
 

 





















Надлежност 

Член 31 

Советот е надлежен:  

- да ги избира и разрешува судиите,  
- да ги избира и разрешува претседателите на судовите,  
- да утврдува престанок на судиската функција,  

- да избира и разрешува судии поротници,  
- да ја следи и оценува работата на судиите,  
- да одлучува за дисциплинска одговорност на судиите,  
- да утврдува нестручно и несовесно вршење на судиската функција,  
- да утврдува престанок на судиска функција поради трајна неспособност за работа на судија,  
- да одлучува за одземање на имунитет на судија,  
- да одлучува по барање за одобрување на притвор на судија,  

- да предлага двајца судии на Уставниот суд на Република Македонија од редот на судиите,  
- да го разгледува годишниот извештај на Врховниот суд на Република Македонија за утврдените начелни 
ставови и начелни правни мислења по прашања од значење за обезбедување на единство во примена на 
законите,  
- да одлучува за времено отстранување на судија од вршење на судиска функција,  
- да го утврдува бројот на потребните судиски места по судови,  
- да ги разгледува и оценува тримесечните и годишните извештаи за работа на судовите,  

- да се грижи за угледот на судиите и довербата на граѓаните кон судството,  
- да поднесува извештај за работата,  

- да донесе деловник и други општи акти со кои ги уредува работите од својата надлежност;  
- да утврдува ориентационен број на предмети што треба да ги реши судијата месечно и  
- да врши и други работи утврдени со закон. 

Јавност во работата 

 Член 33 

Седниците на Советот се јавни. 

Јавноста може да биде исклучена само со одлука на Советот заради заштита на угледот и интегритетот на 
судијата или кандидатот за судија. За исклучување на јавноста од седниците, Советот одлучува со 
двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот со право на глас. 

За работата на седницата на Советот се води записник и стенографски белешки. 

Права, обврски и одговорности на член на Советот 

Член 36 

Член на Советот со право на глас ги има следниве права, обврски и одговорности:  
- учествува во работата и во одлучувањето на Советот,  

- дава иницијативи, предлози и мислења по прашања од надлежност на Советот,  
- учествува во работата на работните тела на Советот во кој е избран,  
- по заклучок на Советот остварува увид во работата на судија и презема други дејствија и за тоа му 
поднесува извештај на Советот,  



- одговорен е за повреда на Уставот и закон во врска со вршење на функцијата во Советот и  
- врши и други работи определени со овој закон. 

Министерот за правда како член на Советот ги има истите права, обврски и одговорности, како и членовите 
со право на глас од ставот 1 на овој член, освен правото на одлучување од ставот 1 алинеја 1 и 
остварувањето увид во работата на судија по заклучок на Советот и преземање други дејствија од ставот 1 
алинеја 4 на овој член. 

Одлука за избор на судија 

Член 42 

За избор на судија, Советот расправа и одлучува на седница на која присуствуваат најмалку две третини од 
членовите на Советот со право на глас. 

За судија е избран кандидатот кој добил две третини гласови од вкупниот број на членови на Советот со 
право на глас. 

Избор на претседател на суд 

Член 44 

Советот избира претседател на суд од пријавените кандидати судии на оглас за избор на претседател на суд 
со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот со право на глас. 

Советот за претседател ќе избере лице кое ги исполнува условите и критериуми утврдени со Законот за 
судовите. 

Дисциплинска постапка за утврдување на дисциплинска одговорност на 
судија 

Член 54 

Дисциплинската постапка за утврдување на дисциплинска одговорност на судија (во натамошниот текст: 

дисциплинска постапка), се поведува по барање на Советот за утврдување на факти и покренување на 
постапка за утврдување одговорност на судија во рок од шест месеци од денот на осознавање на сторената 
повреда, но не подолго од три години од денот на сторувањето на повредата. 

Дисциплинската постапка е итна и од доверлив карактер, се води без присуство на јавноста и со 
почитување на угледот и достоинството на судијата при што се води сметка за заштита на личните податоци 
на судијата согласно со прописите за заштита на личните податоци. 

По барање на судијата Советот ќе одлучи постапката да се води со присуство на јавноста. 

Барање за поведување на дисциплинска постапка 

Член 55 



Барањето за поведување дисциплинска постапка од членот 54 став 1 на овој закон (во натамошниот текст: 

барање), се доставува до Советот и содржи име и презиме на судијата, адреса и место на живеење, 
единствен матичен број, во кој суд ја врши функцијата, опис на дисциплинската повреда, законскиот назив 
на повредата со наведување на одредбите од Законот за судовите и предлог-доказите што треба да се 
изведат на расправата. 

