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АКАДЕМИЈА ЗА ОБУКА НА 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, 
192/2015, 231/2015 и 163/2018) Управниот одбор на Академијата, на седница одржана на 
21.7.2020 година, донесе

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

ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“

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

обвинители „Павел Шатев“ („Службен весник на Република Македонија“ број 77/2015, 
195/2015 и 115 /2019) во член 4 став 3 по зборовите „лекарско уверение“ се додаваат 
зборовите „не постаро од шест месеци“.

Член 2
Во член 6 во ставот 4 по зборот „шифра“ точката се брише и се додаваат зборовите “и 

пристапен код до интернет страната на Академијата со доделени привилегии за 
кандидати“.

Во членот 6 во ставот 5 по зборовите „приложените документи“ се додаваат зборовите 
„да ги стави во плико кое се запечатува и на кое се запишува испитната шифра која ја 
добил кандидатот“ и се става запирка. 

Член 3
Во членот 9 по ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи: „Подготвителната настава може 

да се спроведува и како онлајн обука“.
Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 5 и 6.

Член 4
Во членот 11а  по ставот 1 се додава став 2 кој гласи:
„Тестот за активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици (англиски, 

француски и германски) се полага по писмен пат.“
Ставовите 2, 3 ,4 и 5 стануваат ставови 3,4,5 и 6.

Член 5
Овој Правилник влегува во сила на денот на донесување а ќе се објави во „Службен 

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

  Бр. 02-210/7 Претседател
21 јули 2020 година на Управен одбор,

Скопје Сашо Рајчев, с.р.


