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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 

 

У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  

 ЗАКОНОТ ЗА СУДОВИТЕ  

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 17 

ноември 2010 година.  

 

Бр. 07-4708/1 Претседател 

17 ноември 2010 година на Република Македонија, 

Скопје Ѓорге Иванов, с.р. 

 

Претседател  

на Собранието на Република  

 Македонија,  
Трајко Вељаноски, с.р.  

 

З А К О Н  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДОВИТЕ  

 

Член 1  

Во Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ број 58/2006 и 

35/2008), во членот 10 став (1) алинеја 5 по зборот „јавност“ запирката се брише и се 

додаваат зборовите: „и транспарентност“.  

 

Член 2  

Во членот 22 по зборовите: „Управниот суд“ се става запирка и се додаваат зборовите: 

„Вишиот управен суд“.  

 

Член 3  

Во членот 23 став (3) по зборовите: „со проширена надлежност“ се додава зборот 

„задолжително“.  

 

Член 4  

По членот 25 се додава нов член 25-а, кој гласи:  

 

„ Член 25-а  

(1) Вишиот управен суд се основа и ја врши судската власт на целата територија на 

Република Македонија.  
(2) Седиштето на Вишиот управен суд  е во Скопје.“  

 
 
 

1 од 11  
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Член 5  

Во членот 30 став (2) алинеи 1 и 7 износот „15.000“ се заменува со износот „50.000“.  

 

Член 6  

Во членот 31 став (2) алинеја 1 износот „15.000“ се заменува со износот „50.000“.  

 

Член 7  

Во членот 34 алинејата 5 се брише.  

 

Член 8  

По членот 34 се додава нов член 34-а, кој гласи:  

 

„Член 34-а  

Вишиот управен суд  е надлежен:  

1) да решава по жалбите против одлуките на Управниот суд;  

2) да одлучува за судир на надлежности меѓу органите на Републиката, меѓу општините  

и градот Скопје, меѓу општините на градот Скопје и по споровите настанати за судир на  

надлежности меѓу општините и градот Скопје и носителите на јавните овластувања, ако  

тоа е предвидено со закон, доколку со Уставот или законите не е предвидена поинаква  

судска заштита и  

3) да врши други работи определени со закон.“  

 

Член 9  

Во членот 35 став 1 точката 3 се брише.  

Точката 4 станува точка 3.  

Во точката 5 која станува точка 4 по зборовите: „друг суд“ се става запирка и се 

додаваат зборовите: „судир на надлежност меѓу Вишиот управен суд и друг суд“.  

 Точката 6 станува точка 5.  

 

Член 10  

По членот 36-а се додава нов член 36-б, кој гласи:  

 

„Член 36-б  

(1) Врховниот суд на Република Македонија во рок од осум дена од донесувањето на 

правосилното решение, решението го доставува до Судскиот буџетски совет.  

(2) Во рок од 15 дена по приемот на решението од ставот (1) на овој член, Судскиот  

буџетски совет ќе побара од жалителот или неговиот полномошник да достави податоци  

за банкарската сметка за исплата на средствата досудени од Врховниот суд на Република  

Македонија.  

(3) Жалителот е должен податоците од ставот (2) на овој член да ги достави во рок од пет 

дена од денот на приемот на барањето.  

(4) Недоставувањето на податоците за сметката од страна на жалителот, согласно со 

ставот (2) на овој член, не претставува пречка за извршување на решението од ставот (1) на 

овој член.  

(5) Ако жалителот не ги достави податоците за банкарската сметка во рокот утврден со 

ставот (2) на овој член, средствата утврдени со решението од ставот (1) на овој член за 

исплата ги префрла на депозитна сметка на Судскиот буџетски совет.  

(6)   Судскиот буџетски совет   ќе   ги   префрли   одобрените   средства   на   сметка   на 

жалителот по добивање на податоци за сметката.  
 
