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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
СУДСКА СЛУЖБА
Се прогласува Законот за дополнување на Законот за судска служба,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 март
2015 година.
Бр. 08 – 1093/1
2 март 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДСКА СЛУЖБА
Член 1
Во Законот за судска служба („Службен весник на Република Македонија" број 43/14) во
членот 93 став (1) по алинејата 21 се додава нова алинеја 22, која гласи :
„- избегнување на задолжителен психијатриски и психолошки преглед, односно
советување со психолог (психолошко советување) од член 138-в од овој закон;"
Член 2
По членот 138 се додаваат четири нови членови 138-а, 138-б, 138-в и 138-г, кои гласат:
„Член 138-а
(1) На припадник на судската полиција времено ќе му се одземе службеното огнено
оружје и муницијата, кога судот ќе добие известување од надлежна институција, за
започната постапка против него за сторено кривично дело или прекршок со елементи на
насилство, до правосилноста на одлуката во кривичната, односно прекршочната постапка.
(2) На припадник на судската полиција времено ќе му се одземе службеното огнено
оружје и муницијата, кога судот ќе добие известување од надлежниот центар за социјални
работи дека сторил семејно насилство, до правосилноста на одлуката на надлежен суд за
привремена мерка за забрана.
(3) Одземањето на службеното огнено оружје и муницијата од ставовите (1) и (2) на овој
член, трае до завршувањето на постапката која последна ќе заврши со правосилна одлука.
(4) Одземањето на огненото оружје и муницијата ќе се изврши согласно прописите од
член 140 од овој закон.
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Член 138-б
(1) Припадник на судска полиција на кој времено ќе му се одземе службеното огнено
оружје и муницијата, претседателот на судот ќе го распореди на определено време на
соодветно работно место без овластување за носење и употреба на службено огнено оружје.
(2) Распоредувањето од став (1) на овој член е до правосилноста на одлуката во
кривичната постапка, прекршочната постапка, односно правосилноста на одлуката од член
138-а став (2) од овој закон.
Член 138-в
(1) Припадник на судска полиција за кој е поведена постапка за сторено кривично дело или
прекршок со елементи на насилство, односно е добиено известување од надлежниот центар за
социјални работи дека сторил семејно насилство, претседателот на судот го упатува на
задолжителен психијатриски и психолошки преглед, односно советување со психолог
(психолошко советување).
(2) Наодот од психијатрискиот и психолошкиот преглед, односно советувањето со психолог
(психолошко советување) со задолжителен наод и мислење за способноста на припадникот на
судската полиција да може да биде распореден на работно место со овластување за носење и
употреба на службено огнено оружје се доставува до судот во кој е вработен припадникот на
судската полиција.
Член 138-г
Кога кај припадник на судска полиција е утврдено дека поради нарушена психофизичка
или општа здравствена способност е неспособен за вршење на работите и задачите од
работното место со овластување за носење и употреба на службено огнено оружје на кое е
распореден, а истовремено не ги исполнува условите за стекнување право на инвалидска
пензија согласно закон, претседателот на судот ќе го распореди на неопределено време на
соодветно работно место без овластување за носење и употреба на службено огнено оружје."
Член 3
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на
Република Македонија", а ќе отпочне да се применува со денот на отпочнувањето на
примената на Законот за судска служба („Службен весник на Република Македонија" број
43/14).
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