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АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“

Врз основа на член 13 став 1 алинеја 1од Законот за Академијата за судии и јавни 
обвинители („Службен весник на Република Македонија“ број 20/2015, 192/2015 и 
231/2015) Управниот одбор на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ 
на седницата одржана на 11 јули 2017  година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
ПОЧЕТНА ОБУКА

Член 1
Во Правилникот за почетна обука („Службен весник на РМ“ бр. 19 од 16.02.2017 

година) во член 19 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: „На интернет страницата на 
Академијата јавно се објавува база на прашања и практични студии за подготовка на 
тестот најдоцна 60 дена пред денот на одржувањето на тестот“. Ставовите 3,4,5,6,7,8,9 и 
10 од членот 19 стануваат став 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. 

Член 2
Во член 19 ставот 7 се менува и гласи: „Полагањето на тестот трае 360 минути “.
 

Член 3
Во член 22 ставовите 3, 4, 5 и 6 се менуваат и гласат:
(3) „За секое прашање се понудени три одговори, од кои еден е точен, а два се 

неточни.“
(4) „Точниот одговор на секое прашање се бодува со 0,10 бодови, а одговорите што не 

се точни се бодуваат со 0 бодови. Неодговарањето на секое прашање се бодува со 0 
бодови.“

(5) „Секој практичен случај за решавање содржи по три прашања, а за секое прашање 
понудени се по три одговори, од кои еден е точен, а два се неточни.“

(6) „Точниот одговор на секое прашање од став 5 од овој член се бодува со 0,10 бодови, 
а одговорите што не се точни се бодуваат со 0 бодови. Неодговарањето на секое прашање 
се бодува со 0 бодови.“

Член 4
Во член 23 ставот 3 се менува и гласи: „За секој одделен предмет/ целина, во текот на 

теоретската настава на слушателите им се задава по една писмена работа што се оценува 
со оценка од 1 до 5, при што оценката 1 одговара на 0 бодови, оценката 2 одговара на 0,08 
бодови, оценката 3 одговара на 0,12 бодови, оценката 4 одговара на 0,16 бодови и 
оценката 5 одговара на 0,20 бодови.“ 

Член 5
Во член 24 ставот 3 се менува и гласи: „За секој одделен предмет/ целина, во текот на 

теоретската настава на слушателите им се задава по една домашна работа што се оценува 
со оценка од 1 до 5, при што оценката 1 одговара на 0 бодови, оценката 2 одговара на 0,08 
бодови, оценката 3 одговара на 0,12 бодови, оценката 4 одговара на 0,16 бодови и 
оценката 5 одговара на 0,20 бодови.“ 
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Член 6
Овој правилник влегува во сила со денот на неговото донесување. 
Овој правилник се објавува во „Службен весник на Република Македонија“ и на 

интернет страницата на Академијата.
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Скопје Заменик претседател на Управен одбор,
Јелица Крстевска, с.р.


