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20150772548
АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ
Врз основа на член 13 став 1 алинеја 1 и член 66 став 2 од Законот за Академијата за
судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ број 20/2015),
Управниот одбор на Академијата на седницата одржана на 27.4.2015 година, донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРИЕМЕН ИСПИТ ВО АКАДЕМИЈАТА ЗА
СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“
I Општи одредби
Член 1
Со овој правилник се уредуваат условите и начинот на спроведување на постапката за
полагање на приемниот испит за слушатели на почетната обука во Академијата за судии и
јавни обвинители (во понатамошниот текст Академијата).
Член 2
Цел на приемниот испит е утврдување на степенот на стручно знаење, потребно за
посетување на програмата за почетна обука.
Член 3
Постапката за полагање на примениот испит се заснова на начелата на јавност,
објективност и независност на работењето на Комисијата за приемен испит, на правилата,
методите и начинот на спроведувањето на приемниот испит и оценувањето и
објавувањето на резултатите.
II Услови за спроведување на
приемниот испит
Член 4
(1) Право на полагање на приемниот испит имаат сите заинтересирани кандидати за
влез во почетната обука во Академијата кои ги исполнуваат условите за прием
предвидени во член 57 од Законот за Академијата за судии и јавни обвинители (во
понатамошниот текст Законот).
(2) Исполнување на условот предвиден во член 57 став 1 алинеја 8 од Законот се
докажува со потврда – сертификат за основно познавање на практична работа со
компјутери („Микрософт офис“, интернет).
(3) Исполнување на условот предвиден во член 57 став 1 алинеја 9 од Законот се
докажува со лекарско уверение издадено од специјалист по медицина на трудот.
Член 5
(1) Јавниот оглас за прием во почетната обука содржи:
- Вкупен број слушатели на почетната обука определен врз основа на одлуките на
Судскиот совет на Република Македонија и Советот на јавните обвинители на Република
Македонија, согласно член 56 став 2 од Законот;
- Содржина (образец) на пријавата;
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- Набројување на документите што треба да се приложат со пријавата со напомена дека
кандидатот со поднесувањето на пријавата треба да ги поднесе сите докази за
исполнување на условите за прием предвидени во Законот;
- Рок за пријавување на кандидатите, што изнесува 15 дена, сметано од денот на
неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“;
- Адресата на која се доставува пријавата со документите;
- Напомена дека кандидатите ќе бидат дополнително известени за времето и местото на
полагање на квалификацискиот тест, психолошкиот тест, тестот за интегритет и испитот;
- Напомена дека јавниот оглас и образецот за пријавување се објавени на интернетстраницата на Академијата.
(2) Доколку во предвидениот рок не се пријават доволен број кандидати согласно
одлуките предвидени во став 1 од овој член, Управниот одбор на Академијата, во рок од
30 дена по истекот на рокот за првиот јавен оглас, донесува одлука за објавување на нов
јавен оглас.
Член 6
(1) Секој заинтересиран кандидат за полагање на приемниот испит до Академијата
поднесува пријава на образец изготвен од Академијата, во кој се содржани податоци за
исполнување на условите за прием согласно јавниот оглас.
(2) Заинтересираните кандидати можат да го преземат образецот на пријавата од
интернет-страницата на Академијата.
(3) Кон пријавата се приложуваат сите документи предвидени во член 5 став 1 алинеја 3
од овој правилник, во форма на копија заверена на нотар.
(4) Пријавата со потребните документи кандидатот ги поднесува лично до лицето
овластено за прием на писмена во Академијата и притоа секој кандидат добива испитна
шифра.
(5) 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.
III Комисија за приемен испит
Член 7
(1) Приемниот испит се полага пред Комисијата за приемен испит (во понатамошниот
текст Комисијата).
(2) Управниот одбор на Академијата ја конституира Комисијата најдоцна два месеца
пред полагањето на приемниот испит.
(3) Управниот одбор го избира стручното лице-психолог и неговиот заменик од член 67
став 3 на Законот од редот на стручните лица од акредитираната професионална
институција ангажирана за спроведување на психолошкиот тест и тестот за интегритет.
(4) Работите од својата надлежност Комисијата ги врши во полн состав.
(5) Начинот на работа и одлучување на Комисијата се уредуваат со Деловник за работа
во согласност со Законот, Статутот на Академијата и овој правилник.
(6) Комисијата ги донесува одлуките со мнозинство гласови од вкупниот број членови.
(7) Комисијата има секретар и заменик-секретар кои директорот на Академијата ги
назначува од редот на административните службеници во Академијата.
