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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

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Судскиот совет на 
Република Македонија,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 
декември 2017 година.

 
Бр. 08-4916/1  Претседател

28 декември 2017 година на Република Македонија,
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Македонија,

м-р Талат Џафери, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДСКИОТ 
СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Во Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на 

Република Македонија“ број 60/2006, 150/10, 100/11, 20/15 и 61/15), во член 31 во 
алинејата 15 по зборот „судовите“ се додаваат зборовите: „и истите јавно да ги објави на 
својата веб страница, и“.

По алинејата 15 се додава нова алинеја 16, која гласи:
„- да постапува по претставки и поплаки на граѓаните и правните лица за работата на 

судиите, претседателите на судовите и судовите,”.
Во алинејата 17 која станува алинеја 18 по зборот „поднесува“ се додава зборот 

„годишен“.
По ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат:
„Советот задолжително најмалку еднаш во месецот одржува седница на која расправа 

поединачно по сите преставки и поплаки поднесени од граѓаните и правните лица за 
работата на судиите, претседателите на судовите и судовите, како и за одолжување на 
судските постапки и одлучува за секоја одделна претставка и поплака, најдолго во рок од 
60 дена од денот на нивниот прием во Советот.

Седницата на Советот од ставот 2  на овој член е јавна.“

Член 2
Во членот 33  по ставот 2 се додаваат три  нови става 3, 4 и 5, кои гласат:
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„Во случај кога Советот одлучил за исклучување на јавноста од седницата, 
претседателот на Советот е должен да ја извести јавноста за причините за исклучување на 
јавноста и во случај ако на истата седница донесува одлука со гласање, гласањето за 
одлуката е јавно.

Кога Советот одлучува за избор на претседател на суд или избор на судија јавноста не 
може да биде исклучена во ниеден случај.

Советот составува записник од гласањето за одлуката од ставот 4 на овој член и истиот 
јавно го објавува на веб страницата на Советот.”

Ставот 3 кој станува став 6 се менува и гласи:
„За работата на седницата на Советот се води записник. Усвоениот записник се 

објавува на веб страницата на Советот.“

Член 3
Во член 42 по ставот 2 се додаваат три нови става 3, 4 и 5, кои гласат:
„Секој член на Советот со право на глас е должен јавно на седница на Советот да ја 

образложи својата одлука за избор на судија.
Советот е должен писмено да го извести секој кандидат за одлуката за избор на судија.
Кандидатот кој не е избран за судија има право на жалба во рок од осум дена од 

приемот на известувањето до Врховниот суд на Република Македонија.“

Член 4
Во член 43 во ставот 2 по зборовите: „судија на“ се додаваат зборовите: „Управен суд, 

Виш управен суд и“.

Член 5
Во член 44 по ставот 2 се додава три  нови става 3, 4 и 5, кои гласат:
„Секој член на Советот со право на глас е должен јавно на седница на Советот да ја 

образложи својата одлука за избор на претседател на суд.
Советот е должен  писмено да го извести секој кандидат за одлуката за избор на 

претседател на суд.
Кандидатот кој не е избран за претседател на суд има право на жалба во рок од осум 

дена од приемот на известувањето до Врховниот суд на Република Македонија.“

Член 6
Насловите пред членовите 54, 55 и 56 и членовите 54, 55 и 56 се менуваат и гласат:

„Постапка за утврдување на одговорност на судија или претседател на суд

Член 54
Постапката за утврдување на одговорност на судија или претседател на суд (во 

натамошниот текст: постапката) се поведува по барање на член на Советот, претседателот 
на судот, претседателот на повисокиот суд или општата седница на Врховниот суд на 
Република Македонија во рок од шест месеци од денот на осознавање на сторената 
повреда, но не подоцна од три години од денот на сторувањето на повредата.

Постапката 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.
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По барање на судијата или претседателот на судот, Советот ќе одлучи постапката да 
биде  јавна.

По барање на судијата или претседателот на судот, на седницата може да присуствува и 
претставник од Здружението на судии.  

Барање за поведување на постапка за утврдување на одговорност на судија или 
претседател на суд

Член 55
Барањето за поведување на постапка за утврдување на одговорност на судија или 

претседател на суд (во натамошниот текст: барањето) се доставува до Советот и содржи: 
име и презиме на судијата или претседателот на суд, адреса и место на живеење, 
единствен матичен број на граѓанинот, во кој суд ја врши функцијата, опис на повредата, 
законски назив на повредата со наведување на одредби од Законот за судовите и предлог 
докази што треба да се изведат на расправата.

Со барањето се доставуваат и доказите на кои се заснова барањето.

Комисија за утврдување на одговорност на судија или претседател на суд

Член 56
Советот по повод поднесеното барање  расправа  дали барањето е навремено,  

дозволено и целосно. 
Доколку Советот најде дека барањето е ненавремено, нецелосно или недозволено со 

одлука ќе го отфрли барањето.
Доколку Советот го прифати барањето, од членовите со право на глас по пат на 

ждрепка формира Комисија за утврдување на одговорност на судија или претседател на 
суд во состав од претседател и два члена (во натамошниот текст: Комисијата). Доколку 
член на Советот е подносител на барањето, се иззема од постапката од ставот 3 на овој 
член.

Доколку Советот утврдува одговорност на судија или претседател на суд кој припаѓа на 
заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, во Комисијата еден член мора 
да биде припадник од заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија.“ 

Член 7
По членот 56 се додаваат осум нови наслови и осум нови членови 56-а, 56-б,  56-в, 56-г, 

56-д, 56-ѓ, 56-е и 56-ж, кои гласат:

„Достава

Член 56-а
Комисијата го доставува барањето и доказите лично до судијата или претседателот на 

суд против  кој  е поднесено. 
Судијата или претседателот на суд може писмено да одговори на наводите во барањето 

или да даде усна изјава на записник во рок од осум дена од добивањето на барањето. 
Судијата или претседателот на суд против кој е поднесено барањето има право на 

бранител којшто самиот го известува и го обезбедува за расправата. 
Заедно со одговорот на барањето судијата или претседателот на суд ги доставува сите 

докази врз основа на кои го заснова својот одговор на барањето или со кои ги побива 
наводите и доказите во барањето. 



Службен весник на РМ, бр.  од 197 од 29.12.2017 година

4 од 8

Судијата или претседателот на суд во одговорот на барањето е должен да ја наведе 
адресата  на која ќе му се доставуваат писмената во текот на постапката по писмен 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 суд и по електронски пат на адресата наведена во одговорот 
на барањето во ставот 4 на овој член.

Доколку судијата или претседателот на суд не се затече на адресата наведена во 
одговорот на барањето 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 Советот за прием 
на писменото. Ако судијата или претседателот на суд 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 56-б
Комисијата со барање прибавува податоци и докази кои се од интерес за утврдување на 

состојбата во врска со утврдување на одговорноста на судијата или претседателот на 
судот. 

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 надоместок да ги достават 
до Советот во рокот определен во барањето од ставот 1 на овој член.

Расправа по барањето

Член 56-в
Комисијата закажува расправа во рок од седум дена од денот на добивањето на 

одговорот на барањето од судијата или претседателот на судот.
Комисијата работи во полн состав и со неа раководи претседателот.

Покана за расправа

Член 56-г
На расправата се поканува судијата или претседателот на судот на кого му се 

доставуваат доказите и подносителот на барањето.
Ако судијата или претседателот на судот уредно поканет не дојде на расправата, а 

изостанокот не го оправда, расправата ќе се одржи.
  

Расправа

Член 56-д
На расправата се изведуваат доказите предложени од подносителот на барањето, 

судијата или претседателот на судот, како и доказите прибавени од Комисијата.
Судијата или претседателот на судот има право усно на записник или писмено во рок 

од три дена да се произнесе по сите докази изведени на расправата.
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Записник

Член 56-ѓ
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 ставот 4 на овој член не го потпише записникот, 
тоа ќе се евидентира во истиот.

За текот на расправата покрај записник се врши и тонско снимање.
Записникот, односно тонското снимање во рок од 48 часа ќе се прегледаат и приклучат 

кон записникот, заедно со преписот од тонското снимање. 

Извештај на Комисијата

Член 56-е
Комисијата во рок од 15 дена по завршување на расправата поднесува Извештај за 

констатираната состојба по барањето со предлог  до Советот да одлучи за:
-  запирање на постапката,
-  за изрекување на дисциплинска мерка или 
- за разрешување на судијата или претседателот на судот поради сторена потешка 

дисциплинска повреда што го прави недостоен за вршење на судиската функција или 
нестручно и несовесно вршење на судиската функција под услови утврдени со закон.

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, описот на спроведените дејствија, како и образложен предлог за одлучување на  
Советот.

Сите списи по предметот мора да бидат достапни на членовите на Советот.

Времено оддалечување

Член 56-ж
Комисијата може со Извештајот со предлог одлуката за основаност на барањето да 

достави  и предлог  одлука до Советот времено да го оддалечи судијата или претседателот 
на судот од вршење на судиската функција, согласно со Законот за судовите.“

Член 8
Членот 60 се менува и гласи:
„На расправата пред Советот претседателот на Комисијата го образложува предметот и 

предлог одлуката.
Советот на седница расправа по Извештајот на комисијата и одлучува по предлог 

одлуката.
Претседателот и членовите на Комисијата учествуваат во расправата пред Советот, но 

истите се изземени од гласањето за конечната одлука.
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Доколку член на Совет е подносител на барањето истиот се иззема од гласањето за 
конечната одлука.

