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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1, 2 и 4 од Уставот на Република Северна Македонија, 
претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 
Република Северна Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА СУДОВИТЕ

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

25 февруари 2019 година.
 

Бр. 08-1577/2 Претседател
17 мај 2019 година на Република Северна Македонија,

Скопје Стево Пендаровски, с.р.
                               

Претседател
на Собранието на Република

Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, 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, 150/10, 83/18 и 198/18),  во член 5  ставот (1) се менува и гласи:
„Пред судовите се заштитуваат слободите и правата на човекот и граѓанинот и правата 

на другите субјекти во Република Македонија.“.

Член 2
Членот 9 се менува и гласи:
„Никој не е изземен од постапка пред суд, освен кога со Уставот и со меѓународните 

договори ратификувани во согласност со Уставот се утврдени случаи на имунитет.“.

Член 3
Во членот 12 став (2) зборот „покарактеристични” се брише, а зборовите: 

„малолетнички криминалитет“ се заменуваат со зборовите: „детско престапништво.“.

Член 4
Во членот 28 став (1) точка 22. зборовите: „Основен суд Скопје I - Скопје“ се 

заменуваат со зборовите: „Основен кривичен суд Скопје“.
Во точката 23. зборовите: „Основен суд Скопје II - Скопје“ се заменуваат со зборовите: 

„Основен граѓански суд Скопје“.

Член 5
Во членот 29 став 1 точка 3. зборовите: „Скопје I - Скопје и Скопје II - Скопје“ се 

заменуваат со зборовите: „Основен кривичен суд Скопје и Оснoвен граѓански суд Скопје“.
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Член 6
Во членот 30 став (1) алинејата 3 се брише.
Во ставот (2)  алинеја 11 запирката се заменува со сврзникот „и“.
Алинејата 12 се брише.

Член 7
Во член 31 став (1) алинејата 2 се брише.
Во алинејата 3 која станува алинеја 2, по зборот „екстрадиција“ се додаваат зборовите: 

„трансфер на осудени лица, признавање и извршување на странски судски одлуки“. 
Во ставот (2) во воведната реченица зборовите: „по граѓански спорови“ се заменуваат 

со зборовите: „во граѓански и трговски работи“.
Ставот (3) се менува и гласи:
„Надлежноста од ставовите (1) и (2) на овој член ќе ја вршат судовите и тоа: Основниот 

суд во Битола и за подрачјето на Основниот суд во Ресен, Основниот суд во Прилеп и за 
подрачјето на Основниот суд во Крушево, Основниот суд во Охрид за подрачјето на 
Основниот суд во Охрид, Основниот суд во Струга за подрачјето на Основниот суд во 
Струга, Основниот суд во Гостивар за подрачјето на Основниот суд во Гостивар, 
Основниот суд во Кичево и за подрачјето на основните судови во Кичево и Дебар, 
Основниот суд во Тетово за подрачјето на Основниот суд во Тетово, Основниот суд во 
Куманово и за подрачјето на основните судови   во Крива Паланка и Кратово, Основниот 
суд во Кочани и за подрачјето на основните судови во Берово, Виница и Делчево, 
Основниот суд во Велес за подрачјето на Основниот суд во Велес, Основниот суд во 
Гевгелија за подрачјето на Основниот суд во Гевгелија, Основниот суд во Кавадарци и за 
подрачјетo на Основниот суд во Неготино, Основниот суд во Струмица и за подрачјето на 
Основниот суд во Радовиш и Основниот суд во Штип и за подрачјето на Основниот суд во 
Свети Николе.“.

Член 8
Во членот 32 став (1) зборовите: „Основниот суд Скопје I - Скопје“ се заменуваат со 

зборовите: „Основниот кривичен суд Скопје“.
Во ставот (2) зборовите: „Скопје II - Скопје и Штип“ се заменуваат со зборовите: 

„Штип и Основен граѓански суд Скопје“, а зборовите:  „Основниот суд Скопје II - Скопје“ 
се заменуваат со зборовите: „Основниот граѓански суд Скопје“.

