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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
УПРАВНИТЕ СПОРОВИ 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.150 од 18.11.2010 година) 

Член 1 

Во Законот за управните спорови („Службен весник на Република Македонија" бр. 
62/2006), во членот 1 зборовите: „Управниот суд (во натамошниот текст: судот)" се 
заменуваат со зборот „судот", а по зборовите: „како и за актите" се додаваат 
зборовите: „на тие органи". 

Член 2 

Во членот 2 став 1 зборот „судот" се заменува со зборот „се". 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:  
„Во случаите од ставот 1 на овој член кога се работи за спорови од изборната постапка 
ќе се применуваат одредбите од Изборниот законик." 

Во ставовите 3, 4 и 5 зборот „судот" се заменува со зборот „се". 

Член 3 

Во членот 3 став 4 зборот „Јавниот" се заменува со зборот „Државниот". 

Во ставот 4 зборот „институција" се заменува со зборовите: „органот што го застапува". 

Член 4 

Членот 4 се менува и гласи:  
„Управните спорови во Република Македонија ги решаваат:  
- Управниот суд, како првостепен суд;  
- Вишиот управен суд како второстепен суд и  
- Врховниот суд на Република Македонија кој одлучува по вонредни правни средства 
во случаите кога тоа е уредено со овој закон". 

Член 5 

Во членот 5 зборот „Пресудите" се заменува со зборот „Одлуките". 

Член 6 

Во членот 6 зборовите: „на граѓани" се бришат. 

Член 7 
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Во членот 7 по зборовите: „како и актите" се додаваат зборовите: „на тие органи". 

Член 8 

По членот 7 се додаваат два нови члена 7-а и 7-б, кои гласат: 

"Член 7-а 

Доколку овој закон не содржи одредби за постапката во управните спорови, соодветно 
ќе се применуваат одредбите од Законот за парничната постапка. 

Член 7-б 

Во управен спор странките сами ги поднесуваат трошоците што ги предизвикале со 
свое дејствие". 

Член 9 

Во членот 8 став 1 по зборот „против" се додава зборот „конечен". 

Ставот 2 се менува и гласи:  
„Управен спор може да се поведе и против првостепен управен акт, кога не е 
предвидена правна заштита во управна постапка во втор степен". 

Член 10 

Членот 10 се менува и гласи:  
„Управниот акт може да се побива:  
- ако е донесен од ненадлежен орган,  
- поради погрешна примена на материјалното право,  
- поради погрешно или нецелосно утврдена фактичка состојба во постапката која му 
претходела на актот и  
- кога во постапката која му претходела на актот не се постапило според правилата на 
постапката." 

Член 11 

Во членот 11 точката се брише и се додаваат зборовите: „согласно со закон". 

Член 12 

Во членот 15 став 4 зборовите: „одлука која треба да биде образложена" се заменуваат 
со зборовите: „решение кое треба да биде образложено". 

Ставот 5 се менува и гласи:  
„Против решението од ставот 4 на овој член, странките можат во рок од три дена да 
поднесат жалба до Вишиот управен суд, кој е должен по жалбата да одлучи во рок од 
три дена од денот на нејзиниот прием". 
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Член 13 

Членот 16 се менува и гласи:  
„Управниот суд во управен спор одлучува во прв степен по тужба против управни акти. 
Вишиот управен суд одлучува по жалби против одлуките на Управниот суд донесени 
во прв степен. 

Врховниот суд одлучува по вонредни правни средства против одлуките на Вишиот 
управен суд." 

Член 14 

Во членот 17 зборовите: „на граѓани" се бришат. 

Член 15 

Членот 18 се менува и гласи:  
„Бројот на судиите во Управниот суд и Вишиот управен суд се определува со одлука на 
Судскиот совет на Република Македонија." 

Член 16 

По членот 18 се додаваат четири нови члена 18-а, 18-б, 18-в и 18-г, кои гласат: 

"Член 18-а 

Во управен спор судот одлучува во совет. 

