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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.61 од 17.04.2015 година 

 
Член 1 

Во Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на 

Република Македонија“ брoj 60/2006, 150/10, 100/11 и 20/15), во членот 8 ставот 
3 се менува и гласи: 

“Мандатот на претседателот на Советот трае три години, со право на повторен 
избор.“ 

 
Член 2 

Во членот 11 ставот 1 на почетокот на реченицата по зборовите: „На огласот“ се 

додаваат зборовите: „за избор на член на Советот од редот на судиите“. 
Во ставот 1 алинеја 2 по зборовите: „да има“ се додава зборот „највисоки“. 

Во ставот 1 по алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи: 
„- да ужива углед, да поседува интегритет за вршење на функцијата член на 
Совет и да поседува социјални способности за вршење на судиската функција, за 

што се спроведуваат тестови за интегритет и психолошки тестови.“ 
По ставот 1 се додаваат три нови става, кои гласат: 

„На огласот за избор на член на Совет по предлог на Собранието на Република 
Македонија може да се јави секое лице кое во моментот на објавувањето на 
огласот ги исполнува следниве услови: 

- да е државјанин на Република Македонија, 
- дипломиран правник со најмалку 15 години работно искуство во правната 

професија со положен правосуден испит и кое во вршењето на правната 
професија се истакнало со научна или професионална работа или со свое јавно 
делување и 

- да ужива углед, да поседува интегритет за вршење на функцијата член на Совет 
и да поседува социјални способности за вршење на функцијата член на Совет, за 

што се спроведуваат тестови за интегритет и психолошки тестови. 
За член на Советот по предлог на претседателот на Република Македонија, 
Собранието на Република Македонија може да избере лице кое во моментот на 

изборот ги исполнува следниве услови: 
- да е државјанин на Република Македонија, 

- дипломиран правник со најмалку 15 години работно искуство во правната 
професија со положен правосуден испит и кое во вршењето на правната 
професија се истакнало со научна или професионална работа или со свое јавно 

делување и 
- да ужива углед, да поседува интегритет за вршење на функцијата член на Совет 

и да поседува социјални способности за вршење на функцијата член на Совет, за 
што се спроведуваат тестови за интегритет и психолошки тестови. 
Формата и содржината на психолошкиот тест и тестот за интегритет, ги уредува 

Судскиот совет на Република Македонија.“ 
 

Член 3 
По членот 11 се додава нов член 11-а, кој гласи: 

 
„Член 11-а 

Психолошкиот тест кој го спроведува Судскиот совет на Република Македонија 

има за цел по пат на проверка на социјалните способности да ги афирмира 
кандидатите за вршење на функцијата член на Совет. 
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Тестот за интегритет кој го спроведува Судскиот совет на Република Македонија 
се заснова врз постојните етички и професионални кодекси за вршење на 

функцијата судија и има за цел проверка на етичките и моралните вредности на 
кандидатот за вршење на функцијата судија и се состои од: 
- тест кој се спроведува во писмена форма и анонимно, врз основа на стандардно 

утврдена листа на прашања. 
Судскиот совет на Република Македонија е должен при спроведувањето на 

психолошкиот тест и тестот за интегритет, да води сметка за заштита на личните 
податоци, угледот и достоинството на кандидатот, согласно со закон. 
За спроведувањето на психолошкиот тест и првиот дел на тестот за интегритет, 

Судскиот совет на Република Македонија ангажира стручни лица од независна и 
целосно акредитирана професионална институција. 

Психолошкиот тест се спроведува врз основа на меѓународно признати 
психолошки тестови кои се применуваат во најмалку една од земјите членки на 

Европската унија и ОЕЦД.“ 
 

Член 4 

Во членот 12 став 1 по зборот „Кандидатите“ се додаваат зборовите: „за член на 
Советот од редот на судиите“. 

Во ставот 2 во алинејата 4 сврзиникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со 
запирка, а по алинејата 4 се додава нова алинеја 5, која гласи: 
„- положен тест за интегритет и психолошки тест и“. 

 
Член 5 

Во членот 17 став 1 зборовите: „Министерството за правда“ се заменуваат со 
зборовите: „Судскиот совет“. 
Ставот 2 се брише. 

Ставот 3 кој станува став 2 зборовите: „Судскиот изборен именик се става на 
увид“ се заменуваат со зборовите: „Судскиот совет, судскиот изборен именик го 

става на увид“. 
Во ставот 4 кој станува став 3 зборовите: „Министерството за правда“ се заменува 
со зборовите: „Судскиот совет“. 

Во ставот 7 кој станува став 6 зборовите: „Министерството за правда“ се заменува 
со зборовите: „Судскиот совет“. 

 
Член 6 

Во членот 39 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 

„Во одлуката за објавување на огласот за избор на судија се наведува и 
потребната специјализација (кривична, граѓанска, стопанска област или друга 

покарактеристична област од делокругот на работата на судот) за пополнување 
на празното судиско место, а согласно со претходно доставеното барање од 
страна на судот до Советот со кое се бара пополнување на судиско место.“ 

Ставот 2 станува став 3. 
 

Член 7 
Во членот 41 став 1 по зборовите: „и овој закон“ се додаваат зборовите: „на 
начин што пријавените кандидати ги рангира според потребната специјализација 

за пополнувањето на судиско место“. 
 

Член 8 
Во членот 98 став 1 алинејата 1 по зборот „континуирано“ се додава зборот „две“. 

 
Член 9 

Членот 100 се менува и гласи: 
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„Оценувањето на работењето на судијата и претседателот на суд се врши редовно 
и вонредно. 

Редовното оценување на судијата и претседателот на суд се врши еднаш на две 
години заклучно со крајот на март во тековната година, за работа на судот и 
судиите во претходните две години. 

Вонредното оценување на работењето на судијата може да се врши по оцена на 
Советот, при избор на судија во повисок суд или за избор на претседател на суд 

по барање на Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за 
утврдување на дисциплинска одговорност на судија.“ 

 

Член 10 
Постапките започнати до започнувањето на примената на овој закон, ќе се 

завршат според одредбите на Законот за Судскиот совет на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 60/2006, 150/10, 100/11 и 

20/15). 
 

Член 11 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува по истекот на 

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


