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Врз основа на член 37 од Законот за Судскиот совет на Република 

Македонија, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/06,150/10,100/11, 

20/15 и 61/15), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на 

30.10.2015 година донесе 

 

 

 Д Е Л О В Н И К 

ЗА РАБОТА НА СУДСКИОТ СОВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

 

Член 1 

Со овој Деловник се уредува начинот на работа на Судскиот совет на 

Република Македонија (во натамошниот текст: Советот); изборот на член, 

претседател и заменик претседател на Советот; изборот на судија, претседател на суд 

и судија-поротник; престанок на функцијата и разрешување; одлучување за имунитет 

и притвор на судија; оценување на работа на судија и претседател на суд и други 

прашања од надлежност на Советот. 

 

Член 2 

Седиштето на Советот е во Скопје. 

На зградата во која се наоѓа Советот е истакнат натпис: „Судски совет на 

Република Македонија – Скопје“, грбот и знамето на Република Македонија. 

 

Член 3 

Советот има свој печат, штембил, приемен штембил и штембил за 

правосилност. 

Печатот има облик на круг со пречник од 32 мм., кој го содржи грбот на 

Република Македонија, а околу него е напишан натпис: „Република Македонија – 

Судски совет на Република Македонија – Скопје“. 

Штембилот има правоаголен облик со димензии 50х30 мм., на кој се наоѓа 

грбот на Република Македонија и натпис „Република Македонија –Судски совет на 

Република Македонија, број, место и датум, година –Скопје“. 

Приемниот штембил има правоаголен облик со димензии 65х30 мм, над кој се 

наоѓа натпис: „Република Македонија – Судски совет на РепубликаМакедонија – 

Скопје“, а во средината во определените графи се наоѓаат зборовите: „примено“, 

„архивски знак“, „број“ и „прилог“. 

Штембилот за правосилност има правоаголен облик со димензии 50 х30 мм., 

на кој стои: ОДЛУКАТА Е ПРАВОСИЛНА, натпис „Судски совет на Република 

Македонија“, број на одлуката, датум на правосилност и потпис на овластено лице. 

 

 



 

2 

 

Член 4 

Со печатот, штембилот, приемниот штембил и штембилот за правосилност 

ракува службеник по овластување дадено од генералниот секретар на Советот и 

истиот е одговорен за нивната употреба согласно со закон. 

 

II. НАЧИН НА РАБОТА НА СОВЕТОТ 

 

Член 5 

За работите од својата надлежност, Советот расправа и за нив одлучува на 

седница. 

 

Член 6 

Во салата за седници членовите на Советот седат по следниот редослед: 

Претседателот на Советот седи на централното место на масата, а од неговата лева 

страна седи заменик претседател на Советот. 

Од десната страна седат членовите на Советот избрани од редот на судиите. 

Од левата страна седат членовите на Советот по функција, а до нив членовите 

на Советот што се избрани од Собранието на Република Македонија по предлог на 

надлежното работно тело на Собранието, а до нив членовите на Советот што се 

избрани од Собранието на Република Македонија на предлог од претседателот на 

Република Македонија. 

Секој член на Советот на седница седи на точно определеното место и пред 

него стои натпис на кој стои: називот „Судски совет на Република Македонија“, а 

под него „име и презиме на членот на Советот“. 

 

Член 7 

Седниците на Советот се јавни. 

Со одлука на Советот јавноста може да биде исклучена во случаи предвидени 

со закон. 

Седница на Советот свикува и со неа раководи претседателот на Советот. 

Претседателот е должен да свика седница и по предлог на најмалку пет члена 

на Советот. 

Седница може да се одржи ако е присутно мнозинство од вкупниот број 

членови со право на глас, доколку со Законот за Судскиот совет на Република 

Македонија и овој Деловник поинаку не е определено. 

Предлогот на дневниот ред се утврдува со мнозинство гласови од присутните 

членови со право на глас. 

Поканата за седница со предлог на дневниот ред и со материјалите се 

доставува до членовите на Советот најмалку седум дена пред одржување на 

седницата и истата се објавува на веб-страната на Советот. 

Поради итни и неодложни работи, седницата на Советот може да се закаже и 

да се одржи и во пократок рок од рокот утврден во ставот 7 на овој член. 

