
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
298.

Врз основа на член 18-в став (2) и член 20 од Законот за судска служба
(„Службен весник на РепубликаМакедонија” број 98/08, 161/08 и 6/09, 150/10),
министерот за правда донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА СЕЛЕКЦИЈА И ВРАБОТУВАЊЕ НА

СУДСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВАТА
ЗА ИНТЕРЕН ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕНА СУДСКИ СЛУЖБЕНИК

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат критериумите и постапката за

селекција и вработување на судските службеници, како и формата и
содржината на пријавата за интерен оглас за вработување на судски
службеник.

Член 2
За обезбедување на професионално, политички неутрално и

непристрасно работење на судските службеници, при нивното вработување се
применуваат критериумите на стручност и компетентност.

Член 3
Под стручност во смисла на овој правилник се подразбира постигнатиот

успех во образовниот процес и остварените резултати на испитот.

Член 4
Под компетентност, во смисла на овој правилник, се подразбира

степенот и видот на образование, работното искуство во струката, способноста,
умешноста и вештината за извршување на работите.

I. СЕЛЕКТИРАЊЕ И ВРАБОТУВАЊЕ НА СУДСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ
ПРЕКУ ЈАВЕН ОГЛАС

Член 5
(1) Постапката за селекција и вработување на судските службеници

започнува со објавување на јавен оглас за избор на судски службеник од
страна на судот.

(2) Јавниот оглас содржи:
- основ за негово објавување;
- број на огласот (број/година);
- судот кој го објавува огласот;
- звање и работно место кое се огласува;
- број на извршители;
- општи и посебни услови за работното место;
- рок за доставување на пријава за вработување;



- напомена дека кандидатот кој се пријавил за повеќе работни места ќе
го полага писмениот дел од испитот за секое работно место за кое се пријавил;

- напомена дека кандидатите кои се пријавуваат треба да достават
доказите за исполнување на општите и посебните услови за работното место,
во оригинал или копија заверена на нотар;

- напомена дека кандидатите ќе бидат интервјуирани во судот кој го
објавува огласот;

- напомена дека ненавремените и некомплетните пријави нема да се
разгледуваат; и

- адреса на поднесување на пријавите.

Член 6
(1) Заинтересираните кандидати по јавниот оглас пријавата за

вработување со потребните документи ги доставува до судот кој го објавува
јавниот оглас.

(2) Образец на пријавата за вработување се подига во архивата на судот
кој го објавува јавниот оглас за вработување.

(3) Пријавата за вработување се доставува во писмена форма преку
архивата на судот или по пошта.

(4) Пријавата од ставот (1) од овој член содржи:
1. Податоци за огласот
- број на оглас
- судот кој го објавува јавниот оглас
- реден број на работното место за кое се пријавува
2. Лични податоци за кандидатот
- име
- презиме
- припадност на заедница
- датум на раѓање
- пол
- ЕМБГ
- адреса на живеење (улица и број, место)
- контакт адреса (улица и број, место)
- контакт телефон (мобилен, фиксен)
- е-mail адреса
3. Податоци за општи и посебни услови
- државјанство
- податоци за психо-физичка состојба и способност за работа
- податоци за изречена казна забрана за вршење професија, дејност или

должност
- степен на образование или стекнати кредити според ЕКТС
- вид на образование (образовна институција, насока, држава на

завршување на образованието, датум на дипломирање)
- просечна оценка (највисока и најниска преодна оцена за кандидатите

кои го завршиле своето образование во странство)
- работно искуство во струката
- податоци за познавање на јазици
- податоци за компјутерски вештини



- податоци за положени испити, сертификати, дипломи и за поседување
способности, умешности и вештини од интерес за работното место

4. Изјава за веродостојност на податоците
5. Потпис на кандидатот и датум на поднесување на пријавата
(5) Образецот на пријавата за вработување на судски службеник преку

јавен оглас со упатство за пополнување е даден во Прилог број 1 и е составен
дел на овој правилник.

Член 7
Полагањето на стручниот испит се врши пред Комисија за избор на судски
службеник (во натамошниот текст: Комисија).