Во управен спор одлучува судија поединец во случаи определени со овој закон. 

Член 18-б 

Во прв степен споровите ги суди совет или судија поединец. Кога суди во прв степен 
советот е составен од тројца судии. 

Член 18-в 

Судија поединец суди во спорови поведени против актите донесени во прекршочна 
постапка од органите на членот 6 од овој закон со кои е изречена глоба која не го 
надминува износот од 5.000 евра во денарска противвредност и за кои не е 
пропишана посебна прекршочна мерка, одземање на предмети и не е предвидена 
забрана за вршење професија и дејност. 

Член 18-г 

Вишиот управен суд одлучува во совет од тројца судии". 

Член 17 
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Во членот 20 ставот 4 се брише. 

Ставот 5 станува став 4. 

Член 18 

Во членот 21 ставови 1 и 2 зборот „судот" се заменува со зборовите: „Управниот суд". 

Член 19 

Во членот 24 зборот „судот" се заменува со зборовите: „Управниот суд". 

Член 20 

Во членот 25 став 1 по зборот „совет" се додаваат зборовите: „или судија поединец". 

Во ставовите 1 и 2 зборот „судот" се заменува со зборовите: „Управниот суд". 

Член 21 

Во членот 26 ставови 1 и 2 зборот „судот" се заменува со зборовите: „Управниот суд". 

Член 22 

Во членот 27 зборот „судот" се заменува со зборовите: „Управниот суд". 

Член 23 

Во членот 28 став 1 зборот „Судот" се заменува со зборовите: „Управниот суд". 

Во ставовите 2, 3 и 4 зборот „судот" се заменува со зборовите: „Управниот суд". 

Во ставот 4 бројот „30" се заменува со бројот „22". 

Член 24 

Во членот 29 ставови 1, 2 и 3 зборот „судот" се заменува со зборовите: „Управниот 
суд". 

Член 25 

Членот 30 се менува и гласи:  
„За управните спорови Управниот суд одлучува по правило на нејавна седница. 

За управните спорови судот одлучува:  
- за законитост на актите и  
- за самата управна работа." 
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Член 26 

По членот 30 се додава нов член 30-а, кој гласи: 

"Член 30-а 

Во спор за законитост на актите на органите од членот 1 на овој закон, за работите од 
членот 26 на овој закон Управниот суд одлучува со решение без расправа. 

Судот ќе одржи јавна усна расправа и со пресуда ќе одлучи за самата управна работа, 
ако:  
- сложеноста на предметот во управниот спор тоа го налага,  
- тоа е неопходно заради подобро разјаснување на управната работа или утврдување 
на фактичката состојба,  
- судот изведува докази и  
- во случаите утврдени во членовите 22 и 36 став 3 и 40 од овој закон." 

Член 27 

Членот 32 се брише. 

Член 28 

Во членот 35 зборот „гледишта" се заменува со зборовите: „правни интереси". 

Член 29 

Во членот 36 став 1 зборовите: „го решава" се заменуваат со зборовите: „одлучува за". 

Во ставот 3 зборовите: „односно решение" се бришат. 

Член 30 

Членот 39 се менува и гласи:  
„Против одлуката на Управниот суд е дозволена жалба". 

Член 31 

По членот 39 се додава нов член 39-а, кој гласи: 

„Член 39-а 

Со пресуда судот тужбата ја уважува како основана или ја одбива како неоснована. Ако 
тужбата се уважува судот го поништува оспорениот управен акт. 

Судот со решение одлучува и за времените мерки од членот 15 на овој закон." 

Член 32 
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Во членот 40 став 3 по зборот „надзор" се додаваат зборовите: „над работата на 
органот што го донел актот кој е предмет на управен спор", а зборот „пресудата" се 
заменува со зборот „одлуката". 

Член 33 

Членот 41 се менува и гласи:  
„Судот по завршената расправа ја донесува и усно ја објавува пресудата. 

