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ВОВЕД

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И 
ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со цел да се обезбеди професионален и ефикасен систем на судска служба, во 2014 
година донесен е Закон за судска служба, во кој се уредени статусот и одредени 
статусни прашања, правата, обврските, одговорностите, како и системот на плати и 
надоместоци на плати на судските службеници. Законот истовремено значеше и 
усогласување со донесените Закон за вработените во јавниот сектор и Законот за 
административни службеници.

Согласно Законот за административни службеници судските службеници имаат статус 
на административни службеници, кои поради специфичноста на работите кои ги 
извршуваат во својот материјален закон одредени постапки можат да уредат на 
поинаков начин од утврдениот во Законот за административните службеници.

Меѓутоа, имајќи ги во предвид спецификите на работите и работните задачи што ги 
извршуваат вработените во судската администрација, примената на Законот за судска 
служба, покажа и некои недостатоци кои се одразија на целосната примена на Законот.

Потешкотиите во спроведувањето на одредбите од Законот особено се однесуваат во 
постапките на вработување преку јавен оглас и унапредувањето на судските 
службеници преку интерен оглас. Исто така, увидени се одредени празнини и 
непрецизности, кои влијаат врз целосното спроведување на постапките за вработување 
и оценување на судските службеници.

Постапката за вработување покрај своите предности во изборот на најдобриот кандидат 
содржи и делови кои само ја усложнуваат постапката за селекција, како што е случајот 
со делот од испитот во кој преку тест за личност се врши проверката на соодветноста 
на кандидатот за работното место за кое аплицирал. Исто така, се покажа дека 
утврдените посебни услови што се однесуваат на поседување на меѓународно признати 
сертификати за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската 
Унија (англиски, француски и германски), активно познавање на компјутерски програми 
за канцелариско работење не се гаранција за избор на најкомпетентните судски 
службеници.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за судска служба се заснова 
на истите начела како и Законот за судска служба, односно врз начелата на законитост, 
професионалност, одговорност, ефикасност, економичност и транспарентност.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Предлог - законот нема да предизвика дополнителни фискални последици врз Буџетот.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА 
ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведувањето на Предлог-законот не се потребни дополнителни финансиски 
средства.

 



ПРЕДЛОГ - ЗАКОН 
за изменување и дополнување на Законот за судска служба

Член 1
Во Законот за судска служба („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.43/14, 33/15, 98/15 и 6/16), во член 9 во ставот (3) по зборовите „јавен оглас“ се 
додаваат зборовите „или преку постапка за интерен оглас“.

Член 2
Во член 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.“

Член 3
Во член 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 член 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 член 25 во ставот (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 член 26 во ставот (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 член 29 во ставот (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).

Член 10
Членот 30 се менува и гласи :

„(1) Кандидатот за судски службеник полага испит за судски службеник.
(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 јазика.

(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 членот 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 страната 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 член 32 во ставот (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 :
„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 :
„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 член 36 во ставот (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“.

Член 16
Членот 38 се менува и гласи :
„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 член 39 во ставот (5) алинејата 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 член 128 во ставот (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“ бр.43/14, 33/15, 98/15 и 6/16), а кои се однесуваат на познаењето на еден 
од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски и 
германски) ќе отпочнуваат да се применуваат шест месеци од денот на влегувањето во 
сила на овој закон.

До отпочнувањето 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 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“.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА СУДСКА СЛУЖБА

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ

Предлог - законот за изменување и дополнување на Законот за судска служба е 
систематизиран во 22 членови.

Со член 1 од предложениот закон се врши дополнување на членот 9 од Законот за 
судска служба, при што се предвидува судскиот администратот, покрај на јавен оглас да 
може да биде избран и на интерен оглас.

Со членовите 2, 3 и 4 се врши изменување на членовите 10, 11 и 12 од Законот за 
судска служба во поглед на посебните работни компетенции за сите нивоа на 
раководни, стручни и помошно-стручни судски службеници, а кои се однесуваат на 
познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, 
француски и германски) и познавање на компјутерски програми за канцелариско 
работење. 

Со членовите од 5 до 16 од предложениот закон се вршат измени во постапката за 
вработување преку јавен оглас. Измените се однесуваат на бројот на дневни весници во 
кои се објавува јавниот оглас составот на Комисијата за селекција за вработување кога 
се формира по исклучок, исклучување на делот од постапкта во кој беше предвидено 
полагање тест за личност, поедноставување на самата постапка, објавувањето на 
резултатите и други прашања.

Со членовите 18 и 19 се врши исправка на технички грешки во основниот текст на 
Законот.

