од кои еден член е од редот на припадниците на заедниците кои не се
мнозинство во Република Македонија,

- еден член од редот на пензионираните адвокати со непрекинат адвокатски стаж над 15
години, со истакнати резултати во своето работење и кој за време на својот адвокатски стаж
не бил дисциплински санкциониран.
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Мандат на членовите на Советот

Член 7
Мандатот на избраните членови трае четири години без право на уште еден избор.
Мандатот на член кој е избран на дополнителни избори, поради предвремен престанок на

мандатот на член на Советот на чие место е избран, трае четири години.

Претседател на Советот

Член 8
Со работата на Советот раководи претседател.
Претседателот на Советот се избира од редот на членовите на Советот со мнозинство

гласови од членовите.
Мандатот на претседателот на Советот трае две години, без право на повторен избор.
Советот, по предлог на претседателот на Советот, на истата седница на која се избира и

претседател, избира и заменик кој го заменува во негово отсуство.

ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ

Оглас за член на Советот

Член 9
Претседателот на Советот е должен најдоцна три месеца пред истекот на мандатот на

Советот или на член на Советот, да распише оглас за избор на член на Советот, согласно член
6 од овој закон.

Во  случај  на  предвремен  престанок  на  мандатот  од  членот 7  на  овој  закон,
претседателот на Советот ќе постапи согласно со ставот 1 од овој член во рок од 15 дена по
престанокот на мандатот на членот на Советот.

Времетраење на огласот

Член 10
Огласот од членот 9 на овој закон се објавува во “Службен весник на Република

Македонија” и во најмалку две јавни гласила од кои едно е на службен јазик различен од
македонскиот кој го зборуваат најмалку 20 % од граѓаните во Република Македонија.

Огласот трае 15 дена од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”.

Од денот на распишувањето на огласот до денот на гласањето мора да поминат
најмалку 30 дена.

Услови за член на Советот од редот на судиите

Член 11
На огласот може да се јави секој кој во моментот на објавување на огласот ги

исполнува условите од член 6 на овој закон, како и положен тест за интегритет и
психолошки тест.

Психолошкиот тест кој го спроведува Судскиот совет на Република Македонија  има за цел
по пат на проверка на социјалните способности да ги афирмира кандидатите за вршење
на функцијата член на Советот.
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Тестот за интегритет кој го спроведува Судскиот совет на Република Македонија се
заснова врз постојните етички и професионални кодекси и има за цел     проверка на
етичките и моралните вредности на кандидатот за вршење на фунцијата и се состои од
тест кој се спроведува во писмена форма и анонимно, врз основа на стандардно утврдена
листа на прашања.

Судскиот  совет  на  Република Македонија  е  должен    при    спроведувањето    на
психолошкиот тест и тестот за интегритет, да води сметка за заштита на личните
податоци, угледот и достоинството на кандидатот, согласно со закон.

За спроведувањето на психолошкиот тест и на тестот  за интегритет Судскиот совет на
Република Македонија ангажира стручни лица од независна и целосно акредитирана
професионална институција. Психолошкиот тест се спроведува врз основа на меѓународно
признати психолошки тестови.

Кандидатура

Член 12
Кандидатите својата кандидатура ја поднесуваат писмено до Советот.
Кон пријавата кандидатот доставува:
- потврда за стаж,
- биографски податоци за стручниот и професионалниот развој и
- податоци за учество во стручна и професионална едукација.

Комисија за  подготвување на кандидатска листа

Член 13
Советот  од  својот  состав  формира  Комисија  од  три  члена  за  подготвување  на

кандидатска листа (во натамошниот текст: Комисија).
Комисијата од навремено доставените кандидатури на кандидатите кои ги исполниле

условите од членовите 6 и 11  на овој закон изготвува листа и ја доставува до Советот.
Кандидатската листа се состои од следниве категории :
1. кандидати од редот на пензионирани судии;
2. кандидати од редот на пензионирани јавни обвинители;
3. кандидати од редот на пензионирани универзитетски професори;
4. кандидати од редот на пензионирани адвокати;
5. кандидати од редот на припадниците на заедниците кои не се мнозинство во

Република Македонија.
Советот на седница ја утврдува кандидатската листа од ставот 3 на овој член.
Утврдената кандидатска листа Советот ја доставува до Комисијата за спроведување на

избори на членови на Советот, во рок од 15 дена од денот на  завршување на огласот.