 
 

2 од 11  



 
 
 
Службен весник на РМ, бр. 150 од 18.11.2010 година  

 

(7)   Средствата  на  депозитната  сметка  од  ставот (5)  на  овој  член  ќе останат  на 
располагање на жалителот најмногу една година по нивното депонирање. По истекот на овој 

рок, ако жалителот не достави податоци за сметка, средствата се враќаат во Буџетот на 
Република Македонија.“  

Член 11  

Во членот 37 став (1) алинеја 1 на крајот на реченицата по зборот „судовите“ се 
додаваат зборовите: „и ги објавува на веб страницата на Врховниот суд на Република 
Македонија“.  

Во алинејата 10 по зборовите: „дисциплинска мерка“ се става запирка и се додаваат 
зборовите: „согласно со закон“.  

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:  

„(3) За утврдените начелни ставови и начелни правни мислења по прашања од значење за 

обезбедување на единство во примената на законите од страна на судовите Врховниот суд  на  

Република  Македонија  доставува  годишен  извештај  до  Судскиот  совет  на Република 
Македонија и го објавува на веб страницата на судот.“  

Член 12  

Во членот 39 став (8) зборовите: „седницата на судиите“ се заменуваат со зборовите: 

„општата седница на Врховниот суд на Република Македонија“.  

Во ставот (11) зборовите: „одлуката од ставовите (4), (7) и (8)“ се заменуваат со 

зборовите: „одлуката од ставовите (4) и (7)“.  

Во ставот (12) зборовите: „на ставот (9)“ се заменуваат со зборовите:  „на ставовите (8)  

и (9)“.  

Член 13  
Во членот 42 пред зборот „Судиите“ се додава бројот „(1)“.  

По ставот (1) се додаваат седум нови става (2), (3) (4), (5), (6), (7) и (8), кои гласат:  

„(2) Членот 15 став (4) алинеја 3 и членот 16 од овој закон во однос на психолошкиот тест 

и тестот за интегритет се применуваат и при избор на судиите - поротници.  

(3) По изборот, судиите - поротници задолжително посетуваат специјализирана обука 

организирана од Академијата за судии и јавни обвинители.  

(4) По завршувањето на обуката од ставот (3) на овој член, судиите - поротници 

полагаат испит за завршената обука.  
(5) Доколку судијата - поротник не го положи испитот од ставот (4) на овој член му  

престанува функцијата, што со одлука го констатира Судскиот совет на Република 

Македонија.  
(6) По завршувањето на испитот од ставот (4) на овој член, Академијата за судии и 

јавни обвинители во рок од три дена до Судскиот совет на Република Македонија 
доставува листа на судии - поротници кои не го положиле испитот.  

(7) Содржината, времетраењето и спроведувањето на обуката од ставот (3) на овој член се 
утврдува во специјализирана програма за обука на судии - поротници од страна на 
Академијата за судии и јавни обвинители.  

(8) Содржината и начинот на спроведувањето на испитот од ставот (4) на овој член ги 

уредува Академијата за судии и јавни обвинители.“  

Член 14  
Во членот 43 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:  

„(4) За судија или судија поротник не може да биде избрано лице кое со член на 
Судскиот совет на Република Македонија е во сродство во права линија или во странична 
линија до трет степен или е негов брачен другар.“  

 
 
 

3 од 11  



 
 
 
Службен весник на РМ, бр. 150 од 18.11.2010 година  

 

Член 15  
Во членот 45 став (1) алинеја 3 по зборот „способност“ се додаваат зборовите: „за што се 

вршат здравствени прегледи“.  

Алинејата 4 се менува и гласи:  
„- дипломиран правник со завршено четиригодишно високо образование на правни 

студии со просек од најмалку осум или дипломиран правник со стекнати 300 кредити 
според Европскиот кредит - трансфер систем (ЕКТС), со просек од најмалку осум во секој од 
двата циклуса на универзитетските студии, или нострифицирана диплома од правен 
факултет во странство за стекнати 300 кредити,“.  