Со членот 20 е уредена одложената примена на одредбите од членовите 2, 3, 4 и 12 од 
предложениот 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, а кои се однесуваат на проверка на познаење на еден од трите најчесто 
користени јазици на Европската унија (англиски, француски и германски). А, сочленот 21 
е утврдена обврска за судовите за усогласување на актите за систематизација на 
работните места.

Со членот 22 од предложениот закон е утврдено влегувањето во сила на Законот за 
изменување и дополнување на Законот за судска служба.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Со предложените измени и дополнувања се предлагаат измени на постојни решенија 
кои се содржани во постапката за вработување преку јавен оглас и одредби се 
допрецизираат одредени правни работи и истите се меѓусебно поврзани.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Предложените изменувања и дополнувања на Законот за судска служба имаат за цел 
поедноставување на постапката за вработување преку јавен оглас. Предложените 
измени и дополнувања, исто така ќе овозможат вработување на лица кои ги поседуваат 



потребните компетенции, вештини и работно искуство и поедноставување на условите 
за напредување во кариерата на судските службеници.

ИЗВОД НА ОДРЕДБИ 

ОД ЗАКОНОТ ЗА СУДСКА СЛУЖБА КОИ СЕ МЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ

Нивоа на работни места на судски службеници од категоријата А - судски 
администратор

Член 9
(1) Во рамките на категоријата А се утврдуваат следниве нивоа на работни места на 

секретар: 
      А1 - Судски администратор од прво ниво и 
      А2 - Судски администратор од второ ниво. 

(2) Судски  администратор  се избира во  Врховниот  суд  на  Република  Македонија, 
Вишиот управен суд, Управниот суд, апелационите судови и основните судови со 
проширена надлежност, 

(3)  Судскиот  администратор  од  ставот (2)  на  овој  член,  од  редот  на 
сдските службеници од категоријата Б во постапка за вработување преку јавен оглас го 
избира претседателот на судот и истиот треба да ги исполнува посебните услови за 
работното место за нивото Б1 на раководни судски службеници. 

Нивоа на работни места на судски службеници од категоријата Б - раководни

Член 10
(1) Во рамките на категоријата Б се утврдуваат следниве нивоа на работни места на 

судски службеници: 
Б1 -  раководен судски службеник од прво ниво, 
Б2 - раководен судски службеник од второ ниво и 
Б4 - раководен судски службеник од четврто ниво. 
(2) Раководниот   судски службеник од категоријата Б треба да ги исполни следните 

посебни услови за работното место: 
1) стручни квалификации: за сите нивоа - најмалку 300 кредити стекнати според 

ЕКТС или завршен VII/1 степен; 
2) работно искуство, и тоа: 
- за нивото Б1 најмалку шест години работно искуство во  струката, од кои најмалку 

две години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку десет години 
работно искуство во струката, од кои најмалку три години на раководно работно место 
во приватен сектор, 

- за нивото Б2 најмалку пет години работно искуство во струката, од кои најмалку две 
години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку осум години 
работно искуство во струката, од кои најмалку три години на раководно работно место 
во приватен сектор или 

- за ниво Б4 најмалку четири години работно искуство во струката, од кои најмалку 
една години на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно 
искуство во струката, од кои најмалку две години на раководно работно место во 
приватен сектор; 

3) општи работни компетенции за сите нивоа на категоријата Б согласно со Рамката 
на општи работни компетенции и 

4) посебни работни компетенции за сите нивоа : положен испит за административно 
управување, активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, 
други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни 
места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто 
користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски),  и тоа: 

- за нивоата Б1 и Б2 преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден 



од официјален европски тестатор, член на Здружението ALTE на европски тестатори на 
Б2 (B2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 5-6 поени, ФЦЕ, БЕК В, ИЛЕК, 
ИКФЕ, БУЛАТС; или Аптис; или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 500 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 
175 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 60 бода;  или ДЕЛФ,  ТЦФ, ТЕФ; или Гете 
гертификат, ТестДаФ и 

- за ниво Б4 преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од 
официјален европски тестатор, член на Здружението ALTE на европски тестатори на Б1 
(B1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 3,5 - 4,5 поени, ПЕТ, БЕК П, БУЛАТС; 
или Аптис, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 450 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 135 бода или 
ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 45 бода; или ДЕЛФ,  ТЦФ, ТЕФ; или Гете сертификат. 