Член 8
(1) Комисијата врз основа на поднесените пријави, врши

административна селекција на кандидатите, за што подготвува записник.
(2) Записникот од ставот (1) на овој член содржи листи на кандидати со

уредни и неуредни пријави за секое работно место поодделно.
(3) Комисијата ги известува кандидатите од листата со уредни пријави

(писмено или по електронски пат) да ја подигнат потребната литература и за
терминот за одржување на писмениот дел и практичниот дел од испитот.

(4) Комисијата најдоцна до 15 дена од денот на подготвувањето на
записникот од став (1) на овој член го закажува полагањето на писмениот и
практичниот дел од испитот.

Член 9
Испит се состои од три дела:
- писмен дел – тест составен од прашања со избор на одговор,
- практичен дел – работа со компјутери,
- интервју со кандидатите.

Член 10
(1) Утврдувањето на стручноста од член 3 од овој правилник се врши

преку вреднување на постигнатиот успех во образовниот процес и остварените
резултати од испитот.

(2) Вреднувањето на стручноста од ставот (1) на овој член, се врши врз
основа на просечната оценка за успехот во образованието и резултатите од
писмениот и практичниот дел на испитот, изразени во бодови.

Член 11
(1) Утврдувањето на компетентноста од член 4 од овој правилник се

врши со увид во доказите за стекнатиот степен и вид на образование и
работното искуство во струката, како и вреднување на резултатите од
интервјуто за проверка на способноста, умешноста и вештините за извршување
на работите.

(2) Вреднувањето на компетентноста од ставот (1) на овој член, се врши
врз основа на резултатите од интервјуто, изразени во бодови.



Член 12
Критериумите на стручност и компетентност од членот 2 од овој

правилник се вреднуваат со максимален износ од вкупно 100 бодови, на
следниот начин:

просечна оценка за успех во образованието до 10 бодови
резултати од испитот до 80 бодови

резултати од интервјуто до 10 бодови

Член 13
Бодовите со кои се вреднуваат резултатите од испитот се распределени

на следниот начин:
писмен дел до 60 бодови
практичен дел до 20 бодови

Член 14
(1) Успехот на кандидатот на испитот Комисијата го оценува описно

според резултатите кои тој ги покажал на испитот со оценката положил или не
положил.

(2) При утврдувањето на постигнатиот успех на кандидатот се
применува следната бодовна табела:
Област од
Програмата

Максимален
можен број на
бодови

Максимално ниво за положен испит во

Бодови %

Писмен дел 60 42 70%
Практичен дел 20 14 70%

Член 15
Бодовите со кои се вреднува успехот во вишото и високото образование

се еквивалентни на просечната оценка, а бодовите со кои се вреднува успехот
во средното образование, се еквивалентни на просечната оценка помножени со
коефициент 1,5.

Член 16
(1) Комисијата најдоцна до осум дена од денот на завршувањето на

писмениот и практичниот дел од испитот, спроведува интервју со петте
најуспешни кандидати кои го положиле писмениот и практичниот дел од
испитот.

(2) Врз основа на бодовите од постигнатиот успех во образованието,
бодовите од писмениот и практичниот дел на испитот и бодовите од интервјуто,
Комисијата во најдоцна до пет дена составува ранг-листа од три најуспешни
кандидати, која му ја доставува на судскиот администратор, односно на
претседателот на судот каде што нема судски администратор за избор.

Приправнички испит

Член 17



Вработениот приправник во судската служба, кој за време на
приправничкиот стаж, се воведува и оспособува за самостојно извршување на
работите и работните задачи за работното место на кое е вработен, со
практична работа и учење го следи судија доколку е од редот на стручни судски
службеници, или го следи раководен судски службеник доколку е од редот на
административно технички судски службеници.

Член 18
Со приправничкиот испит се врши проверка на оспособеноста на

вработениот приправник во судската служба, за самостојно вршење на
работите и работните задачи од работното место на кое е вработен.

Член 19
Приправничкиот испит се полага во рок од 15 дена пред истекот на

приправничкиот стаж.

Член 20
(1) Вработениот приправник во судската служба, најдоцна во рок од 30

дена пред истекот на рокот за полагање на приправничкиот испит, поднесува
барање за полагање на приправничкиот испит до судскиот администратор,
односно претседателот на судот во кој нема судски администратор.