Член на Советот кој е известител по определено прашање може да излага 

најмногу 15 минути, а со одобрение на претседателот на Советот и повеќе од 15 

минути. 
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Член на Советот може да дискутира по определено прашање од дневниот ред 

најмногу 5 минути, со право на повторна дискусија од дополнителни 3 минути. 

На седница на Советот присуствува и Генералниот секретар на Советот. 

Со одлука на Советот на седница може да присуствуваат и други лица. 

 

Член 8 

 

Советот одлуките ги донесува со гласање. 

Член на Советот задолжително гласа. Гласањето се врши со ЗА или ПРОТИВ 

(не може да се гласа воздржано). 

Одлуките на Советот се полноважни доколку за нив гласале мнозинството 

членови од вкупниот број на членови со право на глас, доколку со закон и овој 

Деловник не е поинаку уредено. 

Во постапката за донесување одлука за избор и разрешување на судии и на 

претседатели на судови,  како и за запирање на веќе поведените постапки за 

разрешување и изрекување дисциплински мерки на судиите и на претседателите на 

судовите  неопходно е присуство на најмалку две третини од вкупниот број членови 

со право на глас. 

На предлог на член на Советот, а со поддршка од најмалку пет члена може да 

се спроведе поединечно гласање, доколку членот се посомнева во резултатите од 

електронското гласање. 

Одлуките, другите акти и активности од надлежност на Советот се објавуваат 

на веб-страната на Советот, освен оние кои се од доверлив карактер. 

 

Член 9 

 

За работата на седницата на Советот се води записник и се врши тонско 

снимање. 

Записникот го води генералниот секретар или лице што ќе го определи 

Советот. 

Во записникот се наведува: ден, време и место на одржување на седницата; 

присутните на седницата; дневен ред што е утврден на седницата; наводите, 

изјаснувањата и предлозите на присутните на седницата; гласањето и одлуките кои 

ги донел Советот. 

Примерок од записникот се доставува до членовите на Советот. 

Записникот се разгледува и усвојува на седница на Советот, а по евентуалните 

забелешка на записникот Советот донесува заклучок, којшто е составен дел на 

записникот на кој се однесувала забелешката. 

Усвоените записници на седница на Совет ги потпишуваат претседателот на 

Советот и генералниот секретар, односно лицето што го водело записникот. 

Записниците кои се водат за седници на кои се утврдуваат предлози за избор и 

разрешување на судија и претседател на суд, за одземање имунитет на судија, 

одобрување притвор на судија и други постапки од доверлив карактер, имаат 

доверлива содржина. 
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Член 10 

 

Судскиот совет за своето работење донесува правилници, програми и други 

акти за кои е обврзан со закон. 

 

 

III. ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СОВЕТ 

 

Член 11 

Претседателот на Советот најдоцна три месеци пред истекот на мандатот на 

Советот или на член на Советот е должен: 

-да распише оглас за избор на член од редот на судиите; 

-да го извести претседателот на Собранието да распише оглас за избор на член на 

советот и  

-да го извести Претседателот на Република Македонија да му предложи на 

Собранието кандидат за член на Советот. 

Во случај на предвремен престанок на мандат на член на Советот, 

претседателот на Советот ќе постапи согласно со ставот 1 од овој член во рок од 15 

дена по престанок на мандатот. 

 

Член 12 

Изборот на член на Советот од редот на судиите се врши во постапка и на 

начин утврдени со закон. 

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

кандидатски листи и Комисија за спроведување на избори на членови на Советот од 

редот на судиите согласно со закон. 

Советот на седница донесува одлука за формирање на Комисиите од ставот 2 

од овој член. 

Судскиот изборен именик го води Судскиот совет на Република Македонија. 

 

 

IV. ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ И ЗАМЕНИК 

 

Член 13 

Со работата на Советот раководи претседателот. 

Советот на седница го избира претседател на Советот од редот на членовите 

на Советот со мнозинство гласови од членовите со право на глас со тајно гласање. 

Мандатот на претседателот трае три години, со право на повторен избор. 

Постапката за избор на претседател на Советот ја спроведува Комисија во 

состав од тројца  членови на Советот. 