Нивоа на работни места на судски службеници од
категоријата В - стручни

Член 11
(1) Во рамките на категоријата В се   утврдуваат следниве нивоа на работни места на 

судски службеници: 
В1 -  стручен судски службеник од прво ниво,
В2  - стручен судски службеник од второ ниво, 
В3  - стручен судски службеник од трето ниво и 
В4  - стручен судски службеник од четврто ниво. 
(2) Стручниот судски службеник од категоријата В треба да ги исполни следниве 

посебни услови за работното место: 
1) стручни квалификации, и тоа: 
- за нивото В1 стекнати 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, 
- за нивоата B2 и В3 со звање виш судски соработник и судски соработник: стекнати 

најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, 
- за нивоата B2 и В3 со звање виш соработник и соработник стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен. 
- за нивото В4 со звање помлад судски соработник стекнати најмалку 240 кредити 

според ЕКТС или завршен VII/1 степен и 
- за нивото В4 со звање помлад соработник: стекнати најмалку 180 кредити според 

ЕКТС или завршен VII/1 степен; 
2) работно искуство, и тоа: 
- за нивото В1 најмалку три години работно искуство во струката, 
- за нивото В2 најмалку две години работно искуство во струката, 
- за нивото В3 најмалку една години работно искуство во струката или 
- за нивото В4 со или без работно искуство во струката; 
3) општи работни компетенции за сите нивоа - категорија В, согласно со Рамката на 

општи работни компетенции и 
4) Посебни работни компетенции за сите нивоа - активно познавање на компјутерски 

програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во 
актот за систематизација на работни места за оодветното работно место, како и активно 
познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, 
француски, германски) преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден 
од официјален европски тестатор, член на Здружението ALTE на европски тестатори на 
А2 (А2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно   КЕТ,   ИЕЛТС со максимум 3 поени, БУЛАТС; 
или Аптис; или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 400 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 95 бода или 
ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 30 бода или ДЕЛФ,  ТЦФ, ТЕФ; или Гете сертификат. 

Нивоа на работни места на судски службеници од категоријата Г - помошно-стручни

Член 12
(1) Во рамките на категоријата Г се утврдуваат следниве нивоа на работни места 



судски службеници: 
Г1 - помошно-стручен судски службеник од прво ниво, 
Г2 - помошно-стручен судски службеник од второ ниво, 
Г3 - помошно-стручен судски службеник од трето ниво и 
Г4 - помошно-стручен судски службеник од четврто ниво. 
(2) Помошно-стручниот судски службеник од категоријата Г треба да ги исполни 

следниве посебни услови за работното место: 
1) стручни квалификации за сите нивоа - најмалку више или средно образование; 
2) работно искуство, и тоа: 
- за нивото Г1 најмалку најмалку три години работно искуство во струката,
- за нивото Г2 најмалку најмалку две години работно искуство во струката, 
- за нивото Г3 најмалку една години работно искуство во струката или 
- за нивото Г4 со или без работно искуство во струката; 
3) општи работни компетенции за сите нивоа - категорија Г согласно со Рамката на 

општи работни компетенции и 
4) Посебни работни компетенции за сите нивоа - активно познавање на компјутерски 

програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во 
актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и 
активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија 
(англиски, француски, германски) преку поседување на меѓународно признат 
сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на Здружението ALTE на 
европски тестатори, или уверение од меѓународна институција, на А1 (А1) нивото на 
ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС или Аптис; или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, 
ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, 
ТЕФ, или Гете сертификат. 

Јавен оглас

Член 25
(1) Јавниот   оглас   за   вработување   на   судски службеник   се   објавува   на 

интернет страницата на судот, како и во најмалку три дневни весника, од кои еден од 
весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои 
зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик. 

(2) Во јавниот оглас се назначува нивото, звањето и посебните услови за 
пополнување на работното место. 

(3) Јавниот оглас го објавува судот по претходна согласност на Судскиот буџетски 
совет. 

(4) Рокот за пријавување на јавниот оглас од ставот (1) на овој член не може да биде 
пократок од 15 дена, односно подолг од 20 дена од денот на неговото објавување во 
дневните весници. 
      (5) Потребните документи кандидатите ги доставуваат до судот кој го објавил 
огласот. 

