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ЗАКОН ЗА СУДСКА СЛУЖБА 

(„Службен весник на Република Македонија” бр.43/2014, 33/2015, 98/2015, 

6/2016, 198/2018) 

 

1. Во колку групи се класифицираат судските службеници?  

  

 а)  2 

 б)  3   

 в)  4 

 

2. Со судската полиција во судовите раководи: 

 

 а)  Претседателот на судот 

 б)  Судскиот администратор 

 в)  Командирот на судска полиција 

 

3. Кој раководи со судската служба во судот? 

 

 а) Претседателот на судот 

 б) Раководителот на оддел 

 в) Судскиот администратор 

 

4. Судски службеник е лице кое во судовите врши: 

 

а) стручни, управно-надзорни, административно-технички, помошно-

технички, извршни,  статистички и материјално финансиски работи 

б)   стручни, управно-надзорни, административно-технички, помошно-

технички, извршни,  статистички и материјално финансиски работи, како и 

судската полиција 

в) стручни, управно-надзорни, административно-технички, извршни,  

статистички и материјално финансиски работи 

 

5. Регистар на судските службеници, како единствена база на податоци се 

води во: 

 

 а)  Стручната служба на Советот на судска служба 

 б)  Стручната служба на Судскиот буџетски совет 

 в)  Стручната служба на Судскиот совет на Рeпублика Македонија 

 

6. Дисциплинската постапка за потешка дисциплинска повреда против 

судски службеник не може да се поведе ако: 

  

 а) поминала една година од денот кога е сторена повредата на 

службената должност 

 б) поминале две години од денот кога е сторена повредата на 

службената должност 

 в) поминале три години од денот кога е сторена повредата на 

службената должност 
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7. До кого се доставува извештајот за извршеното оценување на судските 

службеници? 

  

 а)  Стручната служба на Советот на судска служба  

 б)  Стручната служба на Судскиот буџетски совет 

 в)  Стручната служба на Судскиот совет на Рeпублика Македонија 

 

8. Распоредувањето на судските службеници во судот го врши: 

 

 а) Претседателот на судот  

б) Судскиот администратор односно претседателот на судот     во кој 

нема Судски администратор 

 в) Совет за судска служба 

 

9. Кој ја формира Комисијата за водење дисциплинска постапка за 

потешка дисциплинска повреда на судски службеник? 

 

 а) Претседателот на судот 

б) Судскиот администратор односно претседателот на судот во кој нема 

Судски администратор 

 в) Советот на судска служба 

 

10. Со судската полиција во судовите раководи: 

 

 а) Претседателот на судот 

 б) Судскиот администратор 

 в) Командирот на судска полиција 

 

11. Советот на судска служба одлучува по жалба против решение со кое 

на судскиот службеник му е повредено правото од работен однос: 

 

а) во рок од 15 дена од приемот на жалбата 

б) во рок од 8 дена од приемот на жалбата 

в) во рок од 5 дена од приемот на жалбата 

 

12. Советот на судска служба го сочинуваат: 

  

 а)   7 члена   

 б)   9 члена   

 в)  11 члена   

 

13. Платата на судскиот службеник се состои од следните компоненти: 

  

а) Основна плата и компонентата додаток на плата за звање и кариера 

 б)  Основна плата и компонентата минат труд 

 в)  Основна и исклучителна компонента 
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14. Дисциплинските мерки против судскиот службеник за полесна 

дисциплинска мерка ги изрекува: 

 

 а) Судијата  

 б) Претседателот на судот  

в) Судскиот администратор односно претседателот на судот во кој нема 

Судски администратор 

 

15. Судскиот службеник на кој со решение му е повредено некое право од 

работен однос има право на жалба до: 

  

 а) Претседателот на судот 

 б) Советот на судска служба 

 в) Судскиот администратор 

 

16. Обезбедување на објектите, имотот, лицата и одржување на редот и 

дисциплината во судот врши:  

  

 а) Судската полиција  

 б) Судскиот администратор  

 в) Претседателот на судот 

 

17. Право да поднесе иницијатива за покренување на дисциплинска 

постапка против судски службеник има: 

 

 а) Претседателот на судот  

 б) Секој судски службеник и друго лице 

 в) Судскиот администратор  

 

18. Оценувањето на стручните судски службеници и на помошно-

стручните судски службеници го врши:  

  

 а) Судскиот администратор.  

б) Судскиот администратор односно претседателот на судот во кој нема 

судски администратор.  

