
Основен суд Охрид 

Су.04 бр. 35/22-1 

19.09.2022 година. 

О х р и д  

 

Врз основа на чл.12 од Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас, 
формата, содржината и начинот на поднесување на пријавата, на спроведување 
на административната селекција на испитите, проверка на веродостојноста на 
докази и интервјуто, како и начинот на нивно бодување и максималниот број на 
бодови од постапката на селекција во зависност од категориите на работни 
места како и други прашања во врска со постапката за вработување на судски 
службеници (Сл.весник на РМ бр.236/18 од 24.12.2018 година), Комисијата за 
селекција за вработување во состав Будимка Костоска Наумоска, Сема Али 
Куртис и Снежