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

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.20 од 12.02.2015 година 

 
Член 1 

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

Република Македонија“број 60/06, 150/10 и 100/11) во член 31 став 1 алинејата 
17 се брише. 

Ставовите 2 и 3 се бришат. 
 

Член 2 
Во член 54 став 1 зборовите „член на Советот, претседателот на судот, 
претседателот на повисокиот суд или општа седница на Врховниот суд на 

Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Советот за утврдување на 
факти и покренување на постапка за утврдување одговорност на судија“. 

 
Член 3 

Во член 56 став 1 зборовите „расправа само за тоа дали барањето е навремено, 

целосно и дозволено“ се заменуваат со зборовите „определува известител од 
своите редови“. 

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Известителот од став 1 на овој член изготвува извештај за тоа дали барањето е 
навремено, целосно и дозволено и го доставува на одлучување до Советот.“ 

Ставот 2 станува став 3, а ставовите 3, 4 и 5 се бришат. 
 

Член 4 
Членот 57, насловите на членовите 58 и 59 и членовите 58 и 59 се бришат. 
 

Член 5 
Во член 60 став 1 зборовите „барањето и предлогот на Комисијата“ се заменуваат 

со зборовите „извештајот на известителот“. 
Во став 2 зборовите „во рок од 30 дена од денот на приемот на извештајот од 
членот 59 на овој закон“ се заменуваат со зборовите “на истата седница на која 

се разгледува извештајот од став 1 на овој член. “ 
 

Член 6 
Во член 61 став 1 запирката по зборовите „ја врши функцијата“ се заменува со 
точка, а зборовите „а предметот со сите списи се предава на Комисијата.“ се 

бришат. 
 

Член 7 
Насловот на членот 63 се менува и гласи „Расправа пред Советот“. 
Во член 63 став 1 зборот „Комисијата“ се заменува со зборот „Советот“. 

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Со расправата раководи известителот за конкретниот предмет.“ 

Ставовите 2 и 3 се бришат. 
 

Член 8 
Во член 64 ставот 1 се менува и гласи: 
„На расправата се покануваат подносителот на барањето и судијата, на кои им се 

доставуваат доставените докази од страна на Советот за утврдување на факти и 
покренување на постапка за утврдување на одговорност на судија.“ 
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Член 9 
Во член 65 ставот 1 се менува и гласи: 

„На расправата ќе се изведат доказите предложени од подносителот на барањето, 
судијата, како и прибавените доказите во текот на постапката пред Советот.“ 

 

Член 10 
Во член 66 во ставот 2 зборот „Комисијата“ се заменува со зборот „Советот“. 

Во ставот 5 зборот „Комисијата“се заменува со зборот „известителот“, а зборот 
„поведување“ се заменува со зборот „продолжување“. 
 

Член 11 
Во член 67 став 3 зборовите „претседателот и членовите на Комисијата“ се 

заменуваат со зборот „известителот“. 
Во став 4 зборот „Комисијата“се заменува со зборот „известителот“. 

Ставот 5 се менува и гласи: 
„Целиот тек или дел од расправата пред Советот се бележи стенографски, 
односно се врши тонско снимање.“ 

Член 12 
Во член 68 во ставот 2 зборот „Комисијата“ се заменува со зборот „Советот“. 

Во став 4 зборот „Комисијата“се заменува со зборот „известителот“, а зборот 
„поведување“ се заменува со зборовите „продолжување на“. 
Во став 6 зборот „Комисијата“се заменува со зборот „Советот“. 

Член 13 
Насловот на членот 69 се брише. 

Во член 69 воведната реченица се менува и гласи: 
„По завршувањето на расправата Советот одлучува за: “ 
 

Член 14 
Насловот на членот 70 и членот 70 се бришат. 

 
Член 15 

Во член 71 став 1 зборовите „врз основа на извештајот од членот 70 на овој закон 

и расправата“ се заменуваат со зборовите „по одржаната расправа“. 
По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 

„Одлуката на Советот задолжително содржи, вовед, изрека и образложение.“ 
 

Член 16 

Во член 78 став 1 зборовите „член на Советот, претседателот на судот, 
претседателот на повисокиот суд или општа седница на Врховниот суд на 

Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Советот за утврдување на 
факти и покренување на постапка за утврдување одговорност за судија“. 
 

