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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 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА СУДОВИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 мај 

2018 година.
  

Бр. 08-2976/1 Претседател
2 мај 2018 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 СУДОВИТЕ

Член 1
Во Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ број 58/2006,  

35/2008 и 150/10) во членот 7 по зборот „распределуваат“ се додава зборот „електронски“ 
и  точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „преку  
автоматизираниот компјутерски систем за управување со судските предмети, согласно со  
закон.“.

Член 2
Во членот 12 став (2) по зборот „граѓанска“ сврзникот „и“ се заменува со запирка. 

Член 3
Во членот 13 став (4) по зборот „ погoлема“ се додава зборот „правна“ .

Член 4
Во членот 18 став (3) зборот „запира“ се заменува со зборот „прекинува“.
Во ставот (5) по зборовите: „Република Македонија“ запирката се заменува со  точка и 

зборовите до крајот на реченицата се бришат.
По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:
„(6) Судот при одлучувањето е должен да ги применува ставовите изразени во конечни 

пресуди на Европскиот суд за човекови права.”.

Член 5
Во членот 31 став (1) во алинејата  1 зборовите: „малолетни лица“ се заменува со 

зборот „деца“.
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Член 6
Во членот 37 став (1) алинејата 1 се менува и гласи:
„- утврдува начелни ставови и начелни правни мислења по прашања од значење за 

обезбедување на единството со примената на законите од страна на судовите во рок од три 
месеци, но не подолго од шест месеци по сопствена иницијатива или по иницијатива на 
претседател на суд или по иницијатива на седниците на судиите или судските оддели од 
судовите или по иницијатива на адвокати и ги објавува на веб страницата на Врховниот 
суд на Република Македонија.''. 

Алинејата 10 се менува и гласи:
„- спроведува избор на членови на Советот за одлучување по жалба против одлука 

донесена од Судскиот совет на Република  Македонија, согласно со закон,“.
Во алинејата 13 зборовите: „и се грижи за нивно“ се заменуваат со зборовите: 

„одговорен е да го следи нивното“.
Ставот (3)  се менува и гласи: 
„Утврдените начелни ставови и правни мислења по прашања од значење за 

обезбедување на единство во примената на законите од страна на судовите Врховниот суд 
на Република Македонија задолжително ги објавува на  веб страницата.“.

По ставот (3) се додава  нов став (4), кој гласи:
„(4) Врховниот суд на Република Македонија  доставува Годишен извештај за својата 

работа, до Судскиот совет на Република Македонија најдоцна до крајот на февруари 
тековната година за претходната година.“.

Член 7
Членот 42 се менува и гласи:
„(1) Судии-поротници ги избира и разрешува Судскиот совет на Република Македонија 

под услови и во постапка определена со закон.
(2) За судија поротник може да биде избран полнолетен државјанин на Република 

Македонија со завршено најмалку средно образование, кој активно го владее 
македонскиот јазик, ужива углед за вршење на оваа функција и кој не е постар од 60 
години.

(3)  Судијата поротник за судење на малолетници се избира од редот на лица со 
искуство во воспитанието и образованието на млади.

(4) По изборот, судиите поротници задолжително посетуваат специјализирана обука 
организирана од Академијата за судии и јавни обвинители, за што Академијата им издава 
потврда за завршена обука. 

(5) Содржината, времетраењето и спроведувањето на обуката од ставот (4) на овој член 
се утврдува во специјализирана програма за обука на судии-поротници од страна на 
Академијата за судии и јавни обвинители.“.

 
Член 8

Во членот 45 став (1) во алинејата 4 зборовите: „со просек најмалку осум“ и зборовите: 
„со просек најмалку осум во секој од двата циклуса на универзитетски студии,“ се 
бришат.

Алинејата 6 се менува и гласи:
„- активно да познава еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија 

(англиски, француски или германски).''.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
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„(2) Условот од ставот (1) алинеја 7 на овој член е потребен за прием на кандидат за 
судија за почетна обука во Академијата за судии и јавни обвинители  и истиот се полага 
во рамките на приемниот испит во Академијата за судии и јавни обвинители.''.

Ставот (2) станува став (3).

Член  9
Во член 46 во ставовите (1) и (2) зборовите: „во последната година“ се заменуваат со 

зборовите: „во  две редовни  последователни оценувања“.