Советот на седница донесува одлука за формирање на Комисијата од ставот 4 

од овој член. 

Седницата за избор на претседател на Советот се закажува седум дена пред 

истекот на мандатот на постојниот претседател, а се одржува на денот на истекот на 

мандатот. 
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Член на Советот кој ќе обезбеди поддршка од најмалку три члена на Советот 

со право на глас има право да предложи кандидат за избор на претседател на Советот 

со јавно гласање. 

Членот на Советот може да даде поддршка само за еден предлог на кандидат. 

Изборот се врши со тајно гласање според редоследот на предложените 

кандидати. 

За претседател е избран кандидат кој добил мнозинство гласови од вкупниот 

број членови на Советот со право на глас. 

Доколку има повеќе кандидати, а ниту еден од нив не го добил потребното 

мнозинство гласови од ставот 9 од овој член, во втор круг на гласање одат двајцата 

кандидати кои добиле најмногу гласови. 

Доколку и во вториот круг на гласање ниту еден кандидат не го добие 

потребното мнозинство гласови, постапката за избор се повторува. 

 

Член 14 

По предлог на претседателот на Советот, на истата седница на која се избира 

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

Заменикот се избира со мнозинство гласови од членовите на Советот со право 

на глас, со јавно гласање. 

Мандатот на заменикот завршува со истекот на мандатот на претседателот на 

Советот. 

 

Член 15 

Претседателот на Советот покрај надлежностите предвидени во закон: 

- донесува годишен распоред за работа на Советот по претходно прибавено мислење 

од седница на Советот, 

- формира комисии и работни тела за остварување на работите од надлежност на 

Советот и 

- свикува и одржува работни состаноци (колегиум), секогаш кога ќе оцени дека има 

потреба за тоа. 

 

V. ИЗБОР НА СУДИЈА, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СУД И СУДИЈА-ПОРОТНИК 

 

Определување број на судии во судовите 

 

Член 16 
Советот со одлука го определува потребниот број на судии во секој суд. 

Советот на седница донесува одлука за формирање Комисии во состав од 

тројца  членови на Советот за определување на потребниот број на судии.  

Комисиите врз основа на податоци прибавени од АКМИС системот за 

последните две години прават анализа за секој суд. Анализата се прави врз основа на 

податоци за вкупниот број на судии во судот, вкупниот број на предмети во работа 

во судот, вкупниот број на нерешени предмети; приливот на нови предмети; 

ориентационата месечна норма; совладување на заостатокот на нерешени предмети и 

други околности кои се од влијание за определување на бројот на судии. 
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Комисиите по спроведената анализа изготвуваат извештај кој се доставува до 

Претседателот на Советот. 

Претседателот на Советот закажува седница на која Советот расправа по 

извештаите на комисиите и ги разгледува извештаите и прибавените мислења од 

Општата седница на Врховниот суд на РМ и од седница на судиите на соодветниот 

суд, по што донесува одлука со која се определува бројот на судиите во секој суд. 

Советот најмалку еднаш годишно врши анализи за утврдување на потребата 

од намалување или зголемување на бројот на судии. 

 

Утврдување на слободни судиски места во основните судови 

 

Член 17 

Советот на седница донесува одлука за формирање на Комисија од редот на 

членовите на Советот, за утврдување на слободни судиски места во основните 

судови во Република Македонија. 

Комисијата имајќи ги предвид вкупниот број на слободни места за судии во 

основните судови, како и проекцијата за потребите од местата кои се пополнуваат по 

завршување на почетната обука, изготвува извештај со предлог одлука кој се 

доставува до Претседателот на Советот. 

 По извештајот на Комисијата и предлог одлуката, Советот расправа на седница 

и донесува одлука со која се утврдува бројот на слободните судиски места во 

основните судови кои се пополнуваат по завршување на почетната обука. 

Одлуката се донесува со мнозинство гласови од вкупниот број членови со 

право на глас. 

Одлуката се доставува до Академијата за судии и јавни обвинители најдоцна 

до 31 март во годината во која е донесена. 

 

Оглас за избор на судија 

Член 18 

Советот во рамки на својата надлежност или по доставено барање од страна на 

судот за пополнување на судиското место, одлучува за пополнување на испразнето 

судиско место. 