Во алинејата 4 сврзникот „и“ се заменува со запирка.  
Во алинејата 5 точката се заменува со запирка и се додаваат три нови алинеи 6, 7 и 8, кои 

гласат:  

„- активно да познава еден од официјалните јазици на Европската унија, од кои 
задолжително англискиот јазик, што се докажува со еден од следниве меѓународно 
признати сертификати:  

1) ТОЕФЕЛ (TOEFEL) - најмалку 74 бода за електронско полагање преку компјутер, не 

постар од две години од денот на издавањето на сертификатот;  
2) ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,  не постар од две години од денот на издавањето на 

сертификатот;  
3) ТОЛЕС (TOLES) - најмалку високо ниво (higher level);  
4) ИЛЕК (ILEC) - положен со успех најмалку Б 2 (Б 2) и  

5) Кембриџ сертификат - најмалку Прв сертификат за англиски ФЦЕ - Б 2 ( First 
Certificate of English FCE - B 2),  

- практична работа со компјутери и  
- да ужива углед, да поседува интегритет за вршење на судиската функција и да 

поседува  социјални  способности  за  вршење  на  судиската  функција,  за  што  се 
спроведуваат тестови за интегритет и психолошки тестови.“  

По ставот (1) се додава нов став (2),  кој гласи:  
„(2)  Потребните  видови  на  здравствените  прегледи,  формата  и  содржината  на 

психолошкиот тест и тестот за интегритет, како и нивото на практичната работа со 
компјутери од ставот (1) алинеи 3, 7 и 8 на овој член ги уредува Судскиот совет на 
Република Македонија.“  

Член 16  
По членот 45 се додава нов член 45-а, кој гласи:  

„Член 45-а  
(1) 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 судија.  

(2) 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 
фунцијата судија и се состои од:  

- тест кој се спроведува во писмена форма и анонимно, врз основа на стандардно 
утврдена листа на прашања и  

- прибирање на податоци и информации за етичките и моралните вредности на 
кандидатот за вршење на функцијата судија, добиени на правно релевантен начин од 15 
лица избрани по случаен избор од Судскиот совет на Република Македонија од листа на 50  
предложени  лица  од  кандидатот,  со  најмалку  завршено  четиригодишно  средно 
образование кои го познаваат кандидатот најмалку три години и   кои не можат да бидат 
роднини  со  кандидатот  по  крв  во  права  и  странична  линија  до  четврти  степен, 
посвоителот и посвоеникот и роднини по сватовство до втор степен.  

 
 
 

4 од 11  
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(3)  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.  

(4) 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.  

(5) Психолошкиот тест се спроведува врз основа на меѓународно признати психолошки 

тестови за вршењето на функцијата судија кои се применуваат во најмалку една од земјите 

членки на Европската унија и ОЕЦД.“  

 

Член 17  

Членот 46 се менува и гласи:  

„(1) Посебни услови за избор на судија во основен суд, апелационен суд и во 

Врховниот суд на Република Македонија се:  

- за судија на основен суд може да биде избрано лице кое ја завршило почетната обука во 

Академијата за судии и јавни обвинители,  

- за судија на апелационен суд може да биде избрано лице кое има работно искуство од  

најмалку четири години непрекинат судиски стаж како судија во основен суд до моментот  

на пријавувањето за избор, кое во последната година   од страна на Судскиот совет на  

Република Македонија е оценето со највисока позитивна оцена и во однос на другите  

пријавени лица има добиено најголем број бодови, согласно со закон, или судија во  

Управниот суд или Вишиот управен суд кој во последната година од страна на Судскиот  

совет на Република Македонија е оценет со највисока позитивна оцена и во однос на  

другите пријавени лица има добиено најголем број бодови, согласно со закон и  

- за судија на Врховниот суд на Република Македонија, може да биде избрано лице кое  

има работно искуство од најмалку шест години непрекинат судиски стаж како судија во  

апелационен суд до моментот на пријавувањето за избор и кое во последната година од  

страна на Судскиот совет на Република Македонија е оценето со највисока позитивна  

оцена и во однос на другите пријавени лица има добиено најголем број бодови, согласно  

со закон или судија во Управниот суд или Вишиот управен суд кој во последната година  

од страна на Судскиот совет на Република Македонија е оценет со највисока позитивна  

оцена и во однос на другите пријавени лица има добиено најголем број бодови, согласно  

со закон.  

