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20140571768
АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ
Врз основа на член 12 став 1 алинеја 1 и член 51 став 2 од Законот за Академија за
судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“, број 88/2010,
166/12 и 26/2013), Управниот одбор на Академијата, на седницата одржана на 21.03.2014
година, донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
ПОЛАГАЊЕ НА ПРИЕМЕН ИСПИТ ВО АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ
ОБВИНИТЕЛИ
Член 1
Во Правилникот за полагање на приемен испит во Академијата за судии и јавни
обвинители („Службен весник на Република Македонија“, број 60/2012), по членот 1 се
додава нов член 1-а, што гласи:
Член 1-а
Прашањата и понудените одговори за квалификацискиот тест, за писмениот и усниот
дел на испитот, ги подготвуваат предавачите на Академијата, определени од Управниот
одбор на Академијата.
Верификација на изготвените прашања и одговори врши Комисијата за верификација,
составена од претседателот на Врховниот суд на Република Македонија, јавниот
обвинител на Република Македонија, претседателот на Вишиот управен суд,
претседателот на Управниот суд, претседателот на Апелацискиот суд Битола,
претседателот на Апелацискиот суд Гостивар, претседателот на Апелацискиот суд Скопје,
претседателот на Апелацискиот суд Штип, јавниот обвинител на Вишо јавно
обвинителство Битола, јавниот обвинител на Вишо јавно обвинителство Гостивар, јавниот
обвинител на Вишо јавно обвинителство Скопје и јавниот обвинител на Вишо јавно
обвинителство Штип.
Комисијата од ставот (2) на овој член врши ревизија и ажурирање на базите на
прашања најмалку еднаш годишно, при што особено ги зема предвид промените на
правните прописи на кои се засновани прашањата, бројот на кандидатите, успешноста на
одговарањето и други критериуми што можат да влијаат на подобрување на квалитетот на
базите на прашања.
Член 2
Во членот 2 ставот (1) се брише.
Ставот (2) станува став (1) и истиот се менува и гласи:
„Податоците за денот, часот и местото на полагањето на сите делови од приемниот
испит ги определува Комисијата за приемен испит и тие се објавуваат на огласната табла
и на веб-страницата на Академијата“.
Ставот (3) станува став (2).
Член 3
Членот 6 се менува и гласи:
„Лицето овластено за прием на пријавите во Академијата е должно да ги прими сите
пријави со приложените документи, а навременоста и уредноста на пријавите ги оценува
Комисијата за приемен испит“.
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Комисијата за приемен испит со заклучок ќе ги отфрли ненавремените и неуредните
пријави и примерок од заклучокот ќе достави до подносителот на пријавата.
Член 4
Во член 7 ставот (1) се менува и гласи:
„Академијата организира подготвителна настава за сите пријавени лица за приемот во
Академијата најмалку еднаш или повеќепати во текот на годината“.
По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), што гласат:
„Подготвителната настава се организира најмалку 45 дена пред денот на одржување на
приемниот испит.
На подготвителната настава се врши симулација на одвивањето на квалификацискиот
тест, на писмениот и усниот дел од приемниот испит.“
Ставот (2) станува став (4).
Член 5
Во членот 8 став (1) зборот „потполни“ се заменува со зборот „уредни“, а на крајот од
реченицата точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: на е-поштата за
контакт што ќе ја наведат во пријавата.
По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), што гласат:
„Квалификацискиот тест е анонимен и се полага писмено по електронски пат со
одговарање на определен број прашања во вид на решавање на електронски тест на
компјутер.
Анонимноста на квалификацискиот тест се обезбедува со компјутерско шифрирање“.
Член 6
Членот 9 се брише.
Член 7
Членот 10 станува член 9.
Насловот на членот се менува и гласи: „Квалификациски тест“.
Во ставот (1) редоследот на алинеите се менува и гласи:
- 20 од областа на кривичното право;
- 20 од областа на граѓанското право;
- 15 од областа на меѓународното право;
- 15 од областа на Правото на ЕУ;
- 10 од областа на трговското право;
- 10 од областа на уставното право;
- 10 од областа на управното право.
Ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат:
„Прашањата и понудените одговори ги подготвуваат предавачите на Академијата,
определени од Управниот одбор на Академијата од членот 1, при што за секоја област
изготвуваат најмалку 20 пати повеќе прашања од предвидениот број прашања за
квалификацискиот тест.