Доколку Советот одлучи дека испразнетото судиско место треба да се пополни, 

донесува одлука за објавување на оглас. 

Пред објавување на огласот се прибавува мислење од судот за потребната 

специјализација за пополнување на судиското место. 

Во одлуката за објавување на оглас се наведува потребната специјализација за 

судиското место. 

 

Избор на судија на основен суд 

 

Член 19 

Советот избира судија на основен суд од редот на кандидатите што ја 

завршиле почетната обука, врз основа на ранг-листа на кандидати доставена од 

Академијата за судии и јавни обвинители што се јавиле на огласот. 
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Изборот се врши редоследно според постигнатиот успех утврден во конечната 

ранг-листа, согласно со закон. 

 

 

Избор на судија на повисок суд 

 

Член 20 

Советот избира судија во апелационен, Управен, Виш управен и Врховниот 

суд на Република Македонија од редот на пријавените кандидати на огласот што ги 

исполнуваат општите и посебните услови утврдени во Законот за судовите, Законот 

за Судски совет на Република Македонија и овој Деловник. 

Советот од својот состав формира Комисија од три члена која: 

-ја проверува навременоста на пријавите и комплетноста на документите на 

кандидатите по огласот; 

-ја подготвува кандидатската листа од кандидати кои ги исполнуваат условите; 

-ги известува кандидатите од кандидатската листа за денот и часот на спроведување 

на психолошкиот тест и тестот за интегритет и за уплата на финансиски надоместок 
за тестирањето кое е на товар на кандидатот; 

-спроведува интервју со кандидатите од кандидатската листа кои го положиле 

психолошкиот тест и тестот за интегритет; 

-составува конечна ранг-листа на кандидати според потребната специјализација и 

ранг-листа на кандидати кои ја немаат потребната специјализација. 

При изборот на судија на повисок суд по оцена на Советот може вонредно да 

се оцени работата на кандидатот. 

Советот со одлука го определува временскиот период за кој кандидатот ќе 

биде вонредно оценет. 

Вонредното оценување го врши Комисија од три члена од редот на членовите 

на Советот, по критериуми и постапка за редовно оценување на работата на судијата 

 

Одлука за избор на судија 

Член 21 

За избор на судија, Советот расправа и одлучува на седница на која 

присуствуваат најмалку две третини од членовите на Советот со право на глас. 

Советот расправа и одлучува редоследно согласно со конечната ранг-листа на 

кандидати според потребната специјализација. 

Член на Советот има право да се произнесе за кандидатот пред гласањето за 

истиот. 

Прворангираниот кандидат на листата доколку при гласањето не го добие 

потребниот број на гласови, се гласа редоследно за следните кандидати од ранг-

листата. 

За судија е избран кандидат кој добил две третини гласови од вкупниот број 

на членови на Советот со право на глас. 

За извршениот избор кандидатот се известува писмено, а одлуката се објавува 

на веб страната на Советот и во “Службен весник на Република Македонија“. 
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Оглас за избор на претседател на суд 

 

Член 22 

Огласот за избор на претседател на суд, Судскиот совет го објавува два 

месеци пред истекот на мандатот на постојниот претседател. 

Во случај на разрешување или престанок на мандатот на претседател на судот 

до изборот на нов претседател на судот, Советот од редот на судиите во судот 

определува вршител на должност претседател на судот кој од страна на Советот е 

оценет со највисока позитивна оцена и има најголем број на бодови. 

 

 

Избор на претседател на суд 

Член 23 

За избор на претседател, Советот расправа и одлучува на седница на која 

присуствуваат најмалку две третини од членовите на Советот. Изборот се врши 

најдоцна два месеца по распишување на огласот. 

За претседател се избира судија кој во последните две години од страна на 

Судскиот совет е оценет со највисока позитивна оцена и во однос на другите 

кандидати има добиено најголем број бодови. 

Претседателот се избира од редот на судиите под услови, во постапка и на 

начин на кој се врши изборот на судија на соодветниот суд. 

За претседател на суд е избран кандидатот кој добил две третини гласови од 

вкупниот број членови на Советот со право на глас. 

За извршениот избор кандидатот се известува писмено, а одлуката се објавува 

на веб страната на Советот и во “Службен весник на Република Македонија“. 