Комисија за спроведување на избори на членови
на Советот

Член 14
Советот од својот состав формира Комисијата за спроведување на избори на членови на

Советот која се   состои од претседател и   два члена (во натамошниот текст: Комисија за
избори).

Комисијата за избор го подготвува изборниот материјал, формира изборни одбори и ги
спроведува изборите.
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Член 15
Член на Комисија за подготвување на кандидатската листа не може да биде и член на

Комисија за спроведување на избори на членови на Советот и обратно.

Избор на членови на Совет

Член 16
Членовите на Советот се избираат од страна на сите судии во Република Македонија, на

непосредни и тајни избори.
Судски изборен именик

Член 17
Најдоцна пет дена по распишувањето на изборите Судскиот совет на Република

Македонија  го  доставува  Судскиот  изборен  именик  до  сите  судови  во  Република
Македонија.

Судскиот изборен именик се става на увид во судот и секој судија има право во рок од три
дена по писмен пат да побара исправка на податоците.

Судскиот совет на Република Македонија во рок од три дена од приемот на барањето од
ставот 2 на овој член одлучува со решение.

Против решението од ставот 3 на овој член може да се поведе управен спор пред
надлежниот суд во рок од 24 часа по приемот на решението.

Надлежниот суд од ставот 4 на овој член донесува одлука во рок од 48 часа.
Судскиот совет на Република Македонија најдоцна во рок од 20 дена од денот на

распишувањето на изборите го заклучува Судскиот изборен именик.

Начин на спроведување на изборите на членови
на Советот

Член 18
Изборите за членови на Советот се спроведуваат во ист ден.
Изборите се спроведуваат на изборни места со број и со седиште во сите судови во

Република Македонија, согласно со Законот за судовите.
Изборите по изборни места ги спроведува изборен одбор формиран со решение од

Комисијата за избори.
Изборниот одбор е составен од претседател и двајца членови од редот на судиите и/или

стручните соработници од судот и нивни заменици.
Комисијата за избори е должна изборните одбори да го формира седум дена пред денот на

гласањето.

Изборен материјал

Член 19
Изборниот материјал се состои од:
- кутии за гласање и паравани,
- обрасци за записници,
- блок со гласачки ливчиња според изводот од Судскиот изборен именик, листи на

кандидати,
- извод од Судскиот изборен именик и
- друг материјал потребен за гласање.
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Гласачко ливче

Член 20
Гласачкото ливче содржи:
- назив на гласачкото ливче,
- назив на изборното место,
- сериски број и
- име и презиме на кандидатите според азбучен ред за секоја од категориите од членот 13

став 3 од овој закон.

Доставување на изборниот материјал

Член 21
Комисијата за избор го предава изборниот материјал на претседателот на изборниот

одбор најдоцна во рок од 24 часа пред одржување на изборите за што се составува
записник.

Спроведување на гласањето

Член 22
Гласањето се спроведува во работен ден.
Гласањето започнува во 8,00 часот и трае непрекинато до 15,00 часот.
Судиите гласаат за кандидатите од листа.
Судиите се идентификуваат со судиска легитимација и гласаат тајно.
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.

Записник за гласање

Член 23
По  затворање  на  гласачкото  место  избирачкиот  одбор  најдоцна до 18,00  часот

составува записник за текот и резултатот на гласањето и ја известува Комисијата за избор.
Во записникот се внесуваат податоци:
- за вкупниот број на излезени гласачи што гласале,
- за вкупниот број на гласови што ги добил секој кандидат од секоја категорија од член 13

став 3 на овој закон,
- за бројот на неважечки ливчиња и
- забелешка за текот на гласањето.
Избирачкиот одбор во рок од 24 часа го доставува записникот со резултатите од

гласањето и другиот избирачки материјал до Комисијата за избор.
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Неважечко гласачко ливче

Член 24
Гласачкото ливче е неважечко доколку не е пополнето или има заокружено поголем број

на кандидати од бројот што се избира според утврдените категории од член 13 став 3 на овој
закон.