Одлуката од ставот 2 на овој член Советот ја донесува со двотретинско мнозинство 
гласови од вкупниот број членови на Советот со право на глас, а во врска со ставовите 3 и 
4 на овој член.

Доколку судијата, односно претседателот на судот против кого е поведена постапка за 
утврдување на одговорност,  во текот на постапката поднесе барање за престанок на 
судиската функција, Советот ќе ја запре постапката со одлука и ќе констатира престанок 
на судиската функција, по негово барање.“

Член 9
По членот 60 се додаваат пет нови наслови и пет нови членови 60-а, 60-б, 60-в, 60-г  и 

60-д, кои гласат:

„Одлуки на Советот

Член 60-а
По завршување на расправата Советот може да одлучи:
- да ја запре постапката,
- да изрече дисциплинска мерка или 
- да го разреши судијата или претседателот на судот поради сторена потешка 

дисциплинска повреда што го прави недостоен за вршење на судиската функција 
пропишана со закон или нестручно и несовесно вршење на судиската функција под услови 
утврдени  со закон.

Запирање на постапка

Член 60-б
Кога Советот ќе утврди дека нема основ за одговорност на судијата или претседателот 

на судот, односно не е сторена повреда утврдена со Законот за судовите  ќе донесе одлука  
за запирање на постапката.

Кога е донесена одлука за запирање на постапката  ако е донесена одлука за времено 
оддалечување од вршење на судиската функција, таа одлука се става вон сила.

Изрекување на дисциплинска мерка

Член 60-в
Кога Советот ќе утврди дека судијата или претседателот на судот сторил дисциплинска 

повреда утврдена со Законот за судовите, со одлука ќе изрече дисциплинска мерка 
согласно со закон.

Одлука за разрешување

Член 60-г
Кога Советот ќе утврди дека судијата или претседателот на судот сторил  потешка 

дисциплинска повреда што го прави недостоен за вршење на судиската функција 
пропишана со закон или нестручно и несовесно вршење на судиската функција под услови  
утврдени со закон, со одлука ќе го разреши.
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Кога Советот ќе донесе одлука за разрешување на судијата или претседателот на суд, 
Советот може со одлука времено да го оддалечи судијата, односно претседателот на судот 
од вршење на судиската функција, односно функцијата претседател на суд до правосилно 
окончување на постапката.

Враќање на списи

Член 60-д
Ако Советот во текот на расправата по предлог-одлуката оцени дека е потребна 

доработка на предметот, може списите по предметот да ги врати на Комисијата на 
доработка, со напатствија и насоки која е должна извештајот по предметот со сите 
дополнително спроведени дејствија да ги достави до Советот во рок од 15 дена од денот 
на доставувањето.”

Член 10
Членот 61 се менува и гласи:
„Одлуката од членот 60 од овој закон се изготвува во рок од 15 дена од денот на 

донесувањето и задолжително содржи вовед, изрека, образложение и правна поука.
Примерок од одлуката се доставува на судијата, односно претседателот на судот, 

подносителот на барањето и претседателот на судот во кој судијата ја врши функцијата, 
односно претседателот на непосредно повисокиот суд.

Доставата се врши согласно со членот 56-а од овој закон.“

Член 11
Членовите 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 

87, 88 , 89, 90, 91, 92, 93, 94 и 95 се бришат.

Член 12
Членот 96 се менува и гласи:
„Против одлуката на Советот, судијата или претседателот на судот има право на жалба, 

до Врховниот суд на Република Македонија, во рок од осум дена од денот на приемот на 
одлуката.

Врховниот суд на Република Македонија  најдоцна во рок од 30 дена од денот на 
приемот одлучува по жалбата, на начин што одлуката на Советот може да ја потврди или 
преиначи.        

Претседателот на Врховниот суд на  Република Македонија може да учествува во 
расправата  без право на одлучување.

Доколку подносител на барањето за утврдување на одговорност на судија или 
претседател на суд е судија на Врховниот суд на Република Македонија истиот се иззема 
од одлучувањето.”

Член 13
Во член 134 во ставот 4 зборовите: „од три дена“ се заменуваат со зборовите: „24 часа“.
 

Член 14
Во член 135 во ставот 1 по зборот „Македонија“ се додаваат зборовите:  „најдоцна до 

30 април во тековната година за претходната година“.
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Член 15
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.