 

 

Правична и соодветна застапеност при изборот 

 

Член 24 

Кога Советот избира судија и претседател на основен суд и апелационен суд 

кој се наоѓа на подрачје на единица на локална самоуправа каде што 20% од 

граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот, и кога избира 

претседател и судија на Врховниот суд на Република Македонија, расправа и 

одлучува на седница на која присуствуваат најмалку две третини од членовите на 

Советот со право на глас, а за избран се смета кандидатот кој добил две третини 

гласови од вкупниот број членови на Советот со право на глас, при што мора да има 

мнозинство гласови од присутните членови кои припаѓаат на заедниците кои не се 

мнозинство во Република Македонија. 

 

 

Повторно огласување 

Член 25 

Доколку по спроведена постапка за избор на судија или претседател на суд, 

Советот утврди дека ниту еден од пријавените кандидати на огласот за судија, 

односно  претседател  на  суд   не ги  исполнил  условите за избор за судија, односно 
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претседател на суд, или не бил избран за судија, односно претседател на суд, ќе 

донесе одлука за повторно огласување на изборот за судија, односно претседател на 

суд. 

 

 

Избор на судија-поротник 

Член 26 

Судиите-поротници ги избира Судскиот совет на Република Македонија, под 

услови и во постапка определени со закон и овој Деловник. 

Советот избира судии - поротници по предлог на претседателот на 

надлежниот основен и апелационен суд. 

При изборот на судии- поротници Советот спроведува психолошкиот тест и 

тест за интегритет, на начин и постапка како за изборот на судии. Финансискиот 

надоместок за спроведување на тестот е на товар на кандидатите за судии-

поротници. 

Одлуката за избор на судија-поротник Советот ја донесува на седница со јавно 

гласање. 

 

 

Избор на судии на Уставниот суд на Република Македонија 

 

Член 27 

Советот од редот на судиите, по претходно утврдена оцена на нивните вкупни 

резултати во работата и придонесот за развојот на стручната и теоретската мисла и 

на правниот систем, му предлага на Собранието на Република Македонија двајца 

кандидати за избор на судии на Уставниот суд на Република Македонија. 

Предлогот од ставот 1 на овој член Советот го утврдува со двотретинско 

мнозинство гласови од вкупниот број членови со право на глас. 

Ако ниту еден од кандидатите не го добие потребното мнозинство од ставот 2 

на овој член, постапката за предлагање на кандидати се повторува. 

Предлогот од ставот 1 на овој член Советот го носи со јавно гласање. 

 

 

VI. ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА И РАЗРЕШУВАЊЕ 

 

Престанок на судиската функција 

 

Член 28 

Советот со одлука утврдува престанок на судиската функцијата на судија под 

услови и во постапка утврдени со закон. 
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Престанок на функција судија поротник 

 

Член 29 

Советот со одлука утврдува престанок на функцијата судија-поротник под 

услови и во постапка утврдени со закон. 

 

 

Разрешување на судија или претседател на суд 

 

Член 30 

Советот разрешува судија или претседател на суд, под услови и во постапка 

утврдени со закон. 

По спроведената постапка одлуката за разрешување Советот ја донесува со 

двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот со право на 

глас. 

Советот може времено да го оддалечи судијата од вршење на судиската 

функција кога е поведена постапка за негово разрешување или дисциплинска 

постапка. 

 

Право на жалба 

Член 31 

Против решението на Советот за разрешување или за изречена дисциплинска 

мерка, судијата или претседателот на судот има право на жалба до Советот за 

одлучување по жалбите на Судскиот совет, формиран при Врховниот суд на 

Република Македонија во рок од осум дена. 

Oдлукатa за разрешување, Советот ја објавува на својата веб страна најдоцна 

2 (два) дена од нејзината правосилност. 

 

 

Повторување на постапката по повод конечната пресуда на Европскиот суд за 

човекови права во Стразбур 

 

Член 32 

 

Кога Европскиот суд за човекови права ќе утврди повреда на некое човеково 

право или основните слободи предвидени со Европската конвенција за заштита на 

основните човекови права и слободи и во Дополнителните протоколи на 

Конвенцијата, кои Република Македонија ги ратификувала, судијата чие право е 

повредено може во рок од 30 дена од конечност на пресудата на Европскиот суд да 

поднесе барање до Советот за повторување на постапката. 

