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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 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА СУДСКА СЛУЖБА 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за судска служба, 

што  Собранието на  Република Македонија го  донесе  на  седницата одржана на  24 

октомври 2018 година. 

 
Бр. 08-6100/1 Претседател 

24 октомври 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 СУДСКА 

СЛУЖБА 

 
Член 1 

Во Законот за судска служба („Службен весник на Република Македонија“ број 43/14, 

33/15,  98/15  и  6/16),  во  членот  9  став  (3)  по  зборовите:  „јавен  оглас“  се  додаваат 

зборовите: „или преку постапка за интерен оглас“. 

 
Член 2 

Во членот 10 став (2) точката 2) се менува и гласи: 

„2) работно искуство и тоа: 

- за нивото Б1 најмалку шест години работно искуство во струката по положен 

правосуден испит, 

- за нивото Б3 најмалку пет години работно искуство во струката по положен 

правосуден испит или 

- за нивото Б4 најмалку четири години работно искуство во струката по положен 

правосуден испит.“. 

Точката 4) се менува и гласи: 

„4)  посебни  работни  компетенции  за  сите  нивоа:  активно  познавање  на  еден  од 

трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски и 

германски), активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и 

други   посебни   работни   компетенции   утврдени   во   актот   за   систематизација  на 

работните места за соодветното работно место.“. 
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Член 3 

Во членот 11 став (2) точка 4) се менува и гласи: 

„4)  посебни  работни  компетенции  за  сите  нивоа:  активно  познавање  на  еден  од 

трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски и 

германски), активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и 

други   посебни   работни   компетенции   утврдени   во   актот   за   систематизација  на 

работните места за соодветното работно место.“. 

 
Член 4 

Во членот 12 став (2) точката 4) се менува и гласи: 

„4)  посебни  работни  компетенции  за  сите  нивоа:  активно  познавање  на  еден  од 

трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски и 

германски), активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и 

други   посебни   работни   компетенции   утврдени   во   актот   за   систематизација  на 

работните места за соодветното работно место.“. 

 
Член 5 

Во членот 25 став (1) зборот „три“ се заменува со зборот „два“. 

Во ставот (5) по зборот „огласот“ точката се брише и се додаваат зборовите: „преку 

пошта или во архивата на судот.“. 

 
Член 6 

Во членот 26 став (1) алинејата 4 се брише. 

Во ставот (2)  алинејата 3 се брише. 

Во ставот (3)  алинејата 4 се брише. 

Во  ставот  (5)  зборовите:  „идентификациски код  кој“  се  заменуваат  со  зборовите: 

„шифра која“. 

Член 7 

Во член 27 ставот (2) се менува и гласи: 

„По исклучок од ставот (1) на овој член, при вработување на судски администратор, 

Комисијата за селекција за вработување е составена од три члена и тоа: 

-  двајца  раководни,  односно  стручни  судски  службеници  од  судот  кој  го  објавил 

јавниот оглас или од апелациониот суд на чие подрачје припаѓа и 

- еден член на Советот.“. 

 
Член 8 

Во членот 28 по зборот „интервју“ запирката се заменува со точка, а зборовите до 

крајот на реченицата се бришат. 

 
Член 9 

Во членот 29 став (3) по зборот „струката“ запирката се заменува со точка, а зборовите 

до крајот на реченицата се бришат. 

Ставовите (9) и (10) се бришат. 

Во ставот (11) кој станува став (9) во петтиот и шестиот ред зборовите: 

„идентификационите кодови“ се заменуваат со зборот „шифрите“. 

Ставовите (12), (13) и (14) стануваат ставови (10), (11) и (12). 
 
 

 

Членот 30 се менува и гласи: 

Член 10 

„(1) Кандидатот за судски службеник полага испит за судски службеник. 
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(2) Испитот за судски службеник се состои од два дела, и тоа стручен дел и дел за 

проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија 

(англиски, француски и германски). 

(3) Стручниот дел се состои од писмен тест со заокружување на одговори од областа на 

правосудството,  уставниот  поредок  на   Република  Македонија,  процесните  закони, 

Законот  за  судска  служба,  Кодексот  за  судските  службеници,  како  и  прашања  за 

познавање од други области во зависност од работното место за кое е објавен јавниот 

оглас. 

(4) Со делот за проверка на знаењето на еден од трите најчесто користени јазици на 

Европската Унија (англиски, француски и германски), преку одговарање на прашања во 

вид на компјутерско тестирање, се проверува познавањето на кандидатот на странски 

јазици. 

(5) За полагање на стручниот дел Советот на судска служба формира база на прашања, 

која се ревидира еднаш годишно и е достапна на веб страниците на судовите во Република 

Македонија. 