Во сложените предмети судот може да го одложи усното објавување на пресудата, 
најдоцна во рок од три дена од денот на завршување на расправата. 

Објавената пресуда судот е должен да ја изработи во рок од осум дена, а во сложените 
предмети во рок од 15 дена од денот на објавувањето. 

Ако по завршената усна расправа не може да се донесе пресуда, поради тоа што 
претходно треба да се утврди таков факт за чие расправање не е потребна нова усна 
расправа, судот ќе донесе пресуда, без расправа и тоа најдоцна во рок од осум дена 
откако тој факт ќе биде утврден." 

Член 34 

Во насловот на Главата VI зборот „ВОНРЕДНИ" се брише и се додаваат седум нови 
члена 42-а, 42-б, 42-в, 42-г, 42-д, 42-ѓ и 42-е, кои гласат: 

„Жалба 

Член 42-а 

Против одлуките на Управниот суд странките можат да изјават жалба во рок од 15 дена 
од денот на доставувањето на одлуката преку Управниот суд до Вишиот управен суд. 

Против одлука на Управниот суд, органот чиј акт бил предмет на управниот спор може 
да поднесе жалба преку Државниот правобранител на Република Македонија. 

Вишиот управен суд одлучува по жалба во совет од тројца судии. 

Член 42-б 

Во жалбата не можат да се истакнуваат нови факти ниту да се предлагаат нови докази 
освен ако се однесуваат на суштествени повреди на одредбите од постапката пред 
судот поради кои може да се изјави жалба. 

Член 42-в 

Против одлуката на судот може да се изјави жалба поради:  
- суштествени повреди на одредбите на постапката,  
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- поради погрешно и нецелосно утврдена фактичка состојба и  
- поради погрешна примена на материјалното право. 

Член 42-г 

Суштествена повреда на одредбите на постапката постои, ако судот во текот на 
постапката не применил или неправилно применил одредба од овој или друг закон, а 
тоа влијаело или можело да влијае врз донесување на законита и правилна одлука. 

Суштествена повреда на одредбите од постапката секогаш постои, ако:  
1) судот бил непрописно составен;  
2) во донесувањето на одлуката учествувал судија кој според законот мора да се 
изземе, односно кој со решение на судот бил изземен;  
3) е одлучено за барање во спор што не спаѓа во управно судска надлежност;  
4) спротивно на одредбите од овој закон судот ја засновал својата одлука врз 
недозволени располагања на странките;  
5) на странка со незаконито постапување, а особено со пропуштање на доставување не 
и е дадена можност да расправа пред судот;  
6) спротивно на одредбите од овој закон судот го одбил барањето на странката во 
постапката да и обезбеди толкувач, а странката поради тоа се жали;  
7) судот донел одлука без јавна усна расправа, а бил должен да ја одржи согласно со 
членот 30-а став 2 од овој закон;  
8) во постапката како тужител или тужен учествувало лице кое не може да биде 
странка во постапката, или ако странката што е правно лице не ја застапувало 
овластено лице, или ако процесно неспособна странка не ја застапувал законски 
застапник, или ако законскиот застапник, односно полномошникот на странката немал 
потребно овластување за водење на постапката или за одделни дејствија во 
постапката, доколку водењето на остапката, односно вршењето на одделни дејствија 
во постапката не било дополнително одобрено;  
9) е одлучено за барање за кое веќе тече спор, или за кое веќе порано правосилно е 
одлучено, или за кое веќе е склучено судско порамнување;  
10) спротивно на законот била исклучена јавноста на усната расправа;  
11) одлуката има недостатоци поради кои не може да се испита, а особено ако 
изреката на одлуката е неразбирлива, ако противречи сама на себеси или на 
причините за одлуката, или ако одлуката воопшто нема причини или во неа не се 
наведени причините за решителните факти или тие причини се нејасни или 
противречни, или ако за решителните факти постои противречност меѓу она што во 
причините на одлуката се наведува за содржината на исправите или записникот за 
исказите дадени во постапката и самите тие исправи или записникот и  
12) судот ги повредил одредбите за употреба на јазикот во постапката. 