Поднесеното барање Советот го доставува до Меѓуресорската комисија за 

извршување на одлуките на Европскиот суд за човекови права, за добивање 

препорака согласно со член 24 од Законот за извршување на одлуките на Европскиот 

суд за човекови права. 
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Советот согласно со член 25 од Законот за извршување на одлуките на 

Европскиот суд за човекови права може да ја повтори постапката за отстранување на 

повредата и последиците кои настанале од повредата. 

Советот од својот состав формира Комисија од пет члена за постапување по 

поднесеното барање за повторување на постапката. 

Комисија цени дали поднесеното барање е навремено, целосно и дозволено. 

Доколку утврди дека истото е навремено, целосно и дозволено, примерок од 

барањето доставува до подносителот на барањето кој ја иницирал постапката и 

истиот може писмено да се произнесе во рок од 8 дена. 

Комисијата поднесува предлог за основаноста на барањето за повторување на 

постапката до Советот. 

Советот на седница расправа по предлогот и одлучува за повторување на 

постапката. 

Доколку Советот дозволи повторување на постапката, ќе ги укине сите одлуки 

донесени во поранешната постапка. 

Повторената постапка се води согласно со одредби на законот кој важел во 

времето во кој се водела постапката. 

 

 

VII. ОДЛУЧУВАЊЕ ЗА ИМУНИТЕТ И ПРИТВОР НА СУДИЈА 

 

Член 33 

За одземање имунитет на судија во случаи утврдени со закон одлучува 

Советот на седница со мнозинство гласови од вкупниот број на членови. 

Судија не може да биде притворен без одобрение на Советот, освен во 

случаите кога судијата е затечен во вршење на кривично дело за кое е пропишана 

казна затвор во траење од најмалку пет години. 

Советот на седница одлучува по барањето за одобрување притвор на судија, 

односно по известувањето дека судијата е притворен. 

Советот по известувањето за притвор на судија што не се повикал на 

имунитет, може да одлучи да се примени имунитетот врз судијата, ако оцени дека 

тоа е потребно за вршење на судиската функција. 

Ако Советот не одобри притвор, судијата веднаш ќе биде пуштен на слобода. 

Постапката во која Советот одлучува за одземање имунитет на судија е итна и 

се спроведува во рок од три дена од доставеното барање, односно известувањето за 

притвор. 

 

 

Времено оддалечување од вршење на судиската функција 

 

Член 34 

Судијата се оддалечува од вршењето на судиската функција за време додека 

се наоѓа во притвор, или додека трае постапката за кривично дело за кое е 

пропишана казна затвор од најмалку пет години со одлука која ја донесува Советот. 
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VIII. ОЦЕНУВАЊЕ НА РАБОТА НА СУДИЈА И ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СУД  

 

Член 35 

Оценувањето на работата на судија и претседателот на судот се врши редовно 

и вонредно. 

Редовното оценување на работата на судијата и претседателот на судот се 

врши еднаш на две години заклучно со крајот на месец март во тековната година, за 

работата на судот и судиите во претходните две години. 

Вонредното оценување на работата на судијата може да се врши по оцена на 

Советот, при избор на судија во повисок суд или за избор на претседател на суд, по 

барање на Советот за утврдување на факти и поведување на постапка за утврдување 

на дисциплинска одговорност на судија. 

 

Член 36 

Советот формира комисии од по три члена од редот на членовите на Советот 

за оценувањето на работата на судиите и претседателот на судот. 

Оценувањето се врши на нејавна седница по претходно даден предлог од 

комисиите. 

Одлуката за оценување, Советот ја донесува со мнозинство гласови од 

вкупниот број на членови со право на глас. 

 

Член 37 

По донесената одлука за оценување Советот изготвува писмено решение кое 

содржи вовед, изрека и образложение. 

Решението за судијата се доставува преку претседателот на судот. 

Содржината на решението е од доверлив карактер. 

 

 

Повторно оценување  

Член 38 

Судија или претседател на суд кој не е задоволен од добиената оцена, може во 

рок од осум дена од денот на приемот на решението за оценување да бара од Советот 

да спроведе повторно оценување. 