(2) Посебни услови за избор на судија во Управниот суд и во Вишиот управен суд се:  

- за судија на Управниот суд може да биде избрано лице кое има работно искуство од  

најмалку четири години непрекинат судиски стаж како судија во основен суд до моментот  

на пријавувањето за избор и кое во последната година од страна на Судскиот совет на  

Република Македонија е оценето со највисока позитивна оцена и во однос на другите  

пријавени лица има добиено најголем број бодови, согласно со закон или лице кое има пет  

години стаж на правни работи во државен орган со потврдени резултати во работата или  

кое во последната година е оценето со највисока позитивна оцена, согласно со закон и  

- за судија на Вишиот управен суд може да биде избрано лице кое има работно  

искуство од најмалку три години непрекинат судиски стаж како судија во Управниот суд  

до моментот на пријавувањето за избор и кое во последната година од страна на Судскиот  

совет на Република Македонија е оценето со највисока позитивна оцена и во однос на  

другите пријавени лица има добиено најголем број бодови, согласно со закон или лице кое  

има шест години стаж на правни работи во државен орган со потврдени резултати во  

работата или кое во последната година е оценето со највисока позитивна оцена, согласно  

со закон.“  
 
 
 

5 од 11  
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Член 18  

Во членот 47 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:  

„(2) За претседател на суд се избира судија кој во последните две години од страна на  

Судскиот совет на Република Македонија е оценет со највисока позитивна оцена и во  

однос на другите пријавени лица има добиено најголем број бодови, согласно со закон.“  

Ставот (2) станува став (3).  

По ставот (3) кој станува став (4) се додава нов став (5), кој гласи:  

„(5) Оглас за избор на претседател на суд, Судскиот совет на Република Македонија 

објавува два месеца пред истекот на мандатот на постојниот претседател на суд. Од 

пријавените  кандидати  кои  ги  исполнуваат  потребните  услови  Судскиот  совет  на 

Република  Македонија  најдоцна  два  месеца  по  распишувањето  на  огласот  избира 

претседател на суд.“  

Ставот (4) станува став (6).  

 

Член 19  

Во членот 48 став (1) зборот „средно“ се заменува со зборот „високо“, а бројот „60“ се 

заменува со бројот „64“.  

 

Член 20  

Во членот 56 став (1) алинеите 1, 2 и 3 се бришат. 

Ставот (2) се брише.  

Во ставот (3) кој станува став (2) бројот „4“ се заменува со бројот „1“.  

 

Член 21  

Во членот 61 ставот (3) се брише.  

 

Член 22  

Во членот 67 став (1) точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „или  

додека трае постапката за кривично дело за кое е пропишана казна затвор од најмалку пет  

години“.  

Во ставот (2) зборовите: „за време додека трае истрагата за кривично дело, или“ се 

бришат.  

 

Член 23  

Во членот 68 став (2) зборовите: „има право на одговор“ се заменуваат со зборовите: 

„дава одговор во рок определен со закон“.  