Предавачите од став 2 на овој член се должни да подготват по 5 одговори за секое
прашање, така што едниот е точен, два одговора се неточни, а се слични со точниот
одговор, еден одговор не е точен во мал обем (на него се губат мал број поени) и еден
одговор не е точен во голем обем (на него се губат поголем број поени)“.
По ставот (3) се додаваат нови ставови (4) и (5), што гласат:
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„Понудените одговори од став 3 на овој член имаат карактер на класифицирани
информации со степен ’интерно’ и со нив се постапува согласно Законот за
класифицирани информации.“
„Подготвените прашања се предаваат на Академијата во електронска форма.“
Член 8
Членот 11 станува член 10, се менува и гласи:
Начин на спроведување на квалификацискиот тест
Член 10
„Испитот се полага во просторија за полагање испит, посебно опремена за полагање на
стручен испит со материјално-техничка и информатичка опрема, интернет-врска и опрема
за снимање на полагањето.
Полагањето на испитот се снима и во живо се емитува на веб-страницата на Академијата за
судии и јавни обвинители, а ако поради технички причини снимањето се прекине, снимката од
целиот испит се поставува на веб-страницата на Академијата за судии и јавни обвинители.
Во просторијата за полагање на испитот, за време на полагање на испитот, покрај
Комисијата за приемен испит во полн состав, секретарот на Комисијата и помошниксекретарот на Комисијата, присутен е и информатичар кој се грижи за беспрекорно
функционирање на техничката и компјутерската опрема.
Пред почетокот на полагањето на кандидатите им се утврдува идентитетот врз основа
на важечка лична карта или патна исправа, при што кандидатот добива пристапен код,
односно лозинка, со кој му се одобрува пристапот во електронскиот систем, за полагање
на квалификацискиот тест.
Претседателот го објаснува начинот на решавање на тестот, а исто така го објавува и
почетокот на истиот.
Полагањето на квалификацискиот тест трае 200 минути.
По одобрувањето на пристапот, кандидатот добива електронски тест за испитот,
чијашто содржина, во моментот на логирање на кандидатот, по случаен избор ја одредува
софтверот на електронскиот систем.
Електронскиот систем за полагање на испитот не може да дозволи постоење на
идентична содржина на електронскиот тест за повеќе од еден кандидат.
Резултатите од полагањето од испитот му се достапни на кандидатот на компјутерот на
кој го полагал испитот, веднаш по неговото завршување.
Резултатите од квалификацискиот испит се објавуваат на веб-страницата и на огласната
табла на Академијата.“
Член 9
Членот 12 станува член 11, се менува и гласи:
Електронски систем за полагање на квалификациски испит
Член 11
„Прашањата содржани во тестовите за полагање на испитот и нивните одговори се
чуваат во единствениот електронски систем за полагање на квалификациски тест.
Електронскиот систем содржи и јавно достапна база од најмалку 2.000 прашања од
областа на предметите од членот 9 на овој Правилник, за потребите на подготовка за
испитот. Најмалку 50 проценти од прашањата се од стручна литература што е во употреба
на највисоко рангираните 100 високообразовни установи од правните науки во светот,
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рангирани на последната објавена листа на Центарот за универзитети од светска класа при
Универзитетот „Џиао Тонг“ од Шангај.
Прашањата се објавуваат јавно, се обновуваат еднаш годишно, а по потреба и
повеќепати заради изменување и дополнување на базата на прашања.“
Член 10
Членот 13 се брише.
Член 11
Членот 14 станува член 12 и во истиот ставот (2) се брише.
Член 12
Членот 15 станува член 13 и во насловот, по зборот „кандидатот“, се додаваат
зборовите „и техничка неможност на функционирање на електронскиот систем“.
Во ставот (1) по зборот „закони“ се додаваат зборовите „закони со коментар и
објаснување, претходно подготвени предмети“.
Ставовите (2), (3) и (4) се менуваат и гласат:
„За време на квалификацискиот тест не е дозволено напуштање на просторијата во која
се одвива полагањето од страна на кандидатите, освен во случај на итност, при што ќе
бидат придружувани од овластените лица кои вршат надзор над полагањето на тестот.
На кандидатот за време на полагањето на испитот не му се дозволува да контактира со
други кандидати или лица, освен со информатичарот од членот 10 став 3 од овој
правилник, во случај доколку има технички проблем со компјутерот.
Ако техничките проблеми со компјутерот бидат отстранети за пет минути испитот
продолжува, а доколку не бидат отстранети во овој рок, испитот само за тој кандидат се
прекинува и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на
испитот“.