Советот е должен во рок од 30 дена од денот на прием на барањето да изврши 

повторно оценување. 

За повторното оценување Советот формира Комисија од три члена, кои не 

членувале во Комисијата за оценување. 

Оценувањето се врши на нејавна седница врз основа на извештај на 

Комисијата. 

Одлуката за повторно оценување, Советот ја донесува со мнозинство гласови 

од вкупниот број на членови со право на глас и за истата изготвува писмено решение 

кое содржи вовед, изрека и образложение. 

Против решението за повторно оценување, судијата и претседателот на судот  

немаат право на жалба. 
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Ориентационен број на предмети – месечна норма 

 

Член 39 

Советот секоја година на седница донесува одлука со која го утврдува 

ориентациониот број на предмети што треба да ги реши судијата месечно. 

Ориентациониот број на предмети што треба да ги реши судијата месечно во 

основните, апелационите судови, Управниот, Вишиот управен и Врховниот суд на 

Република Македонија се определува според правната област, сложеност на 

материјата во која спаѓа предметот и видот на судовите според стварната 

надлежност. 

Советот со правилник ја утврдува методологијата на сложеност на материјата 

во која спаѓа предметот при утврдување на ориентациониот број на предмети што 

треба да ги реши судијата месечно. 

 

 

IX. ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА 

Член 40 

Советот за својата работа поднесува годишен извештај до Собранието на 

Република Македонија. 

Извештајот од ставот 1 на овој член јавно се објавува. 

Советот на седница го усвојува извештајот за својата работа со двотретинско 

мнозинство гласови од вкупниот број членови со право на глас и го поднесува до 

Собранието на Република Македонија на разгледување и усвојување. 

По усвојувањето на извештајот за својата работа Советот го доставува до сите 

судови во Република Македонија. 

 

 

X. СТРУЧНА СЛУЖБА 

 

Член 41 

Советот има Стручна служба. 

Со Стручната служба раководи генерален секретар. 

Советот со акти ја утврдува внатрешната организација и систематизација на 

работните места. 

При вработувањето во Стручната служба на Советот се обезбедува правична и 

соодветна застапеност на граѓаните што припаѓаат на сите заедници во Република 

Македонија. 

 

Член 42 

Советот од редот на судските службеници или раководни административни 

службеници именува генерален секретар врз основа на конкурс, а согласно со 

Законот за Судскиот совет на Република Македонија и Законот за административни 

службеници. 
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Член 43 

Генералниот секретар му помага на претседателот на Советот во работите на 

Советот и ги врши особено следните работи: 

- се грижи за уредно и навремено извршување на работите од страна на 

административните службеници и другите вработени во Стручната служба, 

- води евиденција на присутните и отсутните службеници и другите вработени во 

Стручната служба, го контролира почитувањето на почетокот и завршувањето на 

работното време од страна на службениците и другите вработени во Стручната 

служба и го известува претседателот на Советот за состојбите, 

- учествува во организирањето на седниците на Советот, се грижи за водење на 

записниците, правилно и навремено ги изготвува одлуките, решенијата и 

заклучоците што ги донел Советот, 

- се грижи за правилно извршување на работите во врска со работните односи и 

персоналните прашања, 

- се грижи за подготвувањето на нацрт - предлогот на финансиската пресметка за 

работата на Советот, го следи извршувањето на пресметката во текот на годината и 

го известува претседателот на Советот за состојбите, 

- врши работа на одговорен работник за одбрана и за работите во врска со 

постапувањето со материјали од доверлив карактер. 

 

 

XI. ДОНЕСУВАЊЕ, ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ 

 

Член 44 

Советот донесува Деловник за работа со двотретинско мнозинство гласови од 

вкупниот број членови со право на глас. 

Деловникот за работа се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“ и на веб-страната на Советот. 

 

 

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 45 

Со денот на влегување во сила на овој Деловник престанува да важи 

Деловникот за работа на Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.15/07 и 142/09). 

 

 

Член 46 

Овој Деловник влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во 

„Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр_________________                                                        СУДСКИ СОВЕТ 

______________ год.                                        НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

        Скопје                                                                  Претседател, 

                                                                               Бранко Ушковски 