Во ставот (3) зборовите: „суд Скопје I -“ се заменуваат со зборовите: „кривичен суд“.
Во ставот (4) зборовите: „суд Скопје II-“ се заменуваат со зборовите: „граѓански суд“.

Член 9
Во членот 34 став 1 алинеја 3 зборовите: „спроведувањето и извршувањето на 

одредбите“ се заменуваат со зборовите: „постапка за склучување“, а заградите и зборовите 
во заградите се бришат.

Во алинејата 4 по зборовите: „друга правна заштита и“ се додаваат зборовите: „против 
секое управно дејствие или пропуштање на управно дејствие ако странката тврди дека со 
тоа дејствие или пропуштање се повредени нејзините права или правни интереси.”.

Член  10
Во член 37 став (1)  по алинејата 6 се додава нова алинеја 7, која гласи:
„- донесува кодекс на судиска етика за судиите и судиите поротници, на предлог на 

здружението на судии,“.
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Алинејата 7, која станува алинеја 8, се менува и гласи:
„- може да поднесе барање за поведување на постапка за утврдување на одговорност на 

судија или претседател на суд,“.
Алинејата 8 се брише.
Во алинејата 10 зборовите: „спроведува избор на членови“ се заменуваат со зборовите: 

„именува членови“.

Член 11
По членот 38 се додава нов член 38-а, кој гласи:

„Член 38-а
Судија на основен суд со проширена надлежност со судиски стаж до две години,  може 

да одлучува само во постапки од членот 30 од овој закон.“. 

Член 12
Во членот 39 став (8) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се 

додаваат зборовите: „но не повеќе од еднаш во текот на пет години. По истекот на 
времето за кое судијата е распореден во друг судски оддел задолжително се враќа во 
одделот во кој бил претходно распореден.“.

Во ставот (9) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат 
зборовите: „но не повеќе од еднаш во текот на пет години. Во случај на временото 
упатување, платата на судијата не смее да биде намалена. По истекот на времето за кое 
судијата е упатен да работи во друг суд или друг специјализиран оддел задолжително се 
враќа на работа во судот, односно специјализираниот оддел од кој бил упатен.“.

Во ставот (10) по зборот „Македонија” се додаваат зборовите: „со писмено 
образложена одлука”. 

Во ставот (11)  зборовите: „ставовите (4) и (7)“, се заменуваат со зборовите: „ставовите 
(4), (7) и (9)“.

Во ставот (12) зборовите: „одлуките на ставовите (8) и (9)” се заменуваат со зборовите: 
„одлуката од ставот (8)”.

Член 13
Членот 40 се менува и гласи:
„(1) Во случај на укинување или реорганизирање на суд (укинување на специјализиран 

оддел или префрлање на оддел од еден суд во друг), Судскиот совет на Република 
Македонија ќе го распореди судијата на тој суд во друг суд од ист или понизок степен, 
при што платата на судијата не смее да биде намалена.

(2) Во случај на распоредување од ставот (1) на овој член, судијата има право на 
приговор во рок од три дена до општата седница на Врховниот суд на Република 
Македонија, кој е должен да одлучи по приговорот во рок од седум дена од приемот на 
приговорот.”.

Член 14
Членот 44 се менува и гласи:
„(1) Судскиот совет на Република Македонија е надлежен за утврдување на 

оптималниот број на судии и судии поротници по судови во Република Македонија.
(2) Oптималниот број на судии и судии поротници по судови во Република Македонија 

се определува со одлуки на Судскиот совет на Република Македонија, по прибавено 
мислење од општата седница на Врховниот суд на Република Македонија и мислење од 
седницата на судиите на соодветниот суд, врз основа на анализа и проекција за слободни 
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судиски места и применувајќи го начелото на соодветна и правична застапеност на 
припадниците на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, согласно со 
Годишната програма за работа на Судскиот совет на Република Македонија.