Изборен резултат

Член 25
Комисијата за избор ги сумира резултатите од изборните места и го утврдува изборниот

резултат најдоцна во рок од 48 часа од моментот на затворање на изборите.
За избрани членови на Советот се сметаат:
1. првите двајца кандидати со најголем број гласови од редот на пензионирани судии, и

првиот кандидат со најголем број гласови од редот на пензионирани судии од заедниците кои
не се мнозинство;

2. првите двајца кандидати со најголем број гласови од редот на пензионирани јавни
обвинители и првиот кандидат со најголем број гласови од редот на пензионирани јавни
обвинители од заедниците кои не се мнозинство;

3. првиот кандидат со најголем број гласови од редот на пензионирани универзитетски
професори и првиот кандидат со најголем број гласови од редот на пензионирани
универзитетски професори од заедниците кои не се мнозинство;

4. еден кандидат со најголем број гласови  од редот на пензионирани адвокати.

Конституирање на Советот

Член 26
Конститутивната седница се одржува во рок од 15 дена од изборот на членовите на

Советот.
Конститутивната седница ја свикува претседателот на претходниот Совет.
Со конститутивната седница претседава најстариот член на Советот, до изборот на

претседател на Советот.

Престанок на мандат на член на Советот

Член 27
На член на Советот му престанува мандатот:
1. со истекот на времето за кое е избран;
2. по негово барање;
3. поради смрт;
4. ако е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело на безусловна казна

затвор од најмалку шест месеца или друго кривично дело кое го прави недостоен да ја врши
функцијата член на Советот;

5. ако на член на Советот му се утврди трајна неспособност за вршење на функцијата и
6. ако е избран на друга јавна функција или професија.
Во случајот од ставот 1 точка 2 на овој член мандатот престанува кога Советот, на

седница ќе ја усвои оставката.
Во случајот од ставот 1   точка 4 на овој член мандатот престанува со денот на

правосилноста на пресудата.

7 од 14

www.pravdiko.mk



Службен весник на РМ, бр. 20 од 12.02.2015 година

Во случајот од ставот 1 точка 5 на овој член мандатот престанува кога Советот на
седница ќе утврди исполнување на условот врз основа на претходно спроведена постапка.

Во случај од ставот 1 точка 6 на овој член мандатот престанува со изборот на друга
функција или професија.

СЛУЖБА ЗА СТРУЧНО ПОМОШНО-ТЕХНИЧКИ
РАБОТИ НА СОВЕТОТ

Член 28
Вработените во Советот имаат статус на административни   службеници и во однос на

нивните права, обврски и одговорности се применува Законот за административни
службеници.

Вработените  кои  вршат  помошни  или  технички  работи  немаат  статус  на
административни   службеници и во однос на нивните права, обврски и одговорности се
применува членот 3 од Законот за вработени во јавниот сектор.

ФИНАНСИРАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ

Извори на финансирање

Член 29
Средствата за работа на Советот се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија

преку буџетот на “Судската власт”.

Простории и опрема

Член 30
Владата на Република Македонија ги обезбедува просториите и опремата за вршење на

дејноста на Советот.

Член 31
Платата на Претседателот на Советот е соодветна на платата на Претседателот на

Судскиот совет на Република Македонија, а на членовите на Советот соодветно на платата на
членовите на Судскиот совет на Република Македонија.

НАДЛЕЖНОСТ, ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН
НА РАБОТА НА СОВЕТОТ

Надлежност

Член 32
Советот е надлежен:
- да расправа поединечно по сите претставки и поплаки поднесени од граѓаните,

правните лица, претседатели на судови   за работата на судиите или претседатели на
судови, како и за одолжување на судските постапки, како и по допрен глас или други
добиени сознанија за работата на судиите или претседатели на судови (во натамошниот
текст: иницијатива),

- да прибавува податоци и докази кои се од интерес за утврдување на состојбата   во
врска со наодите во иницијативата,
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- да прибавува  податоци и доказите кои се од интерес за утврдување на состојбата  во
врска со наодите во иницијативата кои се наоѓаат кај државен орган, орган на единицата на
локалната самоуправа или кај физичко или правно лице на кое му е доверено вршење на
јавни овластувања, кои се должни без надомест да ги достават до Советот во рокот
определен во барањето,

