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Република Северна Македонија 

Republ ika e Maqedonisë së Veriut  
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
KËSHILLI GJYQËSOR I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT 
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Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut  në bazë të 

nenit 47 paragrafi 5 nga Ligji për Gjykatat (“Gazeta Zyrtare e RM” nr.58/06, 

35/08, 150/10, 83/18 dhe 198/18 dhe “Gazeta Zyrtare e RMV” nr.96/19), 

publikonë: 

 

SH P A LL J E 
 

-Për zgjedhjen e Kryetarit në Gjykatën Themelore Berovë; 
-Për zgjedhjen e Kryetarit në Gjykatën Themelore Krushevë dhe 
-Për zgjedhjen e Kryetarit në Gjykatën Themelore Prilep.        
 

Kandidatët për zgjedhje të Kryetarit duhet ti plotësonë kushtet e 

paraparë në nenin 47 nga Ligji për Gjykatat (“Gazeta Zyrtare e RM-së” 

nr.58/2006, 35/2008, 150/2010, 83/2018 dhe 198/18 dhe “Gazeta Zyrtare e 

RMV” nr.96/19) dhe ti dërgojnë këto dokumente:                                                                                                                             

 

-Vërtetim të paktën gjashtë vjet përvojë pa ndërprerje në gjykatë ose nga e 

njejata gjykatë apo ndonjë gjykatë tjetë më e lartë dhe  

 

-Program për punë gjatë mandatit dhe Plan veprimin për zbatimin e 

programit. 

 

Kandidatët e interesuar fletparaqitjen e nënshkruar së bashku me 

dokumentët e duhur në original apo fotokopje të verifikuan në noter, ti 

dorëzojnë te Këshilli Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

rruga.Makedonia nr.5 Shkup, në afat prej 15 ditë nga dita e shpalljes në 

“Gazetën Zyrtare të RMV”. Formulari për aplikim mundet të meret në formë 

elektronike në WEB faqen e Këshillit Gjyqësor të Republikës së 

Maqedonisë së Veriut në adresën :  

 

http://sud.mk/wps/portal/ssrm/sud/izvestai/ostanati-dokumenti.                            

Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit të caktuar nuk dë të 

meren parasysh. 
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Kandidatët të cilet i plotësojnë kushtet e paraparë  dotë japin testë 

psikologjik dhe teste për integritet në pajtim me nenin 16 nga Ligji për 

ndryshim dhe plotësim të Ligjit për Gjykatat (“Gazeta Zyrtare e Republikës 

së Maqedonisë” nr.150/2010). Nga ana e Këshillit Gjyqësor të Republikës së 

Maqedonisë së Veriut do të bëhet testim psikologjik dhe testim për integritet 

për kandidatët të të cilet nuk e kan dhëne testin, dhe kontrtollimi njohurise të 

punës praktike me kompjuter.     

 Në lidhje me terminët për testeim dhe kontrollimin e njohurive të 

punës praktike me kompjuterë, kandidati do të informohet nga ana e Këshilli 

i Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Shpenzimet për testimin 

e testit psikologjik dhe testit për integritet i bëjne vetë kandidatët. 
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                              Shkup  
                                                                                      
                                                            KËSHILLI GJYQËSOR I 
                                        REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT 
                                                                         Kryetar,   
                                                                  Vesna Dameva  
 
 

 

        