(3) Одлуките од ставот (2) на овој член се објавуваат во „Службен весник на Република 
Македонија“.”.

Член 15
Во членот 45 став (1) алинеја 3 зборовите: „за што се вршат здравствени прегледи“ се 

заменуваат со зборовите: „што се докажува со лекарска потврда“.
Алинејата 4 се менува и гласи:
„- завршени правни студии со стекнати 300 ЕКТС или VII/1 степен на образование од 

областа на правните науки или нострифицирана диплома од правни студии во странство 
за стекнати 300 кредити,“.

Во алинејата 6 зборот „активно“ се брише.
По алинејата 6 се додава нова алинеја 7, која гласи:
„- во моментот на изборот со правосилна пресуда да не му е изречена казна или 

прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност за дело 
поврзано со вршење на правна професија или за друго кривично дело за кое е предвидена 
казна затвор од најмалку шест месеци,“.

Во ставот (2) бројот „7“ се заменува со бројот „6“.
Ставот (3) се менува и гласи:
„Потребните видови на здравствени прегледи, формата и содржината на психолошкиот 

тест и тестот за интегритет, нивото на практична работа со компјутери, како и рокот на 
важност на соодветните потврди, ги уредува Судскиот совет на Република Македонија со 
подзаконски акт.”.

Член  16
Членот 46 се менува и гласи:
„(1) Посебни услови за избор на судија во основен суд, апелационен суд и во Врховен 

суд на Република Македонија се:
1. за судија на основен суд може да биде избрано лице кое ја завршило обуката во 

Академијата за судии и јавни обвинители утврдена со закон; 
2. за судија на основен суд може да биде избрано лице кое има работно искуство од 

најмалку четири години непрекинат судиски стаж како судија во друг основен суд до 
моментот на пријавувањето за избор, кое од страна на Судскиот совет на Република 
Македонија е оценето со позитивна оцена, согласно со Законот за Судскиот совет на 
Република Македонија;

3. за судија на апелационен суд може да биде избрано лице кое има работно искуство 
од најмалку шест години непрекинат стаж како судија во основен суд, Управен или Виш 
управен суд до моментот на пријавување на изборот, кое од страна на Судскиот совет на 
Република Македонија е оценето со позитивна оцена, согласно со Законот за Судскиот 
совет на Република Македонија; 

4. за судија на апелационен суд може да биде избрано лице кое има работно искуство 
од најмалку четири години непрекинат стаж како судија во друг апелационен суд до 
моментот на пријавување на изборот, кое од страна на Судскиот совет на Република 
Македонија е оценето со позитивна оцена, согласно со Законот за Судскиот совет на 
Република Македонија;

5. за судија на Врховен суд на Република Македонија може да биде избрано лице кое 
има работно искуство од најмалку шест години стаж како судија во апелационен суд до 
моментот на пријавување на изборот и кое од страна на Судскиот совет на Република 
Македонија е оценето со позитивна оцена, согласно со Законот за Судскиот совет на 
Република Македонија. 
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(2) Посебни услови за избор на судија во Управниот суд и Вишиот управен суд се:
1. за судија на Управниот суд може да биде избрано лице кое има работно искуство од 

најмалку четири години непрекинат судиски стаж како судија во основен суд до моментот 
на пријавувањето за избор, кое од страна на Судскиот совет на Република Македонија е 
оценето со позитивна оцена, согласно со Законот за Судскиот совет на Република 
Македонија;

2.  за судија на Вишиот управен суд може да биде избрано лице кое има работно 
искуство од наjмалку шест години непрекинат судиски стаж како судија во апелационен 
или во Управниот суд до моментот на пријавувањето за избор, кое од страна на Судскиот 
совет на Република Македонија е оценето со позитивна оцена, согласно со Законот за 
Судскиот совет на Република Македонија.

(3) Лице кое најмалку еден мандат било судија во меѓународен суд и кое ги исполнува 
условите од членот 45 од овој закон, може да биде избрано за судија во суд од сите 
степени.“.