Член 10
Во членот 47 став (2) зборовите: „последните две години“ се заменуваат со зборовите: 

„две редовни последователни оценувања“.
Во ставот (4) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат 

зборовите: „која задолжително содржи мерливи параметри  и временски рамки за 
реализација  на програмските цели по календарски години.“.

Член 11
Членот 48 се брише.

Член 12
Во член 52 ставот (5) се менува и гласи:
„Судијата не смее својата функција и угледот на судот да ги  користи за  остварување 

на свои приватни интереси.”. 

Член 13
Во членот 67 став (2) зборовите: „дисциплинска постапка или постапка за негово 

разрешување“ се заменуваат со зборовите: „постапка за утврдување на  одговорност.“.

Член 14
Во членот 68 се додава нов став (1), коj гласи:
„(1) Секој има право да поднесе писмена преставка до претседателот на судот  заради 

недолично или непримерно однесување на судијата во службените односи со странките 
кои се спротивни на етичкиот кодекс и да добие одговор на истата.“.

Ставовите (1) и (2) стануваат ставови (2) и (3).

Член 15
Во членот 71 став (1) по зборот „Академија“ зборовите: „за обука“ се бришат.

Член 16
Во членот 74 став (3) по зборовите: „Со денот на“ се додаваат зборовите: 

„правосилност на одлуката за“.

Член 17
Во членот 75 став (1) алинејата 1 се менува и гласи:
„- ако во две редовни последователни оценувања не ги исполнува критериумите за 

успешност во работењето, по вина на судијата без оправдани причини, за што е оценет со 
две негативни оценки, а согласно со постапката утврдена со Законот за Судски совет на 
Република Македонија,“.
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Алинејата 11 се менува и гласи:
„- ако е донесена пресуда од страна на Европскиот суд за човекови права во која е 

утврдена повреда од членовите 5 и 6 од Европската конвенција за човекови права.“.

Член 18
Членот 76 се менува и гласи:
„(1) Потешка дисциплинска повреда за која се поведува постапка за утврдување на  

одговорност на судија како основ за разрешување се смета:
1) членување во политичка партија (член 52 став  (5));
2) оневозможување на вршење надзор над судиската работа од страна на повисокиот 

суд;
3) искористување на својата функција и угледот на судот за остварување на свои 

приватни интереси;
4) потешка повреда на јавниот ред и мир со која се нарушува угледот на судот и 

неговиот углед утврдена со правосилна судска одлука;
5) постигнување на незадоволителна оценка во две редовни последователни оценувања 

од страна на Судскиот совет на Република Македонија што се смета за нестручно и 
несовесно вршење на судиската функција;

6) вршење на друга јавна функција, работа  или дејност која не е спојлива со вршењето 
на судиската функција;

7) примање подароци и други користи во врска со судиската работа;
8) при одлучувањето не ги применува ставовите изразени во конечните пресуди на 

Европскиот суд за човекови права и
9) изнесува (открива) доверливи информации кои ги сознал постапувајќи по 

предметите или вршејќи ја судиската функција.
(2) За дисциплинската повреда од ставот (1) точки 1), 3), 4), 6), 7), 8) и 9) на овој член 

претседателот на судот е должен во рок од осум дена од денот на осознавање на сторената 
повреда, но не подолго од три месеци од сторената повреда е должен писмено да го 
извести Судскиот совет на Република Македонија.

(3) За дисциплинската повреда од ставот (1) точка 4) на овој член претседателот на 
судот каде е донесена правосилната одлука e должен веднаш по правосилност на одлуката 
писмено да го извести Судскиот совет на Република Македонија и претседателот на судот 
каде судијата ја врши судиската функција.“

Член 19
Членот 77 се менува и гласи:
„(1) Како дисциплинска повреда за која се поведува постапка за утврдување на 

одговорност на судија за која ќе се изрече дисциплинска мерка се смета:
1) повредување на правилата на кодексот на судска етика со кој се нарушува угледот на 

судиската функција;
2) предизвикување на потешко нарушување на односите во судот кои значително 

влијаат врз вршењето на судиската функција;
3) неисполнување на менторски задолженија и стручно оспособување на 

соработниците;
4)  повреда на правата за отсуство од работа;
5)  неисполнување на должноста за континуирана обука;
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6)  неносење судска тога и
7) без оправдана причина не ги закажува рочиштата во предметите кои му се доделени 

во работа или на друг начин ја оддолговлекува постапката или не го зема предметот во 
работа заради што настапува застареност на кривичното гонење или застареност на 
извршувањето на кривичната санкција за кривично дело.