(8) По завршувањето на приемниот испит, претседателот на Комисијата до Управниот
одбор на Академијата поднесува извештај за текот и за постапката на полагањето на
приемниот испит.
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(9) Управниот одбор, на седница, го разгледува извештајот од став 7 на овој член и го
усвојува со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Управниот одбор.
(10) Претседателот на Комисијата задолжително присуствува на седницата на
Управниот одбор на која се разгледува извештајот од став 7 на овој член.
IV Разгледување на пријавите
Член 8
(1) Комисијата на седница ги разгледува пријавите со приложената документација.
(2) Кандидатите, чиишто пријави се утврдени од страна на Комисијата како навремени
и уредни, се известуваат за денот, часот и местото на полагањето на квалификацискиот
тест, на контакт-адресата што ќе ја наведат во пријавата.
(3) Комисијата е должна веднаш, по одржувањето на седницата, на пријавените
кандидати, чиишто пријави се ненавремени и неуредни да им достави примерок од
решението за отфрлање на пријавата.
(4) Подносителот на пријавата во рок од три дена од приемот на решението од став 3
има право на жалба до Управниот одбор на Академијата, кој одлуката по жалба ја
донесува во рок од три дена. Доколку жалбата на подносителот е уважена, Комисијата го
известува ова лице за податоците од став 2 од овој член.
V Подготвителна настава
Член 9
(1) Академијата организира подготвителна настава за сите пријавени лица за прием во
почетната обука најмалку 45 дена пред денот на одржувањето на приемниот испит.
(2) Целта на наставата е со симулација на одделните делови од приемниот испит
кандидатите успешно и навремено да се подготват за полагање на приемниот испит со
што се обезбедува начелото на јавност и еднаков и објективен пристап.
(3) Наставата се состои од предавања за најновите измени на наставните содржини што
се предмет на квалификацискиот тест и испитот, полагање на тестовите што се содржина
на испитот, решавање студии на случаи, практични излагања за организацијата,
постапката на полагање и оценувањето на испитот, како и за целта и содржината на
почетната обука во Академијата и начинот на воведување во судиско-обвинителската
професија.
(4) Подготвителната настава ја спроведуваат предавачите на Академијата.
(5) Известувањето за датумот, местото и времето на одржување на подготвителната
настава, како и деталната програма за наставата, се објавуваат на интернет-страницата на
Академијата.
VI Начин на спроведување на приемниот испит
Член 10
Приемниот испит за почетната обука се организира најдоцна до 30 септември во
годината во која Судскиот совет на Република Македонија и Советот на јавните
обвинители на Република Македонија, земајќи го предвид вкупниот број на слободни
места за судии и јавни обвинители во основните судови и во основните јавни
обвинителства, како и проекцијата за потребите од местата што ќе се пополнуваат по
завршување на почетната обука, донеле одлуки и го определиле вкупниот број слушатели
на почетната обука и се состои од полагање на:
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- квалификациски тест,
- психолошки тест,
- тест за интегритет, и
- испит.
VII Програма за приемен испит
Член 11
Програмата за приемен испит, согласно која се полага примениот испит, се објавува
најмногу три месеци пред полагањето на приемниот испит, а ги опфаќа темите и
библиографијата од кои се утврдуваат прашањата за одделите делови од приемниот испит
и се обновува по потреба, согласно измените на домашното и меѓународното
законодавство и практиката на домашните и меѓународните судови.
VIII Квалификациски тест
Член 12
(1) Квалификацискиот тест е анонимен и се полага по електронски пат со одговарање
на определен број прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер пред
Комисијата.
(2) Анонимноста на квалификацискиот тест се обезбедува со компјутерско шифрирање.
Член 13
(1) Квалификацискиот тест содржи сто прашања од кои:
- 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; и
- 10 од областа на управното право.
(2) Прашањата и понудените одговори ги подготвуваат предавачите на Академијата,
определени од Управниот одбор на Академијата, при што за секоја област се изготвуваат
најмалку 20 пати повеќе прашања од предвидениот број прашања за квалификацискиот
тест.
(3) Предавачите од став 2 на овој член се должни да подготват по пет 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).
(4) Предавачите од став 2 на овој член се должни да ја наведат библиографијата и
литературата што ја користеле за изработка на прашањата и студиите на случај, а во
смисла на член 14 од овој правилник.
(5) Подготвените прашања со понудените одговори имаат карактер на класифицирани
информации со степен „интерно“ и со нив се постапува согласно Законот за
класифицирани информации.
(6) Подготвените прашања се предаваат на Академија во електронска форма.