Член 17
Во член 47 ставовите (1) и (2), се менуваат и гласат:
„(1) Претседател на суд се избира од редот на судиите кои имаат најмалку шест години 

непрекинат судиски стаж во суд од ист или повисок степен, под услови и во постапка 
утврдени со закон, за време од четири години, со право на уште еден избор во суд од ист 
степен.

(2) За претседател на суд се избира судија кој од страна на Судскиот совет на 
Република Македонија е оценет со позитивна оценка, согласно со Законот за Судскиот 
совет на Република Македонија.“.

Во ставот (3) по зборот „судија“ се додаваат зборовите: „меѓу еднаквите“.
Во ставот (4) по зборот „мандатот“ се додаваат зборовите: „со акциски план за 

спроведување на програмата“, запирката се заменува со точка, а зборовите до крајот на 
реченицата се бришат.

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:
„(6) Судскиот совет објавува нов оглас за избор на претседател на суд во рок од десет 

дена од денот кога на седница утврдил дека на огласот не се јавил ниту еден кандидат или 
ниту еден од пријавените кандидати не ги исполнуваат законските услови за избор.“.

Ставот (6) станува став (7). 

Член 18
Во членот 52 став (1) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се 

додаваат зборовите: „освен во случаи предвидени со закон.“.
Ставот (4) се менува и гласи:
„Судијата може да држи предавања на Академијата за судии и јавни обвинители и на 

високообразовна институција и да учествува во научни проекти.“.
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Судијата за периодот додека предава како предавач во Академијата за судии и 

јавни обвинители, може да ја извршува судиската функција во намален обем, согласно со 
закон.“.

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7).

Член 19
Во член 53 ставот (1) се менува и гласи:
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„Ако судијата е именуван или избран за член на Судскиот совет на Република    
Македонија, судија на меѓународен суд, судија на Уставен суд, Јавен обвинител на 
Република Македонија, директор или заменик директор на Академијата за судии и јавни 
обвинители, судиската функција му мирува за времето додека ја врши должноста за која е 
именуван, односно избран.“.

Член 20
Во членот 56 став (1) алинеја 1 по зборот „безбедност“ се става точка, а сврзникот „и“ 

се брише.
Алинејата 2 се брише.

Член 21
Членот 63 се менува и гласи:
„За правата од членовите 61 и 62 од овој закон по барање на судијата одлучува 

Судскиот совет на Република Македонија, а средствата се обезбедуваат од Судскиот 
буџет.“.

Член 22
Во членот 67 став (2) точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат 

зборовите: „согласно закон и кога постојат оправдани причини за оддалечување од 
вршење на функцијата утврдени во закон.“.

Член 23
Во членот 68 став (1) зборовите: „кои се спротивни на етичкиот кодекс” се бришат.

Член 24
Во членот 71 став (1)  по зборовите: „Судска стипендија“ се додаваат зборoвите: „по 

пат на конкурс“.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Одлуката од ставот (1) на овој член ја донесува Судскиот совет на Република 

Македонија, водејќи пред сè сметка за резултатите од работењето на судијата и неговата 
специјализација во одредена област.“.

Ставот (2) станува став (3).

Член 25
Насловот на Глава V се менува и гласи:

„V. ПРЕСТАНОК, РАЗРЕШУВАЊЕ И ОСНОВИ ЗА ОДГОВОРНОСТ”.

Член 26
Во член 73 став (1) алинејата 3 се менува и гласи:
„- ги исполнил условите за старосна пензија, со можност за продолжување на мандатот 

согласно со прописите за работните односи,“.
Алинејата 4 се менува и гласи:
„- настапат условите од членот 52 ставови (1) и (7) од овој закон, освен кога судиската 

функција мирува под услови утврдени со закон.“.
Ставот (2) се менува и гласи: 
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„Судскиот совет на Република Македонија најдоцна во рок од десет дена од денот на 
дознавањето за настапување на случаите од ставот (1) на овој член, утврдува престанок на 
судиската функција со што на судијата му престанува и правото на плата.“.