 

Член 24  

Во членот 70 ставот (2) се менува и гласи:  

„Кога заради сторената штета од ставот (1) на овој член судијата е разрешен, Република  

Македонија по пат на тужба ќе бара од разрешениот судија враќање на износот на  

исплатената штета од ставот (1) на овој член, во висина што ќе ја утврди судот, согласно  

со закон.“  

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:  

„(3) По разрешувањето на судија кој има причинето штета на граѓани или на правни  

лица со незаконита работа, Судскиот совет на Република Македонија во рок од осум дена  

од правосилноста на одлуката за разрешување го известува Државното правобранителство  

заради преземање на мерките од ставот (2)  на овој член, во рамките на неговите  

надлежности утврдени со закон.“  
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Член 25  

Во членот 72 став (1) датумот „1 септември“ се заменува со датумот „15 август“.  

 

Член 26  

Во членот 73 став (1) по алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи: „- 
со навршување на 64 години старост,“.  

 

Член 27  

Во членот 75 став (1) алинејата 1 се менува и гласи:  

„- ако во текот на една календарска година Судскиот совет на Република Македонија 

утврдил неефикасно и неажурно водење на судската постапка по вина на судијата, кога 

судијата по негова вина во повеќе од пет предмети ги пречекорил законските рокови за 

преземање на процесните дејствија, законските рокови за донесување, објавување или 
изготвување на судските одлуки, или ако во текот на една календарска година повеќе од 20% 

од вкупниот број на решени предмети му се укинати или повеќе од 30% од вкупниот број на 

решени предмети му се преиначени,“.  

По алинејата 10 се додава нова алинеја 11, која гласи:  

„- ако е донесена одлука од страна на Европскиот суд за човекови права со која е 

утврдена повреда на правото на правично судење согласно со членот 6 од Европската 

конвенција за човекови права или е донесена одлука на Врховниот суд на Република 

Македонија со која е утврдена повреда на правото за судење во разумен рок, како резултат на 

постапување на судија.“  

 

Член 28  

Во членот 76 став 1 пред зборот „Потешка“ се додава бројот „(1)“ . Во 
ставот (1) по точката 3 се додава нова точка 4, која гласи:  

„4) непостигање на очекуваните резултати во работата повеќе од осум месеци без  

оправдани причини што го утврдува Судскиот совет на Република Македонија преку  

бројот на решени предмети во однос на ориентациониот број на предмети што треба да ги  

реши судијата месечно утврден со одлука на Судскиот совет на Република Македонија.“  
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:  

„(2) За дисциплинските  повреди од ставот (1)  точки 1, 2, 3  и 4  на овој член 

претседателот на судот е должен во рок од осум дена од денот на сторувањето на 

повредата писмено да го извести Судскиот совет на Република Македонија.“ 

Член 29 

Во членот 77 зборовите: „може да се изрече“ се заменуваат со зборовите: „ќе се 

изрече“. 

Во  точката 11  зборовите: „стручно  образование“  се  заменуваат  со  зборовите: 

„континуирана обука“. 
Точката 12 се менува и гласи:  

„ не ја пријави или ја прикрие имотната состојба или промената на имотната состојба 

согласно со закон или не поднесе изјава за интереси согласно со закон.“  

Член 30  

Во членот 79 став (1) алинеја 6 сврзникот „и“ се заменува со запирка.  

Во алинејата 7 точката се заменува со запирка и се додаваат две нови алинеи 8 и 9, кои  

гласат:  

„- ако како претседател на суд од страна на Судскиот совет на Република Македонија е 
оценет со негативна оцена, согласно со закон и  
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- ако не го извести Судскиот совет на Република Македонија за сторената потешка 

дисциплинска повреда од страна на судија за која се поведува постапка за дисциплинска 

одговорност на судија, согласно со членот 76 став (2) од Законот за судовите.“  

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:  

„(2) Најдоцна до 1 март во тековната година претседателот на судот е должен до  

Судскиот совет на Република Македонија да достави извештај за реализацијата на  

програмата за работа за претходната календарска година од ставот (1) алинеја 7 на овој  

член.“  

Во ставот (2) кој станува став (3) зборовите: „основите од ставот (1)“ се заменуваат со 

зборовите: „основот од ставот (1) алинеја 3“.  