(7) Верификација на базите на прашања и базите на студии на случај врши
Програмскиот совет на Академијата.
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(8) Програмскиот совет 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 14
(1) Прашањата содржани во тестовите за полагање на испитот и нивните одговори се
чуваат во единствениот електронски систем за полагање на квалификацискиот тест.
(2) Електронскиот систем содржи и јавно достапна база од најмалку 2.000 прашања од
областа на утврдените предмети, за потребите на подготовка за испитот. Најмалку 50
проценти од прашањата се од стручна литература што е во употреба на највисоко
рангираните сто високообразовни установи од правните науки во светот, рангирани на
последната објавена листа на Центарот за универзитети од светска класа при
Универзитетот „Џијао Тонг“ во Шангај.
(3) Прашањата се објавуваат јавно и се обновуваат еднаш годишно, а по потреба и
повеќепати заради изменување и дополнување на базата на прашања. Прашањата можат
да бидат неформално преведени и на други јазици.
Член 15
Квалификацискиот тест се спроведува на начин предвиден во член 71 и член 74 од
Законот.
Член 16
(1) Квалификацискиот тест се оценува со оценка од „1“ до „10“, а оценката се добива на
начин што бројот на освоени бодови се дели со 10.
(2) На тестот можат да се освојат најмногу 100 бода.
(3) 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 бод, додека одговорот што не е точен во голем обем се бодува со -1
бод, при што секое одделно прашање од тестот може да се одговори со селектирање на
само еден од петте понудени одговори.
(4) Неодговарањето на секое прашање се бодува со -1 бод.
(5) Се смета дека пријавеното лице кое добило оценка „4“ или пониска оценка на
квалификацискиот тест не го положило квалификацискиот тест и нема право да го полага
психолошкиот тест, тестот за интегритет и испитот.
Член 17
(1) Резултатите од квалификацискиот тест му се достапни на кандидатот, на
компјутерот на кој го полага испитот, веднаш по неговото завршување, а се објавуваат и
на официјалната интернет-страница и огласна табла на Академијата по завршувањето на
квалификацискиот тест.
(2) Незадоволниот кандидат од постигнатите резултати на квалификацискиот тест, во
рок од три дена од објавувањето на резултатите на официјалната интернет-страница и на
огласната табла на Академијата, има право на приговор до Комисијата, која е должна да
одлучи во рок од два дена по приемот на приговорот, а против одлуката на Комисијата
кандидатот има право на жалба до Управниот одбор на Академијата во рок од осум дена
од денот на приемот на одлуката.
(3) На седницата на Управниот одбор на Академијата на која се разгледува жалбата на
кандидатот од став 2 на овој член учествува и претседателот на Комисијата или член кој
ќе го определи тој, без право на глас.
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(4) Управниот одбор на Академијата со одлука ја уважува или ја одбива жалбата на
кандидатот, а ги отфрла ненавремените жалби. Примерок од одлуката се доставува до
кандидатот.
(5) Доколку Управниот одбор ја уважи жалбата на кандидатот, ќе ја задолжи
Комисијата да изврши повторно прегледување и оценување на квалификацискиот тест на
кандидатот.
(6) Врз основа на одлуките на Управниот одбор по жалбите, Комисијата ја објавува
ранг-листата со конечните резултати на кандидатите кои го полагале квалификацискиот
тест.
IX Психолошки тест и тест за интегритет
Член 18
(1) Психолошкиот тест се спроведува врз основа на меѓународно признати психолошки
тестови за вршење на функцијата судија или јавен обвинител.
(2) Психолошкиот тест има цел, по пат на проверка на социјалните способности, да ги
афирмира кандидатите за вршење на функцијата судија и јавен обвинител.
(3) За потребите на интегративната психолошка проверка на пријавените кандидати, со
цел нивна селекција при полагање на приемниот испит во Академијата, ќе се користат
структурирани психолошки тестови што ги изготвуваат и ги спроведуваат стручни лица
кои ги ангажира Академијата од независна и целосно акредитирана професионална
институција определена со одлука на Управниот одбор на Академијата согласно Законот
за јавни набавки.
(4) Видот, поблиската содржина, бројот на зададените задачи, времетраењето на
полагањето на секој од одделните тестови и критериумите за оценувањето, ги определува
овластената институција со свој интерен акт, согласно психолошката наука и практика.
(5) Психолошкиот тест се состои од:
- Прашалник за однос кон работата, што има цел да го утврди односот на кандидатот
кон извршувањето на работните задачи.