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

Дисциплинска комисија 

Член 56 

Советот по повод поднесеното барање за дисциплинска постапка определува известител од своите редови. 

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. 

Доколку Советот најде дека барањето е ненавремено, нецелосно или недозволено со одлука ќе го отфрли 
барањето. 

Расправање по барањето 

Член 60 

Советот на седница расправа по извештајот на известителот и одлучува за поведување на дисциплинска 
постапка или за запирање на дисциплинската постапка. 

Одлуката од ставот 1 на овој член Советот ја донесува со мнозинство гласови од вкупниот број членови на 
Советот со право на глас на истата седница на која се разгледува извештајот од став 1 на овој член.. 

Доколку судијата против кого се води дисциплинската постапка, поднесе барање за престанок на судиската 

функција, Советот во одлуката за престанок на судиската функција по негово барање ќе констатира 
престанок на судиската функција по негово барање во која ќе назначи дека истата е донесена за време кога 
против судијата се водела дисциплинска постапка. 

Во случајот од ставот 3 на овој член дисциплинската постапка се запира. 

Доставување на одлука 

Член 61 

Одлуката од членот 60 од овој закон се доставува до подносителот на барањето, судијата и претседателот 
на судот каде што судијата ја врши функцијата. 

Времено отстранување 

Член 62 

Кога Советот ќе донесе одлука за поведување на дисциплинска постапка, Советот може со одлука времено 
да го отстрани судијата од вршењето на судиската функција, согласно со Законот за судовите. 



Расправа пред Советот 

Член 63 

Советот закажува расправа во рок од 15 дена од денот на донесувањето на одлуката за поведување 
дисциплинска постапка. 

Со расправата раководи известителот за конкретниот предмет. 

Покана за расправа 

Член 64 

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. 

Ако учесниците од ставот 1 на овој член кои се уредно поканети не дојдат, а изостанокот не го оправдаат, 
расправата ќе се одржи. 

Член 65 

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

Судијата има право да се произнесе по сите докази изведени на расправата. 

Преиначување на барање 

Член 66 

Ако изведените докази укажуваат на сторена потешка дисциплинска повреда од членот 76 на Законот за 

судовите која не била наведена во барањето, подносителот на барањето може да го преиначи барањето со 
истакнување на ново барање, покрај постојното. 

Подносителот на барањето може да го преиначи барањето на записник пред Советот или да бара расправата 
да се одложи заради изготвување на новото барање, а судијата може веднаш да даде одговор на барањето 
или да бара одлагање на расправата заради изготвување на одговор на наводите во преиначеното барање. 

Во случај на одлагање на расправата заради изготвување на одговор на наводите во преиначеното барање, 
судијата е должен во рок од три дена да достави одговор на преиначеното барање. 

Примерок од записникот му се врачува на судијата. 

По дадениот одговор на барањето, известителот во рок од осум дена поднесува извештај со предлог за 
основаноста на новото барање до Советот кој одлучува за продолжување на дисциплинската постапка или 
за запирање на дисциплинската постапка по новото барање. 

Записник 

Член 67 

За дејствијата преземени на расправата се составува записник. 

Записникот го води лице кое ќе го определи Советот, од редот на државните советници. 



Записникот особено содржи податоци за: ден, час и место на одржување на расправата, известителот и 

лицето кое го води записникот, имињата на присутните лица, изјавата на подносителот на барањето, 
изјавата на судијата, односно неговиот бранител и доказите што се изведени. 

Записникот го потпишуваат подносителот на барањето, судијата или неговиот бранител, известителот и 
лицето кое го води записникот. 

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

Стенографските белешки, односно тонското снимање во рок од 48 часа ќе се преведат, прегледаат и 
приклучат кон записникот, заедно со преписот од тонското снимање. 

Друга сторена дисциплинска повреда 

Член 68 

Ако изведените докази укажуваат и на друга сторена потешка дисциплинска повреда од членот 76 или 

дисциплинска повреда од членот 77 на Законот за судовите со дејствија различни од дејствијата со кои е 
сторена повредата за која е поведена дисциплинската постапка, барателот може да го прошири барањето со 
истакнување и на друго барање покрај постојното. 

Подносителот на барањето може да го прошири барањето на записник пред Советот или да бара расправата 
да се одложи заради изготвување на новото барање, а судијата може веднаш да даде одговор на барањето 
или да бара одлагање на расправата заради изготвување на одговор на наводите во проширеното барање и 
примерок од записникот му се врачува на судијата. 

Во случај на одлагање на расправата заради изготвување на одговор на наводите во проширеното барање, 
судијата е должен во рок од осум дена да достави одговор на проширеното барање. 