- да врши непосреден увид во судски списи и други списи и досиеја кои се од интерес на
Советот за утврдување на фактите  во врска со наодите во иницијативата,

- да ги разгледува извештаите на Судскиот совет на Република Македонија за работата на
судиите и судовите во Република Македонија,

- да поднесува барање за поведување на постапка за   одговорност на судија или
претседател на суд до Судскиот совет на Република Македонија,

- да го застапува барањето за поведување на постапка за   одговорност на судија или
претседател на суд пред Судскиот совет на Република Македонија,

- да изготвува годишен извештај за работите од своја надлежност кој го објавува на веб
страницата на Советот, најдоцна до 1 февруари во тековната година за претходната година
и

- врши други надлежности утврдени со закон.
Советот задолжително најмалку еднаш во текот на една работна недела одржува

седница на која расправа поединечно по сите иницијативи и донесува одлука, најмногу во рок
од 40 дена од денот на поднесената претставка или поплака, односно од денот на
допрениот глас или друго добиено сознание.

Работа на седници

Член 33
Работите од своја надлежност, Советот ги разгледува и за нив одлучува на седница.
Претседателот на Советот ги свикува седниците и со нив раководи.
Претседателот е должен да свика седница и по предлог на најмалку три члена на

Советот. Седница може да се одржи ако е присутно мнозинството од вкупниот број
членови, со право на глас доколку со овој закон поинаку не е определено.

Поканата за седница со предлог на дневниот ред и со материјалите се доставува до
членовите на Советот најмалку три дена пред одржувањето на седницата.

Предлогот на дневниот ред се утврдува со мнозинство гласови од присутните членови.
Поради итни и неодложни работи, седницата на Советот може да се закаже и одржи и

во пократок рок од рокот утврден во ставот 6 на овој член.

Јавност во работата

Член 34
Седниците на Советот се јавни.
Јавноста може да биде исклучена само со одлука на Советот заради заштита на угледот и

интегритетот на судијата или кандидатот за судија. За исклучување на јавноста од
седниците, Советот одлучува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број
членови на Советот со право на глас.

За работата на седницата на Советот се води записник и стенографски белешки.
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Претседател на Советот

Член 35
Претседателот на Советот:
- го претставува Советот,
- претседава и раководи со седниците,
- учествува во работата и во одлучувањето на Советот,
- ги потпишува одлуките, предлозите и другите акти на Советот и се грижи за нивно

извршување и
- се грижи за спроведување на Деловникот на Советот и врши и други работи

определени со закон и Деловникот.

Еднаквост на членовите на Советот

Член 36
Членовите на Советот во вршењето на функцијата член на Советот се еднакви во

правата и обврските.

Права, обврски и одговорности на член на Советот

Член 37
Член на Советот ги има следниве права, обврски и одговорности:
- учествува во работата и во одлучувањето на Советот,
- дава иницијативи, предлози и мислења по прашања од надлежност на Советот,
- учествува во работата на Советот во кој е избран,
- по заклучок на Советот остварува увид во работата на судија или претседателот на суд и

презема други дејствија и за тоа му поднесува извештај на Советот,
- по заклучок на Советот, го застапува Советот во постапката за утврдување на

одговорност на судија или претседател на суд пред Судскиот совет на Република
Македонија,

- одговорен е за повреда на Уставот и закон во врска со вршење на функцијата во
Советот и

- врши и други работи определени со овој закон.

Деловник за работа на Советот

Член 38
Советот донесува Деловник за работа со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број

членови.
Со Деловникот за работа на Советот се уредува постапката и начинот на работа на

Советот и други прашања од надлежност на Советот.
Деловникот за работа се објавува во “Службен весник на Република Македонија”.
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Постапка за  утврдување на факти за  одговорност
на судија или претседател на суд

Член 39
Постапка за утврдување на факти за    одговорност на судија или претседател на суд (во

натамошниот текст: постапка), се поведува во рок од шест месеци од денот на осознавање
на сторената повреда, но не подолго од три години од денот на сторувањето на повредата.