- Тестови на когнитивни способности (вербални и невербални) со кои се мерат
способностите на кандидатот за апстрактно резонирање и логичко расудување.
- Тест на личност со цел да се опишат определени лични карактеристики релевантни за
успешно вршење на дејноста.
(6) Тестот за интегритет се заснова врз постојните етички и професионални кодекси за
вршење на функцијата судија или јавен обвинител, а цел му е проверка на етичките и
моралните вредности на кандидатот за вршење на функцијата судија или јавен обвинител.
(7) Тестот за интегритет се состои од:
- Тест што се спроведува во писмена форма и анонимно, врз основа на стандардно
утврдена листа на прашања; и
- Себепроцена (self assessment), чијашто цел е проверка на процената на кандидатот за
конкретните состојби.
(8) Академијата е должна, при спроведување на приемниот испит, а особено при
спроведување на психолошкиот тест и тестот за интегритет, да се грижи за заштита на
личните податоци, угледот и достоинството на кандидатите, односно да ги обработува и
да ги чува личните податоци на кандидатите согласно со Законот за заштита на личните
податоци.
Член 19
(1) Списокот на кандидати за полагање на психолошкиот тест и тестот за интегритет го
подготвува Академијата под испитни шифри.
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(2) Овластената институција, тестовите од став 1 на овој член ги спроведува согласно
начелата на приемниот испит од член 61 став 2 од Законот, со целосно почитување на
објективноста и анонимноста на тестовите, а согласно техниката на спроведување,
определена за постапката за спроведување на квалификацискиот тест и на испитот.
(3) Роковите за полагање на психолошкиот тест и тестот за интегритет, како и роковите
за доставување на резултатите од нив, овластената институција ги определува во
согласност со Комисијата, согласно динамиката за полагање на одделните делови на
приемниот испит, а во рамките на законските рокови за организирање на приемниот
испит.
Член 20
(1) При полагањето на психолошкиот тест и тестот за интегритет кандидатите не смеат
да користат какви било електронски средства, средства за комуникација или друг вид
помагала.
(2) Во текот на полагањето кандидатите не смеат да го нарушуваат редот на полагањето
и на кој било друг начин не смеат да ги попречуваат другите кандидати во полагањето на
тестот.
(3) За време на полагањето на тестовите од став 1 на овој член 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.
(4) Доколку кандидатот постапи спротивно на став 1, 2 и 3 на 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 психолошкиот тест или
тестот за интегритет што записнички се констатира.
Член 21
(1) Психолошкиот тест, овластената институција го оценува со оценка: „задоволува“ и
„не задоволува“.
(2) Тестот за интегритет, овластената институција го оценува со оценка: „задоволува“;
„делумно задоволува“ и „не задоволува“.
(3) Се смета дека пријавеното лице кое добило оценка „не задоволува“ на
психолошкиот тест не го положило психолошкиот тест и нема право да го полага тестот за
интегритет и испитот.
(4) Се смета дека пријавеното лице кое добило оцена „не задоволува“ на тестот на
интегритет не го положило тестот за интегритет и нема право да го полага испитот.
(5) Оценките од психолошкиот тест и тестот за интегритет, овластената институција ги
доставува на протокол изработен од Академијата, до Комисијата која врши верификација
на оценките од тестот за интегритет со мнозинство гласови од вкупниот број членови.
Оценките од тестовите се објавуваат на огласната табла и на интернет-страницата на
Академијата.
Член 22
Против резултатите од психолошкиот тест и тестот за интегритет не е дозволен посебен
приговор.
Член 23
Кандидатите кои добиле оценка „делумно задоволува“ или „задоволува“ на тестот за
интегритет стекнуваат право да полагаат испит, за што Комисијата изготвува список што
се објавува на интернет-страницата и на огласната табла на Академијата.
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Член 24
(1) Овластената институција има обврска за секој испитен циклус да ги ажурира
прашањата од психолошките тестови и тестот за интегритетот.
(2) Сите податоци во врска со подготовката, спроведувањето и оценувањето на
тестовите имаат карактер на класифицирани информации со степен „интерно“ и со нив
Академијата и овластената институција постапуваат согласно Законот за класифицирани
информации.
(3) Академијата ѝ дава техничко-административна помош на овластената институција
при спроведувањето на психолошкиот тест и тестот за интегритет.
(4) За својата работа во врска со спроведувањето, оценувањето и заштитата на сите
податоци, како и на тестовите што се сопственост на Академијата, овластената
институција одговара пред Управниот одбор на Академијата.