Пријавување на јавен оглас

Член 26
(1) Кандидатот за судски службеник пополнува пријава која ги содржи најмалку 

следните податоци: 
- име и презиме, матичен број, датум и место на раѓање, адреса и место на живење, 

припадност на заедница, 
-  последен  степен  на  образование  и  стекнати  дипломи,  претходни  степени  на 

образование и стекнати дипломи (за кандидатите со магистратура и/или докторат), 
датуми на стекнување на дипломите, броеви на дипломите и образовни институции кои 
ги издале, 

- претходното работно искуство, детален опис (доколку има), вклучувајќи име на 



работодавачот, позиција, опис на работното место, должина на работниот стаж, адреса 
на работодавачот и причини за напуштање на работното место, 

- познавање на странски јазици или странски јазик, ниво според ЦЕФР (CEFR) или 
бодови според ТОЕФЕЛ ПБТ, ЦБТ или ИБТ, 

- познавање на работа со компјутерски програми за канцелариско работење и 
- причини за аплицирање за конкретното работно место, очекувања од работата и 

цели во кариерата. 
(2)  Кон пријавата кандидатите задолжително ги прикачуваат следниве докази за 

податоците внесени во истата, во скенирана форма: 
- доказ за државјанство на Република Македонија, 
- уверение/диплома за завршен степен на образование, 
- меѓународно признат сертификат за познавање на еден од трите најчесто користени 

јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) или потврда за завршен 
прв, втор или трет циклус на студии на еден од 200 највисоко рангирани факултети на 
Shanghai Ranking - ARWU (Academic Ranking of World Universities) на еден од трите 
најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски), за кои 
студии кандидатот поседува нострифицирана диплома, 

- потврда за работа со компјутерски програми за канцелариско работење и 
- потврда за положен стручен испит или уверение од соодветната стручна област, 

доколку истите се посебен услов за работното место и се назначени во јавниот оглас. 
(3) Кон пријавата кандидатите можат да прикачат и: 
- извод од историјатот на вработувања, доколку кандидатот бил претходно вработен, 

издаден од агенција за вработување, 
- препораки од претходните работни места, кои содржат контакт податоци од лицето 

кое го препорачува, 
- потврди за посетувани обуки, стручни сертификати од други стручни квалификации 

и специјализации, трудови и публикации, 
- меѓународно признат сертификат за познавање на еден од шесте официјални 

јазици на Обединетите нации, 
- потврда за волонтерски стаж, издадена од волонтерскиот регистар на 

Министерството за труд и социјална политика, односно волонтерска книшка, издадена 
од Министерството за труд и социјална политика, а потпишана од раководното лице на 
институцијата и 

- изјави или други документи од интерес на работното место. 
(4) Откако ќе ја пополнат пријавата кандидатите се должни под материјална и 

кривична одговорност да потврдат дека податоците во пријавата се точни, а 
доставените докази верни на оригиналот. 

(5) Со пополнување на пријавата кандидатите добиваат идентификациски код кој ги 
поврзува со резултатите од натамошниот тек на постапката за селекција. 

Комисија за селекција за вработување

Член 27
(1) Судскиот   администратор,   односно   претседателот   на   судот   во   кој   не е 

избран судски администратор, формира Комисија за селекција за вработување, 
составена од три члена, и тоа: 

- еден раководен, односно стручен  судски службеник, 
- еден судски службеник со исто звање како работното место за кое е распишан 

јавниот оглас и 
- еден член на Советот. 
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, при вработување на содки администратор, 

Комисијата за селекција за вработување е составена од три члена, и тоа: 
- двајца раководни, односно стручни  судски службеници и 
- еден член на Советот. 
(3) При формирањето на Комисијата од ставот (1) на овој член се обезбедува 



начелото на соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите 
заедници. 

Постапка за селекција за вработување

Член 28
Постапката за селекција за вработување се состои од административна селекција за 

вработување, испит за судски службеник, проверка на веродостојност на докази и 
интервју, како и тест на личноста. 

Административна селекција за вработување

Член 29
(1) Административната селекција се состои од проверка на внесените податоци во 

пријавата за вработување со условите утврдени во јавниот оглас, приложените докази 
во пријавата и нивно бодирање. 

(2) За кандидатите кои при административната селекција ќе се утврди дека не ги 
исполнуваат условите утврдени во јавниот оглас, постапката на селекција завршува. 

(3) Вкупниот број на бодови за секој пријавен кандидат се утврдува врз основа на 
бодовите од стручните квалификации, работното искуство во струката, познавањето на 
странски јазици, како познавањето на работа со компјутерски програми за канцелариско 
работење. 

(4) Стручните квалификации се вреднуваат во однос на формалното и неформалното 
образование. 