Член 17 
Во член 80 став 1 зборовите „расправа само за тоа дали барањето е навремено, 

целосно и дозволено“ се заменуваат со зборовите „определува известител од 
своите редови“. 
По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 

„Известителот од став 1 на овој член изготвува извештај за тоа дали барањето е 
навремено, целосно и дозволено и го доставува на одлучување до Советот.“ 

Ставот 2 станува став 3, а ставовите 3, 4 и 5 се бришат. 
 

Член 18 
Членот 81, насловите на членовите 82 и 83 и членовите 82 и 83 се бришат. 
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Член 19 
Во член 84 став 1 зборовите „барањето и предлогот на Комисијата“ се заменуваат 

со зборовите „извештајот на известителот“. 
Во став 2 зборовите „во рок од 30 дена од денот на приемот на извештајот од 
членот 83 на овој закон“ се заменуваат со зборовите “на истата седница на која 

се разгледува извештајот од став 1 на овој член. “ 
 

Член 20 
Во член 85 став 1 запирката по зборовите „ја врши функцијата“ се заменува со 
точка, а зборовите „а предметот со сите списи се предава на Комисијата.“ се 

бришат. 
 

Член 21 
Насловот на членот 87 се менува и гласи „Расправа пред Советот“. 

Во член 87 став 1 зборот „Комисијата“ се заменува со зборот „Советот“. 
По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Со расправата раководи известителот за конкретниот предмет.“ 

Ставовите 2 и 3 се бришат. 
 

Член 22 
Во член 88 ставот 1 се менува и гласи: 
„На расправата се покануваат подносителот на барањето и судијата, на кои им се 

доставуваат доставените докази од страна на Советот за утврдување на факти 
покренување на постапка за утврдување на дисциплинска одговорност на 

судија.“ 
 

Член 23 

Во член 89 ставот 1 се менува и гласи: 
„ На расправата ќе се изведат доказите предложени од подносителот на 

барањето, судијата, како и прибавените докази во текот на постапката пред 
Советот.“ 
 

Член 24 
Во член 90 во ставот 3 зборовите „претседателот и членовите на Комисијата“ се 

заменуваат со зборот „известителот“. 
Во ставот 4 зборот „Комисијата“ се заменува со зборот „известителот“ 
Ставот 5 се менува и гласи: 

„Целиот тек или дел од расправата пред Советот се бележи стенографски, 
односно се врши тонско снимање.“ 

 
Член 25 

Во член 91 во став 2 зборот „Комисијата“ се заменува со зборот „Советот“. 

Во ставот 4 зборот „Комисијата“ се заменува со зборот „известителот“, а зборот 
„поведување“ се заменува со зборовите „продолжување на“. 

Во ставот 6 зборот „Комисијата“ се заменува со зборот „Советот“. 
 

Член 26 

Насловот на членот 92 се брише. 
Во членот 92, воведната реченица на ставот 1 се менува и гласи: 

„По завршувањето на расправата Советот одлучува за:“ 
Ставот 2 се брише. 

 
Член 27 

Во член 93, воведната реченица на ставот 1 се менува и гласи: 
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„Советот по завршувањето на расправата најдоцна во рок од 30 дена од денот на 
одржувањето на расправата може да:“. 

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Одлуката на Советот задолжително содржи, вовед, изрека и образложение.“ 
 

Член 28 
По членот 97 се додава нов член 97 – а, кој гласи: 

 
„ Член 97 - а 

Во текот на постапката пред Советот, судија или претседателот на судот против 

кој се води постапка има право на фер судење согласно гаранциите утврдени во 
членот 6 од Европската конвенција за заштина на човековите слободи и права.“ 

 
Член 29 

Во член 137 став 1 зборот „државни“ се заменува со зборот „административни“. 
Во став 2 зборот „државните“ се заменува со зборот „административни“. 

 

Член 30 
Постапките започнати до отпочнувањето на примената на овој закон ќе се 

завршат според одредбите на Законот за Судскиот совет на Република Македонија 
(“Службен весник на Република Македонија“ број 60/06, 150/10 и 100/11). 
 

Член 31 
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 на овој закон. 


