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АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“

Врз основа на член 13 став 1 алинеја 1 и член 66 став 2 од Законот за Академијата за 
судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ („Службен весник на Република Македонија“ 
број 20/2015, 192/2015, 231/2015 и 163/2018) Управниот одбор на Академијата на 
седницата одржана на 3.6.2019 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
ПОЛАГАЊЕ НА ПРИЕМЕН ИСПИТ  ВО  АКАДЕМИЈАТА ЗА  СУДИИ И ЈАВНИ 

ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“

Член 1
Во Правилникот за полагање на приемен испит во Академијата за судии и јавни 

обвинители „Павел Шатев“ („Службен весник на Република Македонија“ број 77/2015 и 
195/2015) во член 5 став 1 по алинеја 3 се додава нова алинеја 4 која гласи „Наведување на 
кандидатот кој од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, 
француски или германски) ќе го полага“. Алинејите 4, 5, 6, 7 и 8 стануваат алинеи 5, 6, 7, 8 
и 9.

Член 2
Во член 5 алинеја 7 која станува алинеја 8, по зборовите „полагање на“ се додават 

зборовите  „тестот за активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на 
Европската Унија (англиски, француски или германски)“ и се става запирка.

Член 3
Во член 6 став 3 зборовите „форма на“ се заменуваат со зборовите „оргинал или“.

Член 4
Во член 7 по став 10 се додаваат три нови става кои гласат:
(11) „Член на Комисијата за приемен испит кој има состојба на судир на интереси, има 

обврска да се изземе од процесот на одлучување по пријави, приговори и жалби.“ 
 (12) „Член на Управниот одбор кој има состојба на судир на интереси, има обврска да 

се изземе од процесот на одлучување по жалби.“
(13) „Член на Комисијата за ревизија на одржаните испити кој има состојба на судир на 

интереси има обврска да се изземе во постапувањето.“

Член 5
Во член 8 став 2 по зборовите „полагањето на“  зборовите „квалификацискиот тест“ се 

заменуваат со зборовите „тестот за активно познавање на еден од трите најчесто 
користени јазици на Европската Унија (англиски, француски или германски)“.

Член 6
Во член 9 став 3 зборовите „најновите измени на“ се бришат.
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Член 7
Во членот 10 став 1 се додава нова алинеја 1 која гласи „тест за активно познавање на 

еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски или 
германски)“ и се става запирка.

Алинеите 1, 2, 3 и 4 стануваат алинеи 2, 3, 4 и 5.
По ставот 1 се додава став 2 кој гласи: „Секој дел од приемниот испит е елиминаторен.“

Член 8
По член 10 се додава нов наслов кој гласи:
„Правична застапеност на кандидатите за прием во почетната обука“
Под насловот се додава нов член 10а кој гласи:
(1) „При селекцијата на кандидатите за прием во почетната обука во Академијата, без 

да се нарушат критериумите предвидени со закон, се обезбедува соодветна и правична 
застапеност на граѓаните кои им припаѓаат на сите заедници во Република Северна 
Македонија.“

(2) „Соодветната и правична застапеност се обезбедува со претходно утврдување на 
посебна квота за припадници на заедниците што не се мнозинство во Република Северна 
Македонија, сметано од вкупниот број на слободни места за судии и јавни обвинители 
утврден во јавниот оглас за прием во почетна обука, а кој број се определува од страна на 
Управниот одбор за секој нов упис посебно.“

(3) „Управниот одбор ја определува квотата од став 2 на овој член, земајќи ги 
претходно предвид официјалните статистички показатели.“

(4) „Пополнувањето на слободните места определени според квотата, при приемот на 
кандидатите во почетната обука ќе се раководи по принципот на постигнатиот успех на 
добиената завршна оценка од положениот приемен испит, а кое пополнување ќе се 
рангира во рамки на секоја предвидена квота посебно.“

(5) „Доколу во определените квоти од став 3 на овој член не се јават доволен број 
кандидати кои ги исполнуваат законските услови или не го положиле приемниот испит, 
слободните места се пополнуваат од останатите кандидати кои ги исполнуваат условите 
според рангирањето на нивната завршна оценка.“

Член 9
По главата VII се додава нова глава VIIа со наслов „Тест за активно познавање на еден 

од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски или 
германски).“ Се додава нов член 11а кој гласи: 

(1) „Тестот за активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на 
Европската Унија (англиски, француски или германски) содржи 100 прашања кои се од 
областа на граматиката, разбирањето и вештината на изразување на странскиот јазик кој 
кандидатот го избрал да го полага.“

(2)„Секое прашање содржи три можни одговори од кои еден е точен.“
(3)„Точниот одговор носи 1 бод.“
(4)„Тестот е положен доколку се освојат најмалку 55 бода.“
(5)„Против резултатите од тестот за активно познавање на еден од трите најчесто 

користени јазици на Европската Унија (англиски, француски или германски) не е дозволен 
посебен приговор.“

Член 10
Во член 14 став 2, втората реченица се брише.
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Член 11
Во член 25 во став 2 по зборот „положиле“ се додаваат зборовите „тестот за активно 

познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, 
француски или германски)“ и се става запирка.

Член 12
Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“ и на интернет страницата на Академијата. 

   Бр. 02-257/5 Претседател
3 јуни  2019 година на Управен одбор,
          Скопје Сашо Рајчев, с.р.