(5) Формалното образование на кандидатите за судски службеници од категориите Б 
и В се вреднува согласно со постигнатиот успех на сите циклуси на студии кои ги 
завршил кандидатот  и  од  рангирањето  на  универзитетот  според  ранг-листата  на  
домашни универзитети согласно со Законот за високото бразование и ранг-листите на 
странските универзитети   и тоа следниве: Shanghai anking-ARWU (Academic Ranking of 
World Univirsities); Times Higher Education-World University Ranking и QS World University 
Ranking. 

(6) Формалното образование на кандидатите за судски службеници од категоријата Г 
се вреднува согласно со постигнатиот успех во средното, односно вишото образование. 

(7) Неформалното образование на кандидатите за судски службеници се вреднува во 
зависност од бројот и релевантноста на меѓународно признатите стручни сертификати 
или уверенија за работното место. 

(8) Работното искуство во струката, доколку кандидатот бил вработен, се вреднува во 
зависност  од  времетраењето  и  од  видот  на  одговорноста  на  работното  место 
(раководно/нераководно).  Дополнителните  бодови  носат  позитивни  препораки  на 
кандидатот од претходните работни места и волонтерскиот стаж на кандидатот во 
институциите на јавниот сектор. 

(9) Познавањето на странски јазик на утврденото ниво за работното место се 
докажува со  приложување  на  еден  од  следниве  меѓународно  признати  
сертификати  или меѓународно употребувани уверенија: АПТИС (APTIS), БУЛАТС 
(BULATS), ЦАЕ (CAE), ИЕЛТС (IELTS), ФЦЕ (FCE), БEК (BEC), ПET (PET), КЕТ (KET), 
ИЛЕК (ILEC),ТОЕФЕЛ ПБТ (TOEFL PBT), ТОЕФЕЛ ЦБТ (TOEFL CBT), ТОЕФЕЛ ИБТ 
(TOEFL IBT) за англиски јазик, односно ДЕЛФ (DELF), ДАЛФ (DАLF),    ТЦФ (TCF), ТЕФ 
(ТЕF), БУЛАТС (BULATS) за француски јазик, односно Гете сертификат (Goethe-
Zertifikat), ТестДаФ (TestDaF) и БУЛАТС (BULATS) за германски јазик или друг 
меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на 
Здружението ALTE на европски тестатори, или други меѓународни организации, а за 
едно од нивоата на Европската јазична рамка на Советот на Европа ЦЕФР (CEFR), при 
што познавање на странски јазик на повисоко ниво од утврденото ниво за работното 
место и познавање на 
втор странски јазик од шесте официјални јазици на Обединетите нации, се вреднува со 
дополнителни бодови. Потврдата за завршен прв, втор или трет циклус на студии на 



еден од 200 највисоко рангирани факултети на Shanghai Ranking - ARWU (Academic 
Ranking of World Universities) на еден од трите најчесто користени јазици на Европската 
унија (англиски, француски, германски), се вреднува на Б2 (B2) ниво според ЦЕФР 
(CEFR) за 
завршен прв циклус, односно на Ц2 (C2) за завршен втор или трет циклус на студии. 

(10) Познавањето на работа со компјутерски програми за канцелариско работење се 
докажува со приложување на потврда, при што поседување на меѓународно признат 
сертификат за положен Certiport: IC3 GS4 Key Applications, Microsoft: MOS Word или 
MOS Excell - положен; или ECDL: Core се вреднува со дополнителни бодови. 

(11) Административната селекција завршува најдоцна во рок од 15 дена по истекот 
на рокот за пријавување на кандидатите на јавните огласи, за што Комисијата за 
селекција за вработување подготвува листа со идентификациските кодови на 
кандидатите за кои постапката на селекција завршила и ранг-листата со 
идентификациските кодови на 
кандидатите  кои  ја  поминале  административната  селекција  и  ги објавува  на  веб 
страницата на судот. 

(12) Датумот и времето на одржување на испит за судски службеник се објавуваат 
заедно со ранг-листата од ставот (11) на овој член и истиот не може да биде пократок 
од десет дена, а подолг од 30 дена од денот на објавувањето на ранг-листата. 

(13) Најмногу десет пати повеќе кандидати од бројот на работните места за кои се 
спроведува постапката, а кои биле најдобро рангирани на листата од ставот (11) на овој 
член, преминуваат во следната фаза на селекција. 

(14) Испитот за судски службеник го полагаат и   кандидатите кои имаат ист број на 
бодови со последно рангираните кандидати од ставот (13) на овој член. 

Испит за судски службеник

Член 30
      (1) Кандидатот за судски службеник полага испит за судски службеник. 

(2) Испитот за судски службеник се состои од два дела, и тоа: стручен дел и дел за 
процена на интелектуалниот капацитет на кандидатот. 