(5) Меѓусебните права и обврски во врска со користењето и чувањето на отстапените
тестови, сопственост на Академијата, на која ѝ е отстапена лиценцата за меѓународните
тестови, се определуваат со меѓусебен договор, а во согласност со Законот.
X Испит
Член 25
(1) Испитот се полага во рок од седум дена од објавувањето на конечните резултати од
тестот за интегритет.
(2) Право да го полагаат испитот имаат кандидатите кои го положиле
квалификацискиот тест, психолошкиот тест и тестот за интегритет.
(3) Испитот како цел има проверка на севкупните правни знаења и способности на
кандидатите за прием и посетување на програмата за почетна, а се состои од:
- Практичен дел; и
- Устен дел.
Член 26
Испитот се спроведува на начин предвиден во член 77 став 2 и 3, член 79, член 81, 82,
84 и 85 од Законот.
Член 27
(1) Испитот се оценува со оценка од „1“ до „10“, при што 1 бод е еднаков на оценка 1, а
10 бода се еднакви на оценка 10.
(2) Писмениот дел од испитот се оценува со оценка од 0 до 8 бодови.
(3) Се смета дека кандидатот кој добил оценка „4“ или пониска оценка не го положил
испитот.
(4) Секоја студија на случај се решава со нејзино проучување и одговарање на осум
прашања, што произлегуваат од студијата, со понудени десет можни опции на одговори
од кои едната е точна, пет се слични со точниот, а неточни и четири се различни од
точниот, а неточни.
(5) Точниот одговор на секое прашање се бодува со 0,5 бод, 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.
(6) Неодговорено прашање се бодува со -1 бод.
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Член 28
(1) Врз основа на добиените резултати од двата дела на испитот, Комисијата изготвува
прелиминарна ранг-листа и ја објавува најдоцна во рок од 48 часа по завршување на
полагањето на испитот.
(2) За оценувањето на испитот и утврдените резултати, Комисијата составува посебен
записник што го потпишува претседателот на Комисијата и секретарот.
(3) Прелиминарната ранг-листа се објавува на огласната табла и на интернетстраницата на Академијата.
Член 29
(1) Незадоволниот кандидат од добиената оценка на испитот има право на приговор
согласно член 88 од Законот.
(2) По правосилноста на одлуката од член 88 од Законот, Комисијата ја објавува ранглистата со конечните резултати на кандидатите кои го полагале испитот.
Член 30
(1) Збирот на оценката од квалификацискиот тест и испитот ја претставува конечната
оценка на приемниот испит.
(2) Врз основа на оценките од став 1 од овој член, Комисијата утврдува ранг-листа на
слушатели на почетна обука што ја објавува на интернет-страницата и на огласната табла
на Академијата.
Член 31
(1) Приемот на кандидатите кои ќе бидат слушатели на почетната обука во Академијата
се врши врз основа на редоследот на успехот на ранг-листата до пополнување на
предвидениот број слушатели утврдени со одлуките од член 56 став 2 од Законот.
(2) Доколку примениот кандидат се откаже од почетната обука, должен е за тоа да ја
извести Академијата најдоцна 15 дена пред почетокот на теоретската настава.
(3) Во случајот од став 2 на овој член, Академијата го пополнува тоа слободно место со
првиот нареден кандидат од конечната ранг-листа на слушатели на почетна обука.
XI Начин на постапување со испитните документи и нивно чување
Член 32
(1) Квалификацискиот тест, материјалите од испитот, образецот за пополнување на
одговорите и сите други значајни испитни списи и материјали, предадени од кандидатот и
изготвени од Комисијата, ќе бидат приклучени кон персоналното досие на успешните
кандидати во Академијата и со нив се постапува согласно со Законот за заштита на
личните податоци и Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, а се
чуваат според правилата за архивско работење.
(2) Управниот одбор на Академијата врши ревизија на начинот на спроведување на
приемниот испит и доколку утврди постапувања спротивни на одредбите на овој закон, го
поништува оној дел од испитот каде што се утврдени нерегуларности.
(3) На кандидатите кои не го положиле тестот им се враќаат документите приложени
кон пријавата, а нивните тестови и другите испитни материјали, како и снимките од
електронскиот испит се чуваат во архивата според правилата за архивско работење.
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XII Завршни одредби
Член 33
(1) Овој правилник се објавува во „Службен весник на Република Македонија“ и на
интернет-страницата на Академијата.
(2) Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“, а ќе почне да се применува со почнувањето на примена на
Законот за Академијата за судии и јавни обвинители („Службен весник на Република
Македонија“ број 20/2015).
Бр. 02-228/9
27 април 2015 година
Скопје

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