 

Член 31  

Во членот 83 зборовите:  „грижа за образованието и стручното усовршување на  

кадрите“ се заменуваат со зборовите: „грижа за континуираната обука на судиите и 

судската служба“.  
По ставот (1) се додаваат три нови става (2), (3) и (4), кои гласат:  

„(2) За испитување на претставките и поплаките на граѓаните за работата на судовите  

кои се однесуваат на одолжување на судската постапка министерот за правда формира  

комисија составена од два претставника од Министерството за правда и еден претставник  

определен од Врховниот суд на Република Македонија, за што изготвува извештај.  

(3) Извештајот од ставот (2) на овој член комисијата го изготвува и го доставува до 

Министерството за правда во рок од 30 дена од денот на приемот на претставката или 

поплаката, а Министерството за правда најдоцна во рок од три дена од приемот на 

извештајот го доставува до Судскиот совет на Република Македонија.  

(4)  Начинот  за  спроведување  на  испитувањето  на  претставките  и  поплаките  на 

граѓаните за работата на судовите кои се однесуваат на одолжување на судската постапка се 

уредува со подзаконски акт што го донесува Владата на Република Македонија по 

предлог на министерот за правда.“  

 

Член 32  

Во членот 84 став (2) по зборовите: „водењето на“ се додаваат зборовите: „евиденции за 

предметите, како и водење на“, а по зборовите: „информатичкиот систем во судовите“ се 

става запирка и се додаваат зборовите: „ аудиовизуелно снимање на расправа“.  

 

Член 33  

Во членот 88 ставот (4) се менува и гласи:  

„Претседателот на судот го заменува судија што тој ќе го определи со годишниот 

распоред за работа кој во последната година е оценет со највисока позитивна оцена и во 

однос на останатите судии има добиено најголем број бодови.“  

 

Член 34  

Членот 89 се менува и гласи:  

„Во случај на разрешување или престанок на мандатот на претседателот на судот, до 

избор на нов претседател на судот, Судскиот совет на Република Македонија од редот на 

судиите  во  судот  определува  вршител  на  должноста  претседател  на  судот  кој  во 

последната година е оценет со највисока позитивна оцена и во однос на останатите судии има 

добиено најголем број бодови.“  
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Член 35  

Во членот 97 став (1) зборовите: „или судија по негово овластување“ се заменуваат со 

зборовите: „одговорно лице за односи со јавноста“.  

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:  

„(2) Во судовите задолжително се формира канцеларија за односи со јавноста.“ 

Ставовите (2), (3), (4) и (5) стануваат ставови (3), (4), (5) и (6).  

 

Член 36  

Во членот 99 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:  

„(3)  Судовите  се  должни  донесените  одлуки  во  рок  од  два  дена  од  денот  на 

изготвувањето и потпишувањето да ги објават на веб страницата на судот, на начин 

утврден со закон.“  

Ставовите (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови (4), (5), (6) и (7).  

 

Член 37  

Во насловот на Главата IX зборот „СТРУЧНА“ се брише.  

 

Член 38  

Членот 100 се менува и гласи:  

„Судската служба ја сочинуваат судските службеници, лица вработени во судовите кои 

вршат технички и помошни работи и судска полиција.“  

 

Член 39  

Членот 101 се менува и гласи:  

„Статусот, правата, должностите, одговорностите на судската служба, системот на 

плати и надоместоци на плати на судската служба, како и управувањето со судските 

предмети се уредуваат со закон.“  

 

Член 40  

Членот 102 се менува и гласи:  

„Судската служба работите утврдени со закон ги извршува согласно со начелата на  

законитост, професионалност, одговорност, ефикасност, економичност и 

транспарентност.“  

 

Член 41  

Членот 103 се менува и гласи:  

„Судските службеници во рамките на својата надлежност се должни да им обезбедат на 

граѓаните  ефикасно  и  законито  остварување  на  нивните  уставни  слободи,  права  и 

интереси во постапките пред судовите.“  

 

Член 42  

Членовите  104, 105, 106 и 107 се бришат.  