(3) Со стручниот дел, преку одговарање на прашања во вид на компјутерско 
тестирање, се проверуваат познавањата на кандидатот во областа на правосудството; 
уставниот поредок на Република Македонија;   системот на управно право, управна 
постапка и управи  спорови;  правата  од  работен  однос  на  судските  службеници;  
Кодексот  за административни службеници и Кодексот за судска служба. 

(4) Со делот за процена на интелектуалниот капацитет на кандидатот, се проверува 
способноста на кандидатот за апстрактно расудување преку компјутерска тест-матрица 
за когнитивни способности, како и способноста за логичко расудување преку 
компјутерски тест за силогизми. 

(5) За полагање на стручниот дел се формира база на прашања, која се ревидира 
еднаш годишно  и  е  јавно  достапна  на  веб  страниците  на  Врховниот  суд  на  
Република Македонија. 

(6) Јавно достапни и објавени на веб страниците на Врховниот суд на Република 
Македонија се и литературата, односно законите и подзаконските акти врз основа на 
кои е подготвена базата на прашања од ставот (5) на овој член. 

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

(8)  Базата  на  прашања  за  делот  за  процена  на  интелектуалниот  капацитет  на 
кандидатот, ги обезбедува Врховниот суд на Република Македонија во соработка со 
стручна институција за процена на интелектуалниот и психометрискиот капацитет на 
кандидати за вработување. 



Постапка на полагање на испити и тестови

Член 31
(1) Испитот за судски службеник и тестот на личноста се полагаат во специјално 

опремена просторија во Врховниот суд на Република Македонија или друга просторија, 
специјално опремена со информатичка опрема, интернет врска, опрема за снимање на 
полагањето и дисплеј за објавување на резултати со димензии 2x2 метра. 
      (2) Полагањето на испитот, односно на тестот се снима и се емитува во живо . 

(3) На кандидатот за време на полагањето на испитот, односно на тестот, не му се 
дозволува користење на литература, закони, мобилен телефон, преносни компјутерски 
уреди и други технички и информатички средства, и не му се дозволува да контактира 
со други кандидати или лица од Комисијата, освен со надлежен информатичар, доколку 
има технички проблем со компјутерот на кој го полагал испитот, односно тестот. 

(4) Ако техничките проблеми со компјутерот бидат отстранети во рок од 30 минути 
испитот, односно тестот продолжува, а доколку не бидат отстранети, истиот само за тој 
кандидат се прекинува и ќе може да го полага во нов термин најдоцна во рок од три 
дена од денот во кој испитот е прекинат. 

(5) Доколку кандидатот при полагањето постапува спротивно од ставот (3) на овој 
член, нема да му се дозволи натамошно полагање. 

(6)  Резултатот,  односно  бројот  на  бодови  од  испитот  за  судски  службеник  на 
кандидатот  му е достапен  на компјутерот  на кој го полагал, веднаш  по неговото 
завршување и истиот резултат се евиндентира во Врховниот суд на Република 
Македонија и може да се искористи за други постапки на селекција во рок од една 
година сметано од денот на првото полагање. 

(7) Освен на компјутерот, резултатот од испитот за судски службеник, заедно со 
името и презимето на кандидатот се објавува и на дисплејот од ставот (1) на овој член, 
веднаш по завршување на полагањето од страна на секој кандидат, при што објавата на 
дисплејот трае најмалку десет минути по завршување на полагањето од страна на сите 
кандидати кои во истиот термин го полагале испитот. 

(8) Снимките од полагањето, за секој испит се чуваат во период од најмалку две 
години од датумот на полагањето. 

(9) Начинот на спроведување на испитот, односно тестот, критериумите  во  однос  
на просторните    услови    и    материјално-техничката    и информатичката  опрема  на 
просториите за полагање од ставот (1) на овој член, ги пропишува министерот за 
правда. 

Член 32
(1) Во рок од три дена од денот на спроведувањето на испитот, согласно со 

освоените бодови  од  административната  селекција  и  испитот,  Комисијата  за  
селекција  за вработување подготвува и ја објавува на веб страницата на Врховниот суд 
на Република Македонија, ранг- листа со идентификациски кодови на кандидатите. 

(2) Датумот и времето на одржувањето на интервјуто се објавуваат заедно со 
ранглистата од ставот (1) на овој член и истиот не може да биде подолг од десет дена 
од денот на објавувањето. 

(3) На интервјуто учествуваат најмногу пет пати повеќе кандидати од бројот на 
работни места за кои се спроведува постапката за селекција за вработување, а кои 
биле најдобро рангирани на листата од ставот (1) на овој член. 