По дадениот одговор на барањето, известителот во рок од осум дена поднесува извештај со предлог за 

основаноста на проширеното барање до Советот кој одлучува за продолжување на дисциплинска постапка 
или за запирање на дисциплинската постапка по проширеното барање. 

Барањето нема да се смета за проширено барање ако барателот го дополни барањето со други дејствија на 
сторување на повредата за која е поведена постапка. 

Во случајот од ставот 5 на овој член на судијата му се овозможува да се изјасни и за други дејствија, а ако 
судијата бара одлагање на расправата заради подготвување одговор, Советот ќе ја одложи расправата и 
примерок од записникот ќе му врачи на судијата. 

Во случај на одлагање на расправата од ставот 6 на овој член судијата е должен да даде одговор на 
барањето во рокот утврден во ставот 3 на овој член. 

Член 69 

По завршувањето на расправата Советот одлучува за:  

- запирање на дисциплинската постапка,  
- изрекување дисциплинска мерка или  
- разрешување на судијата поради сторена потешка дисциплинска повреда. 

Одлуки на Советот 

Член 71 

Советот по одржаната расправа на седницата на Советот најдоцна во рок од 15 дена од денот на 

одржувањето на расправата може да:  
- ја запре дисциплинската постапка,  



- изрече дисциплинска мерка соодветна на сторената повреда и  
- го разреши судијата поради сторена потешка дисциплинска повреда. 

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

Запирање на постапката 

Член 72 

Кога Советот ќе утврди дека не е сторена дисциплинска повреда ќе донесе решение за запирање на 
постапката. 

Изрекување дисциплински мерки 

Член 73 

За утврдената дисциплинска одговорност на судија, Советот може да ги изрече следниве дисциплински 
мерки:  

- писмена опомена,  
- јавен укор и  
- намалување на плата во висина од 15% до 30% од месечната плата на судијата, во траење од еден до 
шест месеци. 

Одлуката за изрекување на дисциплинска мерка од ставот 1 на овој член се донесува со мнозинство гласови 
од вкупниот број на членови на Советот со право на глас. 

Член 74 

При изрекувањето на дисциплинска мерка од членот 73 на овој закон, Советот ќе ги има предвид следниве 

околности:  
- бројот и тежината на сторените повреди и нивните последици,  
- степенот на одговорност,  

- околностите под кои е сторена повредата,  
- дотогашната работа и однесувањето на судијата и  
- како и сите други околности кои можат да влијаат на видот на одлуката, вклучително и соработката што ја 
покажал судијата во текот на дисциплинската постапка. 

Член 75 

Советот со решение ќе го разреши судијата за сторена потешка дисциплинска повреда од членот 76 на 
Законот за судовите. 

Член 76 

Решението од членот 75 на овој закон, Советот го донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот 
број членови на Советот со право на глас. 

Решението се изготвува во писмена форма во рок од 15 дена од денот на донесувањето. 

Примерок од решението се доставува на судијата, неговиот бранител, на подносителот на барањето, на 
претседателот на судот во кој судијата ја врши функцијата, односно на претседателот на непосредно 
повисокиот суд. 

Кога е донесена одлука за запирање на дисциплинската постапка тогаш ако е донесена одлуката за времено 
отстранување од вршење на судиската функција се става вон сила. 



Постапка за утврдување нестручно и несовесно вршење на судиската 

функција 

Член 77 

Судијата се разрешува од судиската функција поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција 
под услови утврдени со закон. 

Барање за утврдување нестручно и несовесно вршење на судиската 

функција 

Член 78 

Постапка за утврдување нестручно и несовесно вршење на судиската функција се поведува по барање на 

Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување одговорност за судија во рок од 
една година од денот на осознавање на сторената повреда. 

Постапката е итна и од доверлив карактер, се води без присуство на јавноста и со почитување на угледот и 
достоинството на судијата при што се води сметка за заштита на личните податоци на судијата согласно со 
прописите за заштитата на личните податоци. 

По барање на судијата Советот ќе одлучи постапката да се води со присуство на јавноста. 

Постапка за утврдување нестручно и несовесно вршење на судиската функција во секој случај не може да 
се поведе, доколку изминат повеќе од пет години од денот на сторената повреда, освен ако е донесена 
одлука на Европскиот суд за човекови права поради повреда на членот 6 од Европската конвенција за 
човекови права или е донесена одлука на Врховниот суд на Република Македонија по однос на правото за 
судење во разумен рок, како резултат на постапување на судијата за кој е поведена постапката за 
утврдување нестручно и несовесно вршење на судиската функција. 