(2) Судскиот администратор, односно претседателот на судот во кој
нема судски администратор, најдоцна во рок од три дена по добивање на
барањето за полагање на приправнички испит, ја известува Комисијата за
истекот на приправничкиот стаж на вработениот приправник во судската
служба и за потребата од организи рање и спроведување на приправничкиот
испит.

Член 21
(1) Комисијата од член 20 став (2) од овој Правилник, во рок од пет дена

по добивањето на известувањето од судскиот администратор, односно
претседателот на судот каде нема судски администратор, го определува
терминот и местото на полагање на приправничкиот испит и го известува
кандидатот.

(2) Известувањето се доставува најмалку 15 дена пред денот определен
за полагање на приправничкиот испит. Со известувањето кандидатот за
полагање на приправнички испит се известува и за потребната литературата за
полагање на приправничкиот испит.

Член 22
Ако кандидатот за полагање на приправнички испит заради болест,

службена должност или други објективни причини, е спречен да го полага
приправничкиот испит во закажаниот термин, испитот може да го полага
најдоцна во рок од 30 дена од денот кога престанала причината за спреченост.

Член 23
Приправничкиот испит се состои од два дела:



- писмен дел - тест составен од прашања со избор на еден од повеќе
понудени одговори и

- практичен дел - практична проверка на работа со компјутери.

Член 24
За полагање на писмениот дел од испитот, Комисијата составува 20

прашања. Прашањата зависат од работното место на кандидатот кој го полага
приправничкиот испит, дали е од редот на стручни или административно
технички судски службеници.

Член 25
(1) Времето за полагање на писмениот дел од испитот, изнесува 30

минути, а за практичниот дел од испитот 15 минути.
(2) За време на полагањето не е дозволено договарање меѓу

кандидатите, ниту напуштање на просторијата во која се изведува полагањето.
(3) Доколку Комисијата констатира едно од наведените дејствија од

ставот (2) на овој член, може да го отстрани кандидатот од полагање на
испитот. Во тој случај се смета дека кандидатот не го положил испитот.

Член 26
(1) Практичниот дел од испитот се полага доколку кандидатот го положи

писмениот дел од испитот и се спроведува истиот или најдоцна наредниот ден
сметано од денот на полагање на писмениот дел од испитот.

(2) За резултатите од писмениот дел од испитот кандидатот се известува
истиот ден кога го полагал испитот.

Член 27
(1) Приправничкиот испит се смета за положен, доколку кандидатот

освои минимум 70% од максималниот број на бодови, утврдени во член 14 од
овој правилник, за секој дел од испитот поодделно.

(2) Успехот на кандидатот Комисијата го утврдува описно, со оценка
„положил“ или „не положил“.

(3) При утврдувањето на постигнатиот успех, се применува следната
бодовна табела:

Дел од приправнички
испит

Максимален број на
бодови

Минимален број на
бодови за положен испит

(70%)
Писмен дел 60 42
Практичен дел 20 14
вкупно 80 56

Член 28
Доколку кандидатот кој е уредно поканет, не се јави на приправничкиот

испит или се откаже во текот на полагање на испитот, се смета дека не го
положил истиот.

Член 29



Кандидатот се известува за резултатите од приправничкиот испит,
најдоцна во рок од три дена од денот на полагањето на испитот.

Член 30
(1) За текот на приправничкиот испит се изготвува записник.
(2) Записникот од став (1) на овој член содржи: состав на Комисијата,

името и презимето на кандидатот кој го полага приправничкиот испит, датумот
на полагањето на испитот, прашања за писмениот дел од испитот и задачи за
практичниот дел од испитот со утврдување бодови за секој точен одговор на
прашањата, начин на определување на бодовите за практичниот дел од
испитот и резултати од испитот.

(3) Записникот го потпишуваат претседателот и членовите на
Комисијата.

II. СЕЛЕКТИРАЊЕ И ВРАБОТУВАЊЕ НА СУД-
СКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ПРЕКУ ИНТЕРЕН ОГЛАС

Член 31
(1) Селекцијата и вработувањето на судските службеници кои се

пријавиле на интерен оглас за вработување на судски службеник (во
натамошниот текст: интерен оглас) започнува со барање од судот до Судски
буџетски совет за добивање на согласност, за објавување на интерен оглас.