(4) На интервјуто учествуваат и  кандидатите кои имаат ист број на бодови со 
последно рангираните кандидати од ставот (1) на овој член. 

Проверка на веродостојност на докази и интервју

Член 33
(1) Проверката на доказите ја врши Комисијата за селекција за вработување најмалку 

три часа пред почетокот на интервјуто, за што кандидатите се должни да ги донесат 



истите на увид во оригинал или заверен препис. 
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, доказот за исполнетост на условот од 

членот 21 став (1) алинеја 5 од овој закон, го обезбедува судот во кој се врши 
вработувањето. 

(3) За кандидатите кои нема да ги достават доказите согласно со ставот (1) од овој 
член, или  истите  не  ја  поминат  проверката  на  веродостојност,  постапката  на  
селекција завршува. 

(4)  Кандидатите  за  кои  постои  сомневање  дека  доставиле  лажни  докази,  се 
евидентираат привремено во судот кој е должен во рок од седум дена да ги информира 
надлежните органи за утврдување на вистинитоста на доставените докази. 

(5) Доколку надлежните органи утврдат вина на кандидатот за доставување на лажни 
докази, се должни во рок од 30 дена да го известат судот, при што кандидатот се 
евидентира во Врховниот суд на Република Македонија и не може да се вработи како 
судски службеник во период од десет години од денот на неговото евидентирање во 
Врховниот суд на Република Македонија. 

(6) Доколку надлежните органи не утврдат вина на кандидатот за доставување на 
лажни докази, се должни во рок од 30 дена да го известат Врховниот суд на Република 
Македонија,  при  што  кандидатот  се  брише  од  евиденцијата  во  Врховниот  суд  на 
Република Македонија и истиот има право да се пријави на следните јавни огласи. 

(7) Кандидатите кои успешно ја поминале проверката на веродостојност на докази 
имаат право да продолжат на интервју. 

(8) На интервјуто, преку ситуациони прашања, се проверуваат потребните општи 
работни компетенции за категоријата на која припаѓа работното место, а преку стручни 
прашања или практични задачи, се проверуваат посебните работни компетенции од 
делокругот на работното место. 

(9) Интервјуто од ставот (7) на овој член се спроведува усно и/или писмено. 
(10) Во рок од три дена од денот на спроведувањето на интервјуто, согласно со 

освоените бодови од административната селекција, писмените тестови и интервјуто за 
кандидатите  кои  освоиле  најмалку 60%  од  максималниот  број  на  бодови  во  сите 
претходни фази на постапката на селекција, Комисијата за селекција за вработување 
подготвува и ја објавува на веб страницата на судот и   ранг-листа со идентификациски 
кодови на кандидатите. 

(11) Датумот и времето на одржување на тестот на личност, се објавуваат заедно со 
ранг листата од ставот (10) на овој член и истиот не може да биде подолг од 15 дена од 
денот на објавувањето. 

Тест на личност

Член 34
(1) Со тестот на личност се проверува соодветноста на кандидатот за работно место 

за кое аплицирал, преку полагање на валидиран тест за користење во Република 
Македонија базиран на стандардизиран пет-факторски модел со кој се проверуваат 
социјалните особини, одредени аспекти на интегритетот на личноста, пристапот кон 
учењето, како и останатите психолошки особини во функција на извршувањето на 
работите и работните задачи за соодветната категорија на работни места. 

(2) Кандидатите кои успешно го поминале тестот на личност и се покажале како 
соодветни за работното место, остануваат на конечната ранг-листа, додека за другите 
постапката на селекција завршува. 

(3) Базата на прашања на тестот на личност ја обезбедува Врховниот суд на 
Република Македонија во соработка со стручна институција за процена на 
интелектуалниот и психометрискиот капацитет на кандидати за вработување. 

Одлука за избор за вработување

Член 36
(1) Судскиот администратор, односно претседателот на судот во кој не е избиран 

судски администратор, во рок од пет дена по добивањето предлогот од членот 35 став 



(1) од овој закон, е должен да донесе одлука за избор. 
(2) Одлуката за избор се доставува до избраниот кандидат и се објавува на интернет 

страницата и на огласната табла на судот. 
(3) Против одлуката од ставот (1) на овој член, кандидатот кој не е избран има  право 

на жалба, преку судот за чии потреби е објавен јавниот оглас  до Советот, во  рок  од  
осум дена  од денот на приемот  на писменото известување за извршениот избор. 

(4) Судот е должен во рок од три дена од приемот на жалбата, да ја достави жалбата 
и одговорот на жалбата до Советот. 

