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АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“
Врз основа на член 13 став 1 алинеја 1 од Законот за Академијата за судии и јавни
обвинители („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2015, 192/2015, 231/2015),
Управниот одбор на Академијата, на седницата одржана на ден 24.1.2017 година, го
донесе следниот
ПРАВИЛНИК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА СУДИИТЕ - ПОРОТНИЦИ
ВО АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“
Општи одредби
Член 1
Со овој Правилник се уредуваат начинот и постапката за полагање и оценување на
тестот кој го полагаат избраните судии - поротници.
Постапката за полагање на тестот е базирана на принципите на јавност и слободен
пристап до Специјализираната програма за обука на судиите - поротници, на правилата,
методите и начинот на организирање и спроведување на тестот, како и на оценувањето и
вреднувањето на резултатите на судиите - поротници, што е базирано на начелото на
објективни и јавно објавени критериуми.
Цел на испитот
Член 2
Целта на испитот е да се оцени претходно стекнатото знаење, во текот на
специјализираната обука за судиите - поротници, неопходно за извршување на функцијата
судија - поротник.
Рок на полагање
Член 3
Испитот се полага во рок определен од директорот на Академијата.
Податоците за денот, часот и за местото на полагање, се објавуваат на огласната табла и
на интернет-страницата на Академијата.
Доколку судијата - поротник не го положи испитот, му престанува функцијата, што со
одлука го констатира Судскиот совет на Република Македонија.
Услови за полагање
Член 4
Право на полагање на испитот имаат сите судии - поротници, избрани од Судскиот
совет, кои континуирано ја следеле специјализираната обука, организирана од
Академијата, односно кои присуствувале на сите модули предвидени во
Специјализираната програма за судии - поротници.
Во случај на спреченост од оправдани причини, за полагање на испитот во
предвидениот термин, директорот на Академијата ќе определи друг термин за полагање,
по истекот на причините за спреченост.
Оправданоста на причините за неможноста на полагањето на испитот во предвидениот
термин, го цени директорот на Академијата.
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Специјализирана програма за судии
- поротници
Член 5
Испитот се полага согласно со Специјализираната програма за судии - поротници.
Специјализирана програма за судии - поротници се објавува на интернет-страницата на
Академијата, а ги опфаќа темите и библиографијата, од кои се утврдуваат прашањата за
испитот и таа се обновува по потреба, согласно со измените на домашното и
меѓународното законодавство.
Содржина на испитот
Член 6
Испитот се состои од тест во форма на прашања со 3 понудени одговори од кои еден е
точен.
Обем на испитот
Член 7
Испитот содржи 25 прашања од кои:
- 5 прашања од Модул 1
Општи познавања од областа на материјалното казнено
право/ казнена политика;
- 5 прашања од Модул 2 Имплементација на Законот за кривична постапка;
- 5 прашања од Модул 3
Организација и надлежност на судовите/Етички
кодекс/Судир на интереси/Антикорупциски мерки;
- 5 прашања од Модул 4 – Општи познавања од областа на материјалното граѓанско
право;
- 5 прашања од Модул 5 Имплементација на Законот за парнична постапка.
Одговорот на секое прашање се бодува со 1 бод.
На тестот можат да се освојат најмногу 25 бода.
Начин на подготовка на испитот
Член 8
Прашањата и точните одговори ги подготвуваат предавачите на Академијата.
Прашањата се од областа на: материјалното и процесно кривично право, материјалното
и процесно граѓанско право, организацијата и надлежноста на судовите, судиската етика,
спречувањето на судирот на интереси и спречувањето на корупцијата.
Од сите области се изготвуваат најмалку по 50 прашања, со 3 понудени одговори од
кои еден е точен.
Прашањата и клучот за точните одговори предавачите му ги предаваат на директорот
на Академијата, во печатена форма.
Прашањата во тестот мораат да бидат јасни и недвосмислени.
Анонимност на тестот
Член 9
Тестот е анонимен.
Анонимноста на тестот се обезбедува со компјутерско шифрирање и со прегледување
со помош на оптички читач на одговорите на тестовите, дадени на обрасците за одговори.
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Во образецот за пополнување на одговорите, судијата - поротник ги внесува шифрата и
одговорот на секое прашање.
Не е дозволено поправање или пречкртување на еднаш внесениот одговор на одделно
прашање, ниту пак, внесување на какви било знаци на образецот за пополнување одговори
и на тестот, што би можеле да доведат до идентификација на судијата - поротник кој го
полага тестот.
Внесувањето на какви било знаци на образецот за одговори и на тестот има за
последица, поништување на тестот.
Начин на спроведување
на тестот
Член 10
Тестот се спроведува и се оценува во присуство и под надзор на двајца предавачи кои
ги подготвувале прашањата за тестот и на две лица од редот на административните
службеници вработени во Академијата, определени од директорот на Академијата.
Лицето од редот на административните службеници, вработени во Академијата, врз
основа на списокот доставен од Судскиот совет на Република Македонија, определува
шифра под која секој судија - поротник ќе го полага тестот.
Врз основа на списокот со шифри, на судиите - поротници им се утврдува идентитетот,
врз основа на важечка лична карта или патна исправа и во затворен коверт им се доделува
шифрата под која ќе го полагаат тестот.
Секој кандидат добива тест, образец за пополнување одговори, со печат од
Академијата, и пенкало со црно мастило со кое треба да ја напише својата шифра на
десниот горен агол од тестот и на образецот за пополнување на одговорите.
Полагањето на тестот трае 90 минути.
Записник
Член 11
За текот на полагањето на тестот, лицето од редот на административните службеници,
вработени во Академијата, води записник, во кој се забележуваат сите дејства преземени
во текот на целата постапка при полагањето на тестот.
Недозволено однесување на кандидатот
Член 12
При полагањето на тестот, судиите - поротници не смеат да користат какви било
електронски средства, средства за комуникација или друг вид помагала, вклучувајќи и
закони, правни документи, пишуван материјал или друг извор на информации.
Во текот на полагањето, судиите - поротници не смеат да препишуваат и да го
нарушуваат редот на полагањето и на кој било друг начин да ги попречуваат другите
судии - поротници при полагањето на тестот.
Доколку судијата - поротник постапи спротивно на став 2 од овој член, ќе биде
отстранет од полагањето, неговиот тест ќе биде поништен и тој нема да биде предмет на
разгледување и на оценување, со што се смета дека не го положил тестот, што записнички
се констатира.
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Начин на оценување на тестот
Член 13
На тестот можат да се освојат најмногу 25 бода.
Ако судијата - поротник освоил 12 или помалку бода, се смета дека не го положил
тестот.
Оценување и објавување на резултатите
од тестот
Член 14
Одговорите на прашањата од тестот, според член 7 од овој Правилник, се прегледуваат
со оптички читач.
Врз основа на добиените резултати, Академијата изготвува листа за резултатите од
испитот, што ја доставува до Судскиот совет на Република Македонија.
Завршни одредби
Член 15
Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето.
Правилникот се објавува во „Службен весник на Република Македонија“ и на
интернет-страницата на Академијата.
Бр.02-44/22
24 јануари 2017 година
Скопје

Академија за судии и јавни
обвинители„Павел Шатев“
Претседател на Управен одбор,
Лилјана Спасоска, с.р.
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