(2) Врз основа на добиената согласност од Судскиот буџетски совет за
објавување на интерниот оглас од став (1) на овој член, од страна на судот се
објавува интерен оглас кој содржи:

- основ за објавување на интерниот оглас;
- број на огласот (број/година);
- судот кој го објавува интерниот оглас;
- звање и работно место што се огласува;
- број на извршители;
- посебни услови за работното место, како и условите утврдени во член

18-б од Законот за судска служба;
- рок за доставување на пријава за вработување;
- напомена дека условите наведени во огласот кандидатите треба да ги

исполнуваат во моментот на пријавувањето;
- напомена дека со уредно пријавените кандидати се спроведува

интервју; и
- адреса на поднесување на пријавите.

Член 32
(1) По објавениот интерен оглас, заинтересираните судски службеници

доставуваат пријава за вработување до судот.
(2) Пријавата од став (1) на овој член содржи:
1. Податоци за огласот:
- број на интерниот оглас
- судот кој го објавува огласот
- реден број на работното место за кое се пријавува



2. Лични податоци за кандидатот:
- име
- презиме
- припадност на заедница
- датум на раѓање
- пол
- ЕМБГ
- адреса на живеење (улица и број, место)
- контакт адреса (улица и број, место)
- контакт телефон (мобилен, фиксен)
- e-mail адреса
3. Податоци за исполнување на посебните услови:
- степен на образование или стекнати кредити според ЕКТС
- вид на образование (образовна институција, насока, држава на

завршување на образованието, датум на дипломирање)
- просечна оценка (највисока и најниска преодна оцена)
- работно искуство во струката
- други услови утврдени во актот за систематизација на работните места
- податоци за познавање на јазици
- податоци за компјутерски вештини
4. Податоци за положени испити, сертификати, дипломи и за

поседување способности, умешности и вештини од интерес за работното место
5. Податоци за оценувањето на судскиот службеник во последната

година пред објавување на интерниот оглас
6. Податоци за изречена дисциплинска мерка во период од 12 месеци

пред објавување на интерниот оглас
7. Податоци за звањето на судскиот службеник во последната година

пред објавување на огласот
- изјава за потврда на веродостојноста на податоците содржани во

пријавата и напомена дека кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата се
дисквалификува од натамошна постапка и

- потпис на кандидатот и датум на поднесување на пријавата.
(3) Образецот за пријавата за вработување на судски службеник преку

интерен оглас со упатството за пополнување е даден во Прилог број 2 и е
составен дел на овој правилник.

Член 33
Комисија за избор на судски службеник врз основа на поднесените

пријави за вработување по интерен оглас, врши административна селекција на
кандидатите во рок од пет дена по завршувањето на рокот за пријавување, за
што изготвува записник со листа на уредно и неуредно пријавени кандидати за
секое работно место.

Член 34
(1) Кандидатите кои се уредно пријавени на интерниот оглас, од страна

на Комисијата се известуваат за времето и местото на одржување на
интервјуто за судски службеник.



(2) Комисијата спроведува интервју со уредно пријавените кандидати,
кое се состои од прашања од делокругот на судот и описот на работното место
согласно со актот за систематизација на работните места за кое се распишува
интерен оглас.

Член 35
Интервјуто на судските службеници кои се пријавиле на интерен оглас

се вреднува до 30 бода.

Член 36
(1) За спроведеното интервју се изготвува записник.
(2) Записникот од став (1) на овој член содржи: состав на Комисијата,

датум на спроведеното интервју, број на интерниот оглас, прашањата што им
се поставуваат на кандидатите на интервјуто, резултати од интервјуто.

(3) Записникот од став (1) на овој член го потпишуваат претседателот и
членовите на Комисијата.

Член 37
Комисијата во рок од три дена од денот на спроведувањето на

интервјуто до судскиот администратор, односно претседателот на судот во кој
нема судски администратор, доставува ранг листа од три најуспешни судски
службеници.

Член 38
Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи

Правилникот за критериумите и постапката за селекција и вработување на
судските службеници („Службен весник на Република Македонија” број 70/09).

Член 39
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на

објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-4482/1
9 јануари 2013 година Министер за правда,

Скопје Блерим Беџети, с.р.