Ако странката која е правно лице не била застапувана од овластено лице или поради 
тоа што процесно неспособната странка не ја застапувал нејзиниот законски застапник, 
или поради тоа што законскиот застапник, односно полномошникот на странката 
немал потребно овластување за водење на постапката или за одделни дејствија во 
постапката, жалба може да изјави само странката на која се однесуваат тие 
недостатоци. 
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Член 42-д 

Погрешно утврдена фактичка состојба постои кога судот некој решителен факт 
погрешно го утврдил, односно кога не го утврдил. 

Нецелосно утврдена фактичка состојба постои кога на тоа укажуваат фактите или 
доказите кои странката без успех ги предложила во текот на постапката. 

Член 42-ѓ 

Погрешна примена на материјалното право постои кога судот не ја применил 
одредбата на материјалното право што требало да ја примени или кога таквата 
одредба не ја применил правилно. 

Член 42-е 

Вишиот управен суд по жалба по правило одлучува без расправа. 

Кога советот на Вишиот управен суд ќе најде дека заради правилно утврдување на 
фактичката состојба е потребно да се повторат веќе изведените докази, ќе закаже 
расправа. 

Кога на седница на советот ќе се утврди дека пресудата против која е изјавена жалба 
се заснова на суштествена повреда на одредбите на овој или на друг закон или на 
погрешно и нецелосно утврдена фактичка состојба, а пресудата веќе еднаш била 
укината, Вишиот управен суд ќе закаже расправа и мериторно ќе одлучи." 

Член 35 

Во членот 45 зборот „решава" се заменува со зборот „одлучува". 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:  
„Судот пред кој е завршена постапката одлучува за повторување на постапката во 
совет составен од петмина судии." 

Член 36 

Во членот 46 зборот „решавање" се заменува со зборот „одлучување". 

Член 37 

Во членот 47 став 1 по зборот „повторување" се додаваат зборовите: „на постапката", а 
зборот „решава" се заменува со зборот „одлучува". 

Член 38 

Во членот 48 став 1 зборот „решава" се заменува со зборот „одлучува". 
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Член 39 

Во членот 49 по зборот „постапката" се додаваат зборовите: „Јавниот обвинител на 
Република Македонија", а зборот „се" се брише. 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:  
„Врховниот суд на Република Македонија по барање за заштита на законитоста 
одлучува на општа седница". 

Член 40 

Членот 51 се брише. 

Член 41 

Во насловот на Главата „VII" зборот „ПРЕСУДИТЕ" се заменува со зборот „ОДЛУКИТЕ". 

Член 42 

Во членот 53 став1 зборот „пресудата" се заменува со зборот „одлуката". 

Во ставот 2 зборот "пресуда" и зборот "решение" се заменува со зборот "одлука". 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 43 

Постапките по тужбите за покренување на управен спор поднесени до Управниот суд 
до денот на отпочнување на примената на овој закон ќе се спроведат согласно со 
одредбите од овој закон. 

Член 44 

Против одлука во управен спор донесена до денот на отпочнувањето на примената на 
овој закон, може да се изјави жалба според прописите што важеле до денот на 
отпочнувањето на примената на овој закон, ако според тие прописи жалбата е 
предвидена. 

Против правосилна одлука во управен спор донесена до денот на отпочнувањето на 
примената на овој закон, може да се изјават вонредни правни средства според 
прописите што важеле до отпочнувањето со примената на овој закон. 

Член 45 

Вишиот управен суд ќе се конституира и ќе започне со работа најдоцна до 30 јуни 2011 
година. 
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Член 46 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Македонија", а ќе започне да се применува по конституирањето и 
започнувањето со работа на Вишиот управен суд. 

 