Ставот (3) се менува и гласи:
„Судот кој ја донел  правосилната одлука од ставот (1) алинеја (5) на овој член е 

должен веднаш по правосилноста на одлуката писмено да го извести Судскиот совет на 
Република Македонија и претседателот на судот каде судијата ја врши судиската 
функција.“.

Член 27
Членот 74 се менува и гласи:
„(1) Судијата се разрешува од судиската функција: 
-  поради  потешка  дисциплинска  повреда  што  го  прави  недостоен  за  вршење  на 

судиската функција пропишана со закон и 
-  поради нестручно и несовесно вршење на  судиската функција под услови утврдени 

со закон. 
(2)  Одлука  за  разрешување  на  судијата  донесува  Судскиот  совет  на  Република 

Македонија. 
(3) Судијата се разрешува од судиската функција согласно со основите предвидени во 

ставот (1) на овој член, ако: 
- повредата е сторена со намера или очигледна небрежност по вина на судијата без 

оправдани причини и
- повредата предизвикала тешки последици.
(4) Во случај на полесен облик на повреда на основите од ставот (1) на овој член, на 

судијата може да му биде изречена дисциплинска мерка.
(5) Со денот на правосилноста на одлуката за разрешување на судијата од страна на 

Судскиот совет на Република Македонија, според основите од ставот (1) на овој член, на 
судијата му престанува правото на плата.“.

Член 28
Насловите на членовите 75 и 76 и членовите 75 и 76 се менуваат и гласат:

„3. Потешка дисциплинска повреда

Член 75
(1) Потешка дисциплинска повреда, за која се поведува постапка за утврдување на 

одговорност на судија, се смета:
1)  потешка повреда на јавниот ред и мир и други посериозни форми на недолично 

однесување со која се нарушува угледот на судот и неговиот углед;
2) грубо влијание и мешање во вршењето на судиската функција на друг судија; 
3) ако одбие да поднесе изјава за имотна состојба и интереси согласно со закон или ако 

податоците содржани во изјавата во голема мера се невистинити или 
4) очигледно прекршување на правилата за изземање во ситуации во кои судијата знаел 

или требало да знае за постоење на некоја од основите за изземање предвидени со закон.
(2) За  дисциплинската повреда од ставот (1) на овој член, претседателот на судот 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.
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(3) Во случаите на дисциплинската повреда од ставот (1) точка 1)  на овој член, кога 
била донесена правосилна судска одлука, судот кој ја донел одлуката е должен веднаш по 
правосилноста на одлуката писмено да го извести Судскиот совет на Република 
Македонија и претседателот на судот каде судијата ја врши судиската функција. 

(4) Постапка за утврдување на одговорност на судија  во случајот од ставот (1) точка 1) 
на овој член може да се покрене и кога не е претходно донесена правосилна судска 
одлука. 

4. Нестручно и несовесно вршење на судиската
функција

Член 76
(1) Под нестручно и несовесно вршење на судиската функција се подразбира 

незадоволителна  стручност  или  несовесност  на  судијата  што  влијае  на  квалитетот  и 
ажурноста во работењето и тоа, ако: 

1) во две 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 Судскиот совет на Република 
Македонија; 

 2) е осуден со правосилна судска пресуда на казна пониска од предвидената во членот 
73 став (1) алинеја 5 од овој закон, а која е директен резултат на постапување во вршење 
на судиската функција, намерно или со свесна небрежност;

 3) неовластено издава класифицирани информации, односно изнесува информации и 
податоци за судски предмети со што се повредува обврската за заштита на тајноста на 
постапката утврдена со закон и кога јавноста е исклучена согласно со закон;

4) без оправдани причини не ги закажува рочиштата во предметите кои му се доделени 
во работа или на друг начин ја одолговлекува постапката; 

5) не го зема предметот во работа заради што настапува застареност на кривично 
гонење или застареност на извршување на кривична санкција за кривично дело; 

6) земе во работа предмет кој не му е распределен преку автоматизираниот 
компјутерски систем за управување со судски предмети во судовите;

7) намерно и неоправдано направи крупна професионална грешка, при што различното 
толкување на правото и фактите не може да претставува основ за утврдување на 
одговорност на судијата.