Содржина на барањето 

Член 79 

Барањето за поведување постапка за утврдување нестручно и несовесно вршење на судиската функција од 

членот 78 став 1 на овој закон (во натамошниот текст: барање) се доставува до Советот и содржи име и 
презиме на судијата, адреса и место на живеење, единствен матичен број, во кој суд ја врши функцијата, 
опис на повредата, законскиот назив на повредата со наведување на одредбите од Законот за судовите и 
предлог доказите што треба да се изведат на расправата. 

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

Комисија за утврдување нестручно и несовесно вршење на судиската 

функција 

Член 80 

Советот по поднесеното барање за утврдување нестручно и несовесно вршење на судиската функција 
определува известител од своите редови. 

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. 

Доколку Советот најде дека барањето е ненавремено, нецелосно или недозволено со одлука ќе го отфрли 
барањето. 



Расправање по барањето 

Член 84 

Советот на седница расправа по извештајот на известителот и одлучува за поведување на постапка или за 
запирање на постапката. 

Одлуката од ставот 1 на овој член Советот ја донесува со мнозинство гласови од вкупниот број членови на 
Советот со право на глас на истата седница на која се разгледува извештајот од став 1 на овој член.. 

Доколку судијата против кого се води постапка за утврдување нестручно и несовесно вршење на судиската 
функција, поднесе барање за престанок на судиската функција, Советот во одлуката за престанок на 
судската функција по негово барање ќе констатира престанок на судиската функција по негово барање во 
која ќе назначи дека истата е донесена во време кога против судијата се водела постапка за утврдување 
нестручно и несовесно вршење на судиската функција. 

Во случајот од ставот 3 на овој член постапката се запира. 

Доставување на одлука 

Член 85 

Одлуката од членот 84 на овој закон се доставува до подносителот на барањето, судијата и претседателот 
на судот каде што судијата ја врши функцијата. 

Времено отстранување 

Член 86 

Кога Советот ќе донесе одлука за поведување на постапка за утврдување на нестручно и несовесно вршење 
на судиската функција, Советот може со одлука времено да го отстрани судијата од вршењето на судиската 
функција, согласно со Законот за судовите. 

Расправа пред Советот 

Член 87 

Советот закажува расправа во рок од 15 дена од денот на донесувањето на одлуката за поведување 
постапка за утврдување на нестручно и несовесно вршење на судиската функција. 

Со расправата раководи известителот за конкретниот предмет. 

Покана за расправа 

Член 88 

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. 

Ако учесниците од ставот 1 на овој член кои се уредно поканети не дојдат, а изостанокот не го оправдаат, 
расправата ќе се одржи. 

Член 89 



На расправата ќе се изведат доказите предложени од подносителот на барањето, судијата, како и 

прибавените докази во текот на постапката пред Советот. 

Судијата има право да се произнесе по сите докази изведени на расправата. 

Записник 

Член 90 

За дејствијата преземени на расправата се составува записник. 

Записникот го води лице што ќе го определи Советот, од редот на државните советници. 

Записникот особено содржи податоци за ден, час и место на одржување на расправата, известителот и 
лицето кое го води записникот, имињата на присутните лица, изјавата на подносителот на барањето, 
изјавата на судијата, односно неговиот бранител и доказите што се изведени. 

Записникот го потпишуваат подносителот на барањето, судијата или неговиот бранител, известителот и 
лицето кое го води записникот. 

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

Стенографските белешки, односно тонското снимање во рок од 48 часа ќе се преведат, прегледаат и 
приклучат кон записникот, заедно со преписот од тонското снимање. 

Друга сторена повреда 

Член 91 

Ако изведените докази укажуваат и на друга сторена повреда од членот 75 на Законот за судовите со 

дејствија различни од дејствијата со кои е сторена повредата за која е поведена постапката, барателот може 
да го прошири барањето со истакнување и на друго барање покрај постојното. 

Подносителот на барањето може да го прошири барањето на записник пред Советот или да бара расправата 
да се одложи заради изготвување на новото барање, а судијата може веднаш да даде одговор на барањето 
или да бара одлагање на расправата заради изготвување на одговор на наводите во проширеното барање и 
примерок од записникот му се врачува на судијата. 

Во случај на одлагање на расправата заради изготвување на одговор на наводите во проширеното барање, 
судијата е должен во рок од осум дена да достави одговор на проширеното барање. 

По дадениот одговор на барањето, известителот во рок од осум дена поднесува извештај со предлог за 
основаноста на проширеното барање до Советот кој одлучува за продолжување на постапка за утврдување 
на нестручно и несовесно вршење на судиската функција или за запирање на постапката по проширеното 

барање. 