 

Член 43  

Членот 112 се менува и гласи:  

„Надлежностите  на  судската  полиција,  правата  и  обврските,  вработувањето, 

дисциплинската одговорност на припадниците на судската полиција и други прашања од 

надлежност на судската полиција се уредуваат со закон.“  
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Член 44  

Членовите  113, 114, 115, 116, 117 и 118 се бришат.  

 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

 

Член 45  

Исполнетоста на условот за обезбедување просек од најмалку 8 за дипломиран правник  

со завршено четиригодишно високо образование на правни студии или дипломиран  

правник со стекнати 300 кредити според Европскиот кредит - трансфер систем (ЕКТС), со  

просек од најмалку 8  во секој од двата циклуса на универзитетските студии, или  

нострифицирана диплома од правен факултет во странство за стекнати 300 кредити од  

членот 15 став (2) алинеја 1 на овој закон, обврската за доставување меѓународно признат  

сертификат за познавање странски јазик од членот 15 став (4) алинеја 1 на овој закон и  

условот за спроведување тестови за интегритет и психолошки тестови од членот 15 став  

(4) алинеја 3 на овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 јули 2013 година.  

Посебните услови за избор на судија во основните судови од членот 17 став (1) алинеја 1 на 

овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2013 година.  

 Во периодот од 1 јануари 2012 до 1 јануари 2013 година, Судскиот совет на Република  

Македонија 50 проценти од утврдените слободни судиски места за основните судови ќе ги 

пополнува со лица кои ги исполнуваат условите согласно со членот 45 од Законот за 

судовите („Службен весник на Република Македонија“ број 58/2006 и 35/2008), кои не ја 

посетувале почетната обука во Академијата за судии и јавни обвинители и кои имаат 

работно  искуство  со  потврдени  резултати  на  правни  работи  по  полагањето  на 

правосудниот испит над три години.  

Посебните услови за избор на судија во апелационите судови и во Врховниот суд на 

Република Македонија од членот 17 став (1) алинеи 2 и 3 на овој закон ќе започнат да се 

применуваат од 1 јули 2013 година.  

 

Член 46  

Исполнетоста на условот за обезбедување просек од најмалку 8 од членот 15 став (2)  

алинеја 1 на овој закон и условот за познавање странски јазик од членот 14 став (4)  

алинеја 1 на овој закон нема да се применува за кандидатите за судии кои се примени и ја  

завршиле почетната обука во Академијата за судии и јавни обвинители согласно со  

Законот за Академија за судии и јавни обвинители („Службен весник на Република  

Македонија“ број 88/10) и за судиите кои се избрани пред започнувањето на примената на  

овој закон.  

 

Член 47  

Исполнетоста на   условот за обезбедување високо образование за избор на судија - 

поротник од членот 19 став (1) на овој закон ќе започне да се применува од 1 јануари  

2016.  

До почетокот на примената на условот од членот 19 став (1) на овој закон во врска со 

ставот 1 на овој член, при изборот на судиите - поротници предност ќе имаат кандидатите со 

завршено високо образование.  

 

Член 48  

Вишиот управен суд ќе започне со работа согласно со одредбите на Законот за управни 

спорови.  
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При првиот избор на судии во Вишиот управен суд, се применуваат општите услови за  

избор на судии од членот 45 на Законот за судовите („Службен весник на Република  

Македонија“ број 58/2006 и 35/2008) и посебните услови од членот 17 став (2) алинеја 2 на  

овој закон.  

Член 49  

Членовите 43 и 44 од овој закон ќе започнат да се применуваат со отпочнувањето на  

примената на одредбите од Законот за изменување и дополнување на Законот за судска  

служба.  

Член 50  

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“.  
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