По ставот (4) се додаваат нови ставови (5), (6) и (7), што гласат:
„Ако има проблеми со повеќе од пет компјутери и тие не бидат отстранети во рок од
пет минути, испитот се прекинува за сите кандидати кои го полагаат испитот и ќе се
одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на испитот.
Доколку кандидатот при полагањето на испитот постапува спротивно од став 1 и 2 од
овој член, ќе биде отстранет од полагањето, неговиот тест ќе биде поништен и тој нема да
биде предмет на разгледување и оценување, со што се смета дека не го положил
квалификацискиот тест и истото се констатира во записникот за полагање на
квалификациски тест.
Овластените лица од став (2) на овој член, за време на полагањето на испитот, не смеат
да се задржат подолго од пет секунди во непосредна близина на кандидатот кој го полага
испитот, освен во случај на отстранување на технички проблем, кога информатичарот од
членот 10 став 3 не смее да се задржи подолго од пет минути“.
Член 13
Членот 16 станува член 14 и во истиот во ставот (1), по бројот „10“ се додаваат зборовите
„а оценката се добива на начин што бројот на освоени бодови се дели со 10“.
Ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат:
„На тестот можат да се освојат најмногу 100 бода.
Точниот одговор на секое прашање се бодува со 1 бод, одговорите што се неточни, а се
слични на точниот одговор, се бодуваат со 0 бодови, одговорот што не е точен во мал
обем се бодува со -0,5 бода, додека одговорот што не е точен во голем обем се бодува со -
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1 бод, при што секое одделно прашање од тестот може да се одговори со селектирање на
само еден од петте понудени одговори“.
По ставот (3) се додава нов став (4), што гласи:
„Неодговарањето на секое прашање се бодува со -1 бод“.
Член 14
Членот 17 се брише.
Член 15
Членот 18 станува член 15 и во истиот во ставот (1) зборовите „добиената оценка“ се
заменуваат со зборовите „резултатите од испитот“.
Во ставот (7) зборовите „да изврши повторно прегледување и оценување на
квалификацискиот тест“ се заменуваат со зборовите „да изврши увид во електронскиот
тест и да ги утврди резултатите“.
Член 16
Членот 19 станува член 16.
Член 17
Членот 20 станува член 17 и во истиот ставот (5) се менува и гласи: „Тестот за
интегритет е писмен тест и служи за испитување на етичкиот и моралниот развој на
кандидатот“.
Член 18
Членот 21 станува член 18.
Член 19
Членот 22 станува член 19 и во истиот, во ставот (4), зборовите „од овој“ се заменуваат
со зборовите „на ставовите (1), (2) и (3) на овој“.
Член 20
Членовите 23, 24 и 25 стануваат членови 20, 21 и 22.
Член 21
Членот 26 станува член 23 и во истиот се додава нов став (1), што гласи:
„Овластената институција има обврска за секој испитен циклус да ги ажурира
прашањата од психолошките тестови, а во однос на тестот на интегритетот, да ги
обновува прашањата што се поврзани со правото, во соработка со едукаторите на
Академијата“.
Ставовите (1), (2) и (3) стануваат ставови (2), (3) и (4).
Ставот (4) станува став (5).
Ставот (5) станува став (6).
Член 22
Членот 27 станува член 24.
Член 23
Членот 28 станува член 25, се менува и гласи:
Цел и содржина на испитот
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Член 25
„Испитот се состои од практичен дел (писмен) и устен дел.
Практичниот дел се полага писмено по електронски пат со одговарање на определен
број прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер и се состои од
испитна задача за решавање на 2 студии на случај (една од кривичен, а една од граѓански
судски предмет).
Во текот на усниот дел, кандидатите добиваат по едно прашање од секоја студија на
случај, едно правно прашање (вклучувајќи ја и судско-обвинителската етика) и едно
прашање од општа култура.“
Член 24
Членот 29 станува член 26, се менува и гласи:
Член 26
„Преку решавањето на студијата на случај, се проверуваат теоретското знаење,
способноста за примена на законите во практиката, логичното и аналитичното мислење,
правното изразување и писмената комуникација на кандидатот.
Преку усниот дел се проверуваат знаењата на кандидатот, способноста за изразување,
елоквенција, разбирањето на значењето на функцијата судија или јавен обвинител.“
Член 25
Членот 30 станува член 27, се менува и гласи:
Член 27
„Изборот на предметите за подготовка на студијата на случај се врши по електронски
пат на начин што кандидатот се најавува со пристапен код на електронскиот систем и
софтверот на електронскиот систем по случаен избор определува од базата на студии на
случаи по еден кривичен и еден граѓански предмет.