Барањето нема да се смета за проширено барање ако барателот го дополни барањето со други дејствија на 
сторување на повредата за која е поведена постапка. 

Во случајот од ставот 5 на овој член на судијата му се овозможува да се изјасни и за други дејствија, а ако 
судијата бара одлагање на расправата заради подготвување одговор, Советот ќе ја одложи расправата и 
примерок од записникот ќе му врачи на судијата. 

Во случај на одлагање на расправата од ставот 6 на овој член судијата е должен да даде одговор на 
барањето во рокот утврден во ставот 3 на овој член. 



Член 92 

По завршувањето на расправата Советот одлучува за:  
- за запирање на постапката доколку не е утврдено нестручно и несовесно вршење на судиската функција 
или  
- за разрешување на судијата поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција. 

Одлуки на Советот 

Член 93 

Советот по завршувањето на расправата најдоцна во рок од 30 дена од денот на одржувањето на 
расправата може да:  
- ја запре постапката доколку не е утврдено нестручно и несовесно вршење на судиската функција и  
- го разреши судијата поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција. 

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

Член 94 

Советот со решение ќе го разреши судијата за нестручно и несовесно вршење на судиската функција, ако се 

утврди нестручно и несовесно вршење на судиската функција во случаите од членот 75 на Законот за 
судовите. 

Член 95 

Решението од членот 94 на овој закон, Советот го донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот 
број членови на Советот со право на глас. 

Решението се изготвува во писмена форма во рок од 15 дена од денот на донесувањето. 

Примерок од решението се доставува на судијата, неговиот бранител, на подносителот на барањето, на 
претседателот на судот во кој судијата ја врши функцијата, односно на претседателот на непосредно 
повисокиот суд. 

Доколку судијата 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 судот за прием на писменото. 
Ако судијата не постапи по известувањето се смета дека доставувањето е извршено на денот и часот 
наведени во известувањето. 

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

Право на жалба 

Член 96 

Против решението на Советот за разрешување судија, односно изречена дисциплинска мерка, судијата 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 од приемот на решението. 

Советот за одлучување по жалба е составен од девет члена од кои тројца судии на Врховниот суд на 
Република Македонија, четворица судии од апелационите судови и двајца судии од судот од кој е судијата 
против кој е водена постапката. 



Претседателот на Врховниот суд на Република Македонија не може да биде член на Советот од ставот 1 на 
овој член. 

Советот за одлучување по жалба може да го потврди или укине решението на Советот за разрешување на 
судијата, односно за изречена дисциплинска мерка. 

Правосилната одлука за разрешување на судијата, односно за изречена дисциплинска мерка, се објавува на 
веб страницата на Советот во рок од два дена од денот на правосилноста на одлуката, согласно со 
прописите кои се однесуваат на заштита на личните податоци и класифицираните информации со 
почитување на угледот и достоинството на судијата. 

Член 97 

Одредбите од овој закон со кои се уредува постапката за утврдување на дисциплинска одговорност, односно 

постапката за утврдување на нестручно и несовесно вршење на судиската функција се однесуваат и на 
претседател на суд. 

Одлучување по барање за притвор 

Член 134 

Советот на седница одлучува по барање за одобрување на 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 на имунитет на судија е итна и се спроведува во рок од 
три дена од доставеното барање, односно известувањето за притвор. 

Извештај за работата 

Член 135 

Советот за својата работа поднесува годишен извештај до Собранието на Република Македонија. 

Извештајот од ставот 1 на овој член јавно се објавува. 

Во извештајот се содржани податоци:  
- за бројот на избраните и разрешените судии и судиите поротници,  

- за бројот на поведени и завршени дисциплински постапки,  
- за кадровската состојба во судството,  

- за материјално-финансиската состојба во судството,  
- оцена за соработката и односите на судовите со другите правосудни органи и органите на законодавната и 
извршната власт,  
- оцена на состојбата во судството за заштита на човековите права и основни слободи и  

- податоците за постапување по претставки и предлозите од граѓаните и институциите за работата на 
судиите и судовите. 

Извештајот содржи и оцени за работата на судиите во Република Македонија во однос на квалитетот и 

ажурноста на нивната работа, како и други прашања во врска со остварувањето на независноста и 
самостојноста на судството. 



Советот на седница го усвојува извештајот за својата работа со двотретинско мнозинство на 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. 

Доколку Собранието не го усвои извештајот, тоа ќе биде основ за поведување на расправа пред 

органите што ги избрале членовите на Судскиот совет за оцена на нивната работа во советот