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

(3) За дисциплинската повреда од ставот (1) точка 2) на овој член судот кој ја донел  
правосилната одлука е должен веднаш по правосилноста на одлуката писмено да го 
извести Судскиот совет на Република Македонија и претседателот на судот каде судијата 
ја врши судиската функција.“.

Член 29
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)  полесна повреда на јавниот ред и мир или друга полесна формa на недолично 

однесување со кое се нарушува угледот на судот и неговиот углед;
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2) искористување на својата функција и угледот на судот за остварување на свои 
приватни интереси;

3) неисполнување на менторски задолженија;
4) повреда на правилата за отсуство од работа;
5) непосетување на задолжителните обуки или
6) не носење судска тога за време на судењата.
(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 шест месеци од сторената повреда, писмено да го извести Судскиот совет на Република 
Македонија.

(3) Дисциплинска мерка се изрекува на судија во случаите од ставот (1) на овој член, 
ако: 

- дисциплинската повреда е сторена со намера или очигледна небрежност по вина на 
судијата без оправдани причини и

- дисциплинската повреда предизвикала тешки последици.“.

Член 30
Членот 78 се менува и гласи:
„(1) За утврдена одговорност на судија, Советот може да изрече една од следниве 

дисциплински мерки: 
- писмена опомена, 
- јавен укор,
- намалување на платата во висина од 15% до 30% од месечната плата на судија во 

траење од еден до шест месеци. 
(2) Ако на судијата со правосилна одлука му е изречена дисциплинска мерка  

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, предложен за судија во 
меѓународен суд, директор или заменик директор на Академијата за судии и јавни 
обвинители, за времето додека трае дисциплинската мерка.

(3) При утврдувањето на дисциплинската одговорност, определувањето и изрекувањето 
на дисциплинските мерки задолжително се земаат предвид тежината на повредата, 
степенот на одговорност, околностите под кои е сторена повредата и однесувањето на 
судијата, последиците од сторената повреда, како и претходно изречените дисциплински 
мерки.“.

Член 31
Во член 79 став (1) алинејата 1 се менува и гласи:
„- пречекорување и повреда на законски овластувања,“.
Алинеите 3 и 5 се бришат. 
Алинејата 7, која станува алинеја 5, се менува и гласи:
„- повреда на одредбите за донесување и измена на Годишниот распоред на судии,“. 
Алинеите 8 и 9 се бришат. 
Алинејата 10, која станува алинеја 6, се менува и гласи:
„- ако претседателот на судот не го извести Судскиот совет на Република Македонија 

за сторена потешка дисциплинска повреда од членовите 75, 76 и 77 од овој закон од 
страна на судија во судот во кој е претседател, доколку настанувањето на повредата му 
било познато, а непријавувањето е заради прикривање на истата,”.

Алинејата 12 се брише.
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Член 32
По членот 87 се додава нов член 87-а, кој гласи:

„Член 87-а
(1) Се основа Совет за координирање на информатичко-комуникациска технологија во 

правосудните органи (во натамошниот текст: Советот за ИКТ) како оперaтивно стручно 
тело составен од претставници на правосудните органи. 

(2) Советот за ИКТ дава предлог за утврдување на приоритети на  политиките и 
координација на правосудните органи во работењето на системот на информатичко-
комуникациската технологија.

(3) Министерството за правда дава административно-техничка поддршка на работењето 
на Советот за ИКТ.

(4) Министерството за правда е корисник на статистичките податоци во базите на 
податоци од информатичкиот систем во правосудството.