Постапка е итна и од доверлив карактер, се води без присуство на јавноста и со
почитување на угледот и достоинството на судијата или претседателот на судот при што се
води сметка за заштита на личните податоци на судијата или претседателот на судот
согласно со прописите за заштита на личните податоци.

По барање на судијата или претседателот на судот Советот ќе одлучи постапката да се
води со присуство на јавноста.

Член 40
Советот по повод поднесена иницијатива од своите редови определува известител кој по

разгледувањето  на  иницијативата  доставува  извештај  до  Советот  за  тоа  дали
иницијативата е навремена, дозволена, целосна и основана.

Советот врз основа на извештајот од став 1 на овој член расправа и ќе ја отфрли
иницијативата и за тоа ќе го извести подносителот ако:

- е поднесена за дејствие на судијата кое не претставува  повреда согласно закон,
- настапила застареност и
- иницијативата е поднесена од неовластено лице.
При  одлучување  на  Советот,  тој  е  врзан  за  фактичката  состојба  изнесена  во

иницијативата за поведување  постапка.
Советот врз основа на извештајот од став 1 на овој член расправа, и доколку најде дека

иницијативата е ненавремено, нецелосна, неоснована или недозволена ќе ја отфрли
иницијативата и за тоа ќе го извести подносителот.

Доколку Советот ја прифати    иницијативата, Советот од своите редови формира
комисија во состав од претседател и два члена за утврдување на фактите во врска со
наодите истакнати во иницијативата (во натамошниот текст: Комисија).

Советот од своите редови определува еден заменик на претседателот на Комисијата и еден
заменик за членовите на Комисијата.

Заменикот за членовите на Комисијата може да замени само еден член при одржување на
состаноците и расправите.

Член 41
Комисијата ја доставува иницијативата и доказите лично до судијата или претседателот на

судот против кој е поднесена иницијативата.
Судијата или претседателот на судот може писмено да одговори на наводите во

иницијативата или да даде усна изјава на записник во рок од осум дена од добивањето на
иницијативата.  Судијата  или претседателот  на  судот  против  кој  е  поднесена
иницијативата има право на бранител којшто самиот го известува и го обезбедува за
расправата.

Заедно  со  одговорот  на  иницијативата  судијата  или  претседателот  на  судот  ги
доставува сите докази врз основа на кои го заснова својот одговор на барањето или со кои ги
побива наводите и доказите во иницијативата.

Судијата или претседателот на судот во одговорот на иницијативата е должен да ја
наведе адресата на која ќе му се доставуваат писмената во текот на постапка по писмен
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пат, како и електронската адреса на која писмената ќе му се доставуваат по електронски
пат.

Писмената во текот на постапката се доставуваат по пошта со препорачана пратка
лично до судијата или претседателот на судот и по електронски пат на адресата наведена во
одговорот на иницијативата во ставот 4 од овој член.

Доколку судијата или претседателот на судот не се затече на адресата наведена во
одговорот на иницијативата каде што треба да се изврши доставување на писменото,
доставувачот ќе остави писмено известување заради примање на писменото со кое се
известува да дојде во определен ден и час во определена просторија на судот за прием на
писменото. Ако судијата или претседателот на судот не постапи по известувањето се
смета дека доставувањето е извршено на денот и часот наведени во известувањето.

Доставувањето по електронски пат се врши согласно со одредбите од Законот за
парничната постапка.

Прибавување податоци и докази

Член 42
Комисијата со барање прибавува податоци и докази кои се од интерес за утврдување на

фактите во врска со утврдување на  одговорност на судијата.
Доколку податоците и доказите од ставот 1 на овој член се наоѓаат кај државен орган,

орган на единицата на локалната самоуправа или кај физичко или правно лице на кое му е
доверено вршење на јавни овластувања, истите се должни без надомест да ги достават до
Советот во рокот определен во барањето од ставот 1 на овој член.

Расправа на Комисијата

Член 43
Комисијата закажува расправа во рок од седум дена од денот на добивањето на одговор на

иницијативата од страна на судијата или претседателот на судот.
На расправата Комисијата работи во полн состав.
Со расправата раководи претседателот на Комисијата.