(6) Јавно достапни и објавени на веб страниците на судовите во Република Македонија 

се и литературата, односно законите и подзаконските акти врз основа на кои е подготвена 

базата на прашања. 

(7) Прашањата од стручниот дел на испитот, во зависност од тежината се вреднуваат со 

бодови, кои се наведени за секое прашање за време на полагањето и истите за секој 

кандидат се бираат по случаен избор од базата на прашања од ставот (5) на овој член.“. 

 
Член 11 

Во член 31 ставот (1) се менува и гласи: 

„Испитот за судскиот службеник се полага во судот кој го објавил јавниот оглас. 

Ставот (2) се брише. 

Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (2), (3) и (4). 

Ставот (6) кој станува став (5) се менува и гласи: 

„Комисијата за селекција за вработување резултатот, односно бројот на бодови од 

испитот за  судски службеник го  објавува на  веб  страницата на  судот кој  го  објавил 

јавниот  оглас,  под  шифрата  под  која  полагал  кандидатот,  во  рок  од  три  дена  од 

полагањето на испитот.“. 

Ставовите (7) и (8) се бришат. 

Во ставот (9) кој станува став (6) зборовите: „критериумите во однос на просторните 

услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање 

од ставот (1) на овој член“ се бришат. 

 
Член 12 

Во членот 32 став (1) зборовите: „Врховниот суд на Република Македонија, ранг-листа 

со идентификациски кодови на кандидатите“ се заменуваат со зборовите: „судот кој го 

објавил јавниот оглас, ранг-листата за секое работно место посебно, со шифрите на 

кандидатите“. 

 
Член 13 

Во член 33 ставовите (4), (5) и (6) се бришат. 

Ставот (7) кој станува став (4) се менува и гласи: 

„(4) Кандидатите за кои во административната селекција ќе се утврди дека ги 

исполнуваат условите утврдени во јавниот оглас продолжуваат на интервју.“. 

Ставот (8) станува став (5). 

Ставот (9) кој станува став (6) се менува и гласи: 
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„(6) Интервјуто од ставот (4) на овој член се спроведува усно.“. 

Во ставот (10) кој станува став (7) зборовите: „идентификациски кодови“ се заменуваат 

со зборот „шифри“. 

Ставот (11) се брише. 

 
Член 14 

Насловот пред член 34 и членот 34 се бришат. 

 
Член 15 

Во членот 36 став (2) по зборот „кандидат“ се додаваат зборовите: „и до кандидатите од 

ранг-листата кои не се избрани“. 

Во ставот (3) зборовите: „писменото известување за извршениот избор“ се заменуваат 

со зборовите: „одлуката за избор“. 
 
 

 

Членот 38 се менува и гласи: 

Член 16 

„Формата и содржината  на  јавниот  оглас,  формата, содржината и   начинот  на 

поднесување    на     пријавата,  на  спроведување  на  административната  селекција,  на 

испитите, проверката на веродостојност на докази и интервјуто, како и начинот на нивно 

бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција во зависност од 

категориите на работни места, како и други прашања во врска со постапката за 

вработување, ги пропишува министерот“. 

 
Член 17 

Во членот 39 став (5) алинеја 2 се менува и гласи: 

„- да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место во 

рамки на истата категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас“. 

 
Член 18 

По членот 59 во насловот на точката 2. зборот „јавнообвинителските“ се заменува со 

зборот „судските“. 

 
Член 19 

Во членот 128 став (1) и во воведната реченица на ставот (2) зборовите: 

„јавнообвинителскиот службеник“ се заменува со зборовите: „припадникот на судската 

полиција“. 

 
Член 20 

Одредбите од членовите 2, 3, 4, 9 и 10 од овој закон, со кој се менуваат одредбите од 

членовите 10 став (2) точка 4), член 11 став (2) точка 4), член 12 став (2) точка 4) и член 30 

од Законот за судска служба („Службен весник на Република Македонија“ број 43/14, 

33/15, 98/15 и 6/16), а кои се однесуваат на познавањето на еден од трите најчесто 

користени јазици на Европската Унија (англиски, француски и германски) ќе започнат да 

се применуваат шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

До започнувањето на примената на одредбите од членовите 2, 3, 4, 9 и 10 од овој закон, 

кандидатите за судски службеници во постапката за вработување преку јавен оглас 

познавањето на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, 

француски и германски) и на компјутерските програми за канцелариско работење го 

докажуваат со приложување на доказ (диплома, сертификат, уверение). 



 

 

                                                                          Член 21 

Актите за систематизација на работните места во судовите ќе се усогласат со одредбите 

од овој закон во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

 

                                                                          Член 22 

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

на Република Македонија“. 