(5) Советот одлучува во рок од 15 дена од денот на приемот на жалбата. 
(6) Жалбата го одлага извршувањето на одлуката. 
(7) Кандидатот кој не е задоволен од конечната одлука на Советот или ако Советот 

не одлучил во рок од осум дена, има право во рок од 15 дена од приемот на одлуката 
да поднесе тужба пред надлежен суд. 

Правилник за спроведување на постапката
за вработување

Член 38
Формата  и  содржината  на  јавниот  оглас,  формата,  содржината  и  начинот  на 

поднесување  на  пријавата,  соодветното  бодирање  на  меѓународно  признатите 
сертификати, начинот на спроведување на административната селекција, на испитите, 
проверката на веродостојност на докази и интервјуто, тестот на личност, 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 на селекција, ги пропишува министерот за правда. 

VII. УНАПРЕДУВАЊЕ НА СУДСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Интерен оглас

Член 39
(1) Постапката на унапредување има за цел да им овозможи на судските службеници 

кариерно напредување, односно преминување од работно место на пониско ниво, 
односно звање на работно место на повисоко ниво, односно звање. 

(2) При постапката на унапредување се почитува   начелото за соодветна и правична 
застапеност. 

(3) За започнување на постапка за унапредување на судскиот службеник, судскиот 
администратор, односно претседателот на судот во кој не е избран судски 
администратор, до  Судскиот  буџетски  совет  поднесува  барање  за  започнување  на  
постапка  за унапредување на судски службеник, во кое го назначува нивото и описот на 
работно место кое се предлага за пополнување. 

(4) По добиеното известување за обезбедени финансиски средства, интерниот оглас 
и образец за пријава за унапредување се објавуваат на веб страницата на судот. 

(5) На интерниот оглас може да се јави судски службеник, вработен во судот кој го 
објавил интерниот оглас, кој ги исполнува посебните услови за пополнување на 
работното место пропишани за соодветното ниво во овој закон и во актот за 
систематизација, како и: 

- да е оценет со оцена „особено се истакнува" или „се истакнува“ при последното 
оценување, 

- да е на работно место на непосредно пониско ниво од   работното место за кое е 
објавен интерниот оглас, 

- да поминал најмалку две години на работното место на кое е распореден и 
- да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавувањето 

на интерниот оглас. 



(6) Интерниот оглас може да се спроведува за пополнување на работни места во 
сите звања, освен во звањата помлад судски соработник, помлад соработник, помлад 
судски референт и помлад референт. 

2. Должности на јавнообвинителските службеници

Должност за извршување на работите и на 
работните задачи

Член 60
(1) Судските службеници се должни да ги извршуваат работите и работните задачи, 

опишани во актот за систематизација на работните места на судот. 
(2) Судските службеници врз основа на задолжение во писмена форма од 

непосредно претпоставениот судски службеник, судскиот администратор или од 
претседателот на судот, се должни да извршуваат и работи и работни задачи кои не се 
содржани во описот од ставот (1) на овој член, а кои се соодветни со нивните 
професионални квалификации и со работните компетенции. 

Основна компонента на плата

Член 128
(1)  Со основната плата која се исплатува на јавнообвинителскиот службеник се 

обезбедува вреднување на соодветниот степен на образование утврден со актот за 
систематизација за работните места, за работното место на кое тој е распореден и 
работното искуство. 

(2) Делот на плата за степенот на образование кое го стекнал јавнообвинителскиот 
службеник се вреднува на следниот начин: 

- завршен VII/3 степен или 480 кредити според ЕКТС 250 бода,
- завршен VII/2 степен или 300 кредити според ЕКТС 225 бода,
- завршен VII/1 степен или 240 кредити според ЕКТС 200 бода,
- 180 кредити според ЕКТС 175 бода,
- вишо образование 150 бода и
- средно образование 100 бода.
(3) Додатокот на плата за ниво и работно место се вреднува, и тоа за:
- Б1- командант на судската полиција во Врховниот суд на Република Mакедонија                                     

20 бода,
- Б2 - координатор на судската полиција 267 бода,
- Б3 - командир на судската полиција 270 бода,
- Б4 - заменик - командир на судската полиција 238 бода и
- В1 - за припадник на судската полиција 228 бода.
(4) Работното искуство на вработените од ставот (3) на овој член се вреднува во 

износ од 0,5% во делот на основната плата со која се вреднува образованието и 
додатокот на плата за звање, за секоја навршена година работен стаж, а најмногу до 
20%. 