Покана за расправа

Член 44
На расправата  се поканува  судијата  или претседателот  на судот, на кои им се

доставуваат прибавените докази од Комисијата.
Ако учесниците од ставот 1 на овој член кои се уредно поканети не дојдат, а

изостанокот не го оправдаат, расправата ќе се одржи.

Член 45
На расправата ќе се изведат доказите предложени од подносителот на иницијативата,

судијата или претседателот на судот, како и доказите што ги прибавила Комисијата.
Судијата или претседателот на судот има право да се произнесе по сите докази

изведени на расправата.
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Записник

Член 46
За дејствијата преземени на расправата се составува записник.
Записникот го води лице кое ќе го определи Советот, од редот на стручната служба на

Советот.
Записникот особено содржи податоци за: ден, час и место на одржување на расправата,

претседателот и членовите на Комисијата и лицето кое го води записникот, имињата на
присутните лица, изјавата на судијата или претседателот на судот, односно неговиот
бранител и доказите што се изведени.

Записникот го потпишуваат подносителот на барањето, судијата или претседателот на
судот односно нивниот бранител, Комисијата и лицето кое го води записникот.

Доколку некој од лицата наведени во став 4 на овој член не го потпише записникот, тоа
ќе се евидентира во истиот.

Претседателот на Комисијата може да нареди целиот тек или дел од расправата да се
бележи стенографски, односно да се врши тонско снимање.

Стенографските белешки, односно тонското снимање во рок од 48 часа ќе се преведат,
прегледаат и приклучат кон записникот, заедно со преписот од тонското снимање.

Извештај на Комисијата

Член 47
Комисијата во рок од десет дена по завршувањето на расправата поднесува извештај за

утврдените факти и дава предлог до Советот да одлучи за поднесување на барање до
Судскиот совет на Република Македонија за поведување на постапка за утврдување на
одговорност на судија или претседател на суд.

Содржина на извештајот

Член 48
Извештајот треба да ги содржи сите списи и акти што во текот на постапката

Комисијата ги имала на располагање, изјаснувањето на судијата или претседателот на
судот, опис на спроведените дејствија, како и образложен предлог за одлучување.

Одлука на Советот

Член 49
Советот врз основа на извештајот од членот 48 на овој закон и расправата на седницата на

Советот донесува одлука за поднесување на барање до Судскиот совет на Република
Македонија за поведување на постапка за утврдување на одговорност на судија или
претседател на суд.

Советот ќе ја одбие иницијативата ако утврди дека е неоснована заради непостоење
докази дека судијата ја сторил повредата согласно закон.

Член 50
Советот со заклучок од своите редови определува еден член на Советот, кој ќе го

застапува советот во постапка за утврдување на  одговорност на судија или претседател на суд
пред Судскиот совет на Република Македонија.
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Доставување на одлука

Член 51
Одлуката од членот 50 од овој закон се доставува во рок од три дена од денот на

одржувањето на седницата на која е донесена одлуката до судијата или претседателот на
судот за кои се водела постапка пред Советот, а предметот со сите списи и одлуката од член
50 од овој закон се доставува до Судскиот совет на Република Македонија во рокот утврден
во овој став.

Во рокот од став 1 на овој член, за донесената одлука од член 50 на овој закон, Советот го
информира подносителот на иницијативата.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 52
Првиот избор на членови на Советот, согласно со овој закон, ќе го спроведе Комисија

формирана од Судскиот совет на Република Македонијаво состав од пет члена.
Постапката за избор на членови на Советот, Судскиот совет е должен да ја започне во

рок од 60  дена од денот на влегување во сила на овој закон.
Деловникот за работа Советот ќе го донесе во рок од 30 дена од денот на неговото

конституирање.
Актите за внатрешна организација и систематизација на работите и задачите ќе ги

донесе Советот во рок од 30 дена од денот на конституирањето.
Другите  акти  предвидени  со  овој  закон  ќе  се  донесат  во  рок  од  три  месеца  од

конституирањето на Советот.
Конститутивната седница на првиот Совет, ја свикува и со неа претседава најстариот

член на Советот, до изборот на претседател на Советот.

Член 53
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на

Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува по истекот на три месеци од денот на
влегувањето во сила.
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