 в) Непосредно претпоставениот раководен судски службеник 

 

19. Кој ја формира комисијата за избор на судски службеник: 

  

 а) Претседателот на судот  

б) Судскот администратор односно претседателот на судот во кој нема 

Судски администратор 

 в) Советот на судска служба 
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20. Вработените во судската служба имаат право на годишен одмор во 

траење од : 

 

 а) Од 20 до 26 работни дена 

 б) Од 18 до 26 работни дена 

 в) Од 15 до 24 работни дена 

 

21. Судската служба ја сочинуваат: 

 

а) судските службеници, лица вработени во судовите кои вршат 

технички и помошни работи и судската полиција 

 б) судските службеници 

в) судските службеници и лица вработени во судовите кои вршат 

технички и помошни работи 

 

22. Судскиот соработник спаѓа во категорија  со ниво:  

 

 а) Б2 

 б) В3 

 в) В4 

 

23. Судски референт спаѓа во категоријата: 

 

 а) Б 

 б) В 

 в) Г 

 

24. Во Категоријата Б  спаѓаат: 

 

 а) Раководни судски службеници 

 б) Раководни судски службеници и стручни судски службеници 

 в) Стручни судски службеници 

 

25. Пополнување на работно место на судски службеник се врши преку  

спроведување постапка за: 

 

а) Вработување преку јавен оглас, унапредување преку објавување на 

интерен оглас, мобилност преку распоредување и превземање 

б) Вработување преку јавен оглас и унапредување преку објавување на 

интерен оглас  

 в) Вработување само преку јавен оглас 

 

26. Барање за пополнување на работно место Претседателот на судот го 

доставува до: 

 

 а) Министерство за финансии 

 б) Министерство за правда 

 в) Судски буџетски совет 
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27. Вработените во судска служба имаат право на неплатено отсуство во 

текот на годината во траење најдолго до: 

 

 а) еден месец 

 б) два месеци 

 в) три месеци 

 

28. Годишниот одмор од тековната година мора да се искористи најдоцна 

до: 

 

 а) до 31 декември во тековната година 

 б) до 30 јуни наредната година 

 в) не е определено со закон 

 

29. Каква одговорност имаат судските службеници? 

  

 а) Материјална одговорност 

 б) Дисциплинска одговорност 

 в) Материјална и дисциплинска одговорност 

 

 30. Кој го донесува решението за неплатено отсуство? 

  

а) Судскиот администратор односно претседателот на судот во кој не е 

избран судски администратор  

 б) Претседателот на судот 

 в) Советот за судска служба 

 

31. Судскиот службеник на кој со решение му е  повредено правото од 

работен однос има право на жалба до: 

 

 а) Претседателот на непосредно  повисокиот суд 

 б) Судскиот совет на Република Македонија 

 в) Советот на судска служба 

 

32. Судскиот службеник на кој со решение му е  повредено правото од 

работен однос има право на жалба во рок од: 

 

 а) три  дена 

 б) осум дена 

 в) петнаесет дена 

 

33. За објавување на јавен оглас  судот треба да добие претходно 

согласност  од: 

 

 а) Министерство за финансии 

 б) Судски буџетски совет 

 в) Доколку  судот има средства  не мора да се бара согласност 
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34. Кој орган согласно Законот за судска служба решава во втор степен за 

повреда на правото од работен однос на судскиот службеник: 

 

а) Судскиот буџетски совет  

б) Судскиот совет на Репиблика Македонија 

 в) Советот на судска служба           

 

35. Стручно административните работи на Советот за судска служба ги 

врши одделение во состав на: 

 

а) Судскиот совет на Република Македонија  

б) Врховен суд на Република Македонија  

в) Судскиот буџетски совет                                             

 

36. Доколку се утврди дека вработен во судска служба при вработувањето 

премолчил или дал невистинити податоци во однос на општите и 

посебните услови за вработување: 

  

 а) одговара кривично   

 б) одговара дисциплински 

 в) му престанува вработувањето   

 

37. Изразување и застапување на политичко уверување во вршењето на 

службените задачи: 

  

 а) претставува полесна дисциплинска повреда 

 б) претставува потешка дисциплинска повреда 

 в) не претствува дисциплинска повреда 

                                                 

38.  Правилникот за оценување на судските службеници го пропишува: 

  

 а) Претседателот на Врховниот суд на Република Македонија 

 б) Претседателот на Судскиот совет на Република Македонија  

 в) Министерот за правда  

 

39. Правилниците во врска со вработување и унапредување на судските 

службеници ги пропишува: 

 

 а) Претседателот на Врховниот суд на Република Македонија 

 б) Претседателот на Судскиот совет на Република Македонија  

 в) Министерот за правда  

 

40. Правилниците кои произлегуваат од Законот за судска служба ги 

пропишува: 

 

 а) Претседателот на Врховниот суд на Република Македонија  

 б) Претседателот на Судскиот совет на Република Македонија  

 в) Министерот за правда  
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41. Работното време во работната недела (полно работно време) согласно 

со закон изнесува: 

 

 а) 40 часа 

 б) 42 часа 

 в) 45 часа 

 