Електронскиот систем од ставот 1 на овој член содржи јавно достапна база од најмалку
500 студии на случај, што се со приближно еднаква тежина и сложеност, од кои 250
кривични и 250 граѓански.“
Член 26
Членот 31 станува член 28, се менува и гласи:
Член 28
„Предавачите од членот 1-а подготвуваат база на прашања за секој од предметите од
членот 27 став 2, како и база на усни прашања што се состои од најмалку 200 прашања.
Усните прашања се бодуваат со 0,5 бода и максималниот број бодови од четирите
прашања изнесува 2 бода.“
Член 27
Членот 32 станува член 29, насловот се менува и гласи: „Начин на спроведување на
практичниот (писмен) дел од испитот“, и во истиот ставот (1) се менува и гласи:
„Одредбите од овој Правилник што се однесуваат на начинот на полагање на
квалификацискиот испит по електронски пат се применуваат и на начинот на полагање на
практичниот (писмен) дел од испитот, единствено дозволено е користење на закони (без
коментари и објаснувања) што во електронска верзија се наоѓаат на компјутерот на кој
кандидатот го полага практичниот (писмен дел) од испитот“.
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Ставот (2) се брише.
Член 28
Членот 33 станува член 30 и во истиот ставовите (2), (3) и (4) се бришат.
Ставот (5) станува став (2).
Ставот (6) станува став (3) и во истиот бројот „200“ се заменува со бројот „120“, а по
зборот „минути“ се додаваат зборовите „за секој од предметите“.
Ставовите (7) и (8) се бришат.
Член 29
Членот 34 станува член 31.
Член 30
Членот 35 станува член 32 и во истиот ставот (3) се менува и гласи:
„Изборот на усните прашања се врши пред Комисијата, за секој кандидат одделно, а
согласно членот 33 став (1) од овој Правилник“.
Член 31
Членот 36 станува член 33 и во истиот ставот (1) се менува и гласи:
„Изборот на усните прашања за секој кандидат се врши по електронски пат на начин што
кандидатот се најавува со пристапен код на електронскиот систем, при што софтверот на
електронскиот систем по случаен избор определува четири прашања за кандидатот, од кои по
едно прашање за секоја од двете студии на случај, едно правно прашање (вклучувајќи ја и
судско-обвинителската етика) и едно прашање од општа култура“.
Член 32
Членот 37 станува член 34 и во истиот по ставот (1) се додава нов став (2), што гласи:
„Писмениот дел од испитот се оценува со оценка од 0 до 8 бодови“.
Ставот (2) станува став (3).
Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (4), (5) и (6), се менуваат и гласат:
„Секоја студија на случај се решава со проучување на истата и одговарање на 8
прашања, што произлегуваат од студијата, со понудени десет можни опции на одговори
од кои едната точна, пет се слични со точниот, а неточни, и четири се различни од
точниот, а неточни.
Точниот одговор на секое прашање се бодува со 0,5 бода, одговорите што се слични со
точниот одговор се бодуваат со 0 бодови, а различните се бодуваат со -1 бод, при што
секое одделно прашање од тестот може да се одговори со селектирање на само еден од
десетте понудени одговори.
Неодговорено прашање се бодува со -1 бод.
Ставот (6) се брише.
Член 33
Членовите 38, 39, 40, 41 и 42 стануваат членови 35, 36, 37, 38 и 39.
Член 34
Членот 43 станува член 40 и во истиот се додава нов став (2), што гласи:
„Управниот одбор на Академијата врши ревизија на начинот на спроведување на
приемниот испит и доколку утврди постапувања спротивни на одредбите на овој
Правилник, го поништува оној дел од испитот каде што се утврдени нерегуларности“.
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Ставот (2) станува став (3) и во истиот по зборот „материјали“ се додаваат зборовите
„како и снимките од електронскиот испит“.
Член 35
Овој Правилник влегува во сила со денот на донесување од страна на Управниот одбор
на Академијата, а ќе почне да се применува по истекот на 6 месеци од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Овој правилник се објавува во „Службен весник на Република Македонија“ и на вебстраницата на Академијата.
Бр. 02-169/5
21 март 2014 година
Скопје

Академија за судии
и јавни обвинители
Претседател,
Лилјана Спасоска с.р.
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