(2) За  дисциплинската повреда од ставот (1) на овој член претседателот на судот е 
должен во рок од осум дена од денот на осознавање на сторената повреда, но не подолго 
од три месеци од сторената повреда писмено да го извести Судскиот совет на Република 
Македонија.”.

Член  20
Во членот 78 став (1) по алинејата 2 сврзникот „и“ се заменува со запирка и се додава 

нова алинеја 3, која гласи:
„- упатување на дополнителни часови стручна обука во Академијата за судии и јавни 

обвинители од најмалку три часа во период од три месеци и“.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Ако на судијата со правосилна одлука му е изречена дисциплинска мерка 

упатување на стручна обука или намалување на плата во висина од 15% до 30% од 
месечната плата, судијата не може да биде избран во повисок суд, за член на Судскиот 
совет или директор на Академијата за судии и јавни обвинители, за времето додека трае 
мерката.”.

Член 21
Во  членот 79 став (1) алинејата 6 се менува и гласи:
„- неприменување на одредбите во врска со управувањето и распределбата на судските 

предмети,”.
По алинејата 6 се додава нова алинеја 7, која гласи:
„- повреда на одредбите за измена на Годишниот распоред на судии,”.
Во алинејата 9 која станува алинеја 10 на крајот на реченицата зборовите: „став (2) и“ 

се бришат.
По алинејата 10 се додаваат две нови алинеи 11 и 12, кои гласат:
„-  оневозможува вршење на надзор во судот согласно со закон и
- не поднесе предлог за поведување на постапка за утврдување на одговорност на 

судија согласно со закон, а знаел или бил должен да знае за постоење на законските 
причини.“.

Во ставот (3) зборовите: „алинеја 3“ се бришат.

Член 22
Во членот 84 став (1) по зборовите: „по претходно“ се додава зборот „позитивно“.
Ставот (3) се менува и гласи:
„Надзор над примената на одредбите од Судскиот деловник врши Министерството за 

правда, без притоа да се наруши самостојноста и независноста на судската функција, 
согласно со Планот за надзор кој го донесува министерот за правда најдоцна во декември 
во  тековната година за следната календарска година.“.

По ставот (3) се додаваат три нови става (4), (5) и (6), кои гласат:
„(4) Надзорот од ставот (3) на овој член го врши комисија формирана од министерот за 

правда составена од двајца претставници од Министерството за правда, дипломирани 
правници со најмалку 10 години стаж на правни работи по полагање на правосудниот 
испит и двајца информатичари обучени за функционалноста и начинот на работа на 
автоматизираниот компјутерски систем за управување со судските предмети.
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(5) За извршениот надзор комисијата од ставот (4) на овој член изготвува извештај за 
констатираната состојба и предлог-мерки за отстранување на утврдени  неправилности. 
Примерок од извештајот се доставува до судот, непосредно повисокиот суд, Врховниот 
суд на Република Македонија и до Судскиот совет на Република Македонија.

(6) Министерот за правда може кога ќе оцени за потребно во комисијата да вклучи и 
надворешни експерти за проверка на функционалноста на автоматизираниот компјутерски 
систем за управување со предметите во судовите.“.

Член 23
Во членот 86 став (1) зборовите: „води Судски изборен именик“ се бришат.
Во ставот (3) точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и со 

нив се постапува согласно со прописите за заштита на личните податоци.“.
Ставот (4) се менува и гласи:
„Министерството за правда е корисник на статистичките податоци во базите на 

податоци од  информатичките системи  во судството.“.

Член 24
Во членот 99 став (1) зборовите: „информатика со база на податоци за Судскиот 

информатички систем“ се заменуваат со зборовите: „информатичка технологија надлежен 
за техничко управување со автоматизираниот компјутерски систем за управување со 
судските предмети и базите на податоци кои произлегуваат од работата на судовите.“.

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Судските информатичари задолжително стручно се едуцираат преку Академијата 

за судии и јавни обвинители.“.
Ставот  (5) станува став (6).
Ставот (6) се брише.

Член 25
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“.


