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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ НА ЕВРОПСКИОТ СУД                               

ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.43 од 04.03.2014 година) 

Член 1 

Во Законот за извршување на одлуките на Европскиот суд за човекови права („Службен 
весник на Република Македонија“ број 67/2009), во членот 5 точка 2 по зборовите: 
”Врховниот суд на Република Македонија” се додаваат зборовите: ”Вишиот управен суд”. 

Во точката 7 зборовите: „од надлежност на Министерството“ се заменуваат со зборовите: 
„согласно со закон“. 

Во точката 13 зборот „пресуда„ се заменува со зборот „одлука„. 

Член 2 

Во членот 8 ставот (1) се менува и гласи:  
„(1) Меѓуресорската комисија е составена од функционерите кои раководат со 
Министерството за правда, Министерството за внатрешни работи, Министерството за 
надворешни работи и Министерството за финансии.“ 

Во ставот (2) по зборовите: ”претседателот на Врховниот суд на Република Македонија” се 
става запирка и се додаваат зборовите: ”претседателот на Уставниот суд на Република 
Македонија, претседателот на Апелациониот суд во Скопје, претседателот на 
Апелациониот суд во Штип, претседателот на Апелациониот суд во Битола, претседателот 
на Апелациониот суд во Гостивар и претседателот на Вишиот управен суд”. 

По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:  
”(3) Присуството на функционерот од ставовите (1) и (2) на овој член е задолжително. 

(4) Присуството на заменик на функционерот од ставовите (1) и (2) на овој член нема да се 
земе предвид при утврдувањето на мнозинство за одлучување на Меѓуресорската 
комисија согласно со Деловникот од членот 12 став (2) од овој закон.“ 

Ставот (3) станува став (5). 

Член 3 

Во членот 14 став (1) зборот ”одлуката” се заменува со зборот ”пресудата”. 
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Во ставот (2) по зборот ”јазик” се додаваат зборовите: ”на пресудата”. 

Член 4 

Во членот 15 ставот (1) се менува и гласи:  
”(1) Најдоцна во рок од 30 дена по објавувањето на одлуката на Судот, Бирото ја 
информира Владата за содржината на одлуката и обврските на Република Македонија 
утврдени во неа.” 

Член 5 

Во членот 22 став (1) по зборовите: ”Врховниот суд на Република Македонија” се става 
запирка и се додаваат зборовите: ”Вишиот управен суд”, а зборот ”одлуката” се заменува 
со зборот ”пресудата”. 

Во ставот (2) зборот ”одлука” се заменува со зборот ”пресуда”, а зборот ”одлуката” се 
заменува со зборот ”пресудата”. 

Член 6 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на 
Република Македонија”. 

 