(5) Министерот за правда со подзаконски акт го определува составот и начинот на 
работа на Советот за ИКТ.

(6) На членовите на Советот за ИКТ им следи месечен паричен надоместок во износ од 
една третина од просечната нето плата во Република Македонија, за што министерот за 
правда донесува решение.”.

Член 33
Во членот 98 став (1) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се 

додаваат зборовите: „како и се врши прием на писмени поднесоци.“.

Член 34
Во членот 99 став (1) по зборот „предмети“ се става запирка и се додаваат зборовите: 

„судскиот портал“. 
По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:
„(2) Претседателот на Врховниот суд на Република Македонија е одговорен за 

функционирање на автоматизираниот компјутерски систем за управување со судските 
предмети во судовите.

(3) Во Врховниот суд на Република Македонија се формира работно тело за 
стандардизација на постапките при користење на автоматизираниот компјутерски систем 
за управување со судски предмети во судовите во состав од еден судија на Врховен суд на 
Република Македонија, по еден судија од секој апелационен суд, еден судија од 
Управниот суд, еден судија на Виш управен суд, еден судија од основен суд, 
администраторот на Врховниот суд на Република Македонија и тројца информатичари од 
судовите.“.

Ставот (2) станува став (4). 
Ставот (3) кој станува став (5) се менува и гласи:
„(5) Донесените правосилни одлуки судовите задолжително ги објавуваат на веб 

страницата на судот во рок од седум дена од денот на правосилноста, на начин утврден со 
закон.“.

Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (6) и (7).
Ставот (6) се брише.
Ставот (7) кој станува став (8) се менува и гласи:
„Претседателот на Врховниот суд на Република Македонија со подзаконски акт го 

определува начинот на функционирање на информатичкиот систем во сите судови, по 
претходна согласност од општата седница на Врховниот суд на Република Македонија.“.
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Член 35
Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат, односно усогласат со 

одредбите на овој закон во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој 
закон.

Врховниот суд на Република Македонија ќе го донесе кодексот на судиска етика за 
судии и судии поротници во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој 
закон.

До донесувањето на кодексот на судиска етика за судии и судии поротници од страна 
на Врховниот суд на Република Македонија се применува Етичкиот кодекс донесен од 
страна на Здружението на судии на Република Македонија и истиот е задолжителен за 
сите судии во Република Македонија.

Член 36
Работното тело за стандардизација на постапките во судовите од членот 34 од овој 

закон ќе се формира во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Правосудните органи ќе ги назначат своите претставници во Советот за ИКТ во рок од 

eден месец од денот на влегувањето во сила на прописот од членот 87-а став (5) од овој 
закон, а конститутивната седница на Советот за ИКТ ќе се одржи во рок од два месеца од 
денот на влегувањето во сила на прописот од членот 87-а став (5) од овој закон.

Член 37
Започнатите постапки по предмети распределени во работа на судија на основен суд со 

проширена надлежност со судиски стаж помалку од две години, ќе завршат пред истиот 
судија. 

Член 38
Основните судови во Гевгелија, Кавадарци и Кичево ќе ги вршат надлежностите на 

основни судови со проширена надлежност од 1 јануари 2020 година. 
Судските постапки започнати пред 1 јануари 2020 година, а кои по добивањето на 

статус на судови со проширена надлежност на судовите во Гевгелија, Кавадарци и Кичево 
би потпаднале под нив, продолжуваат пред судот пред кој започнале.

Член 39
Судиите кои согласно со Законот за судовите („Службен весник на Република 

Македонија“ број 58/2006, 35/2008, 150/10, 83/18 и 198/18), во 2019 година, по 
влегувањето  во сила на овој закон, ќе ги исполнат условите за старосна пензија, односно 
ќе навршат 64 години старост, имаат право да поднесат писмена изјава за продолжување 
на мандатот, согласно со одредбите од членот 26 став 1 од овој закон, во рок од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на овој закон.

     
Член 40

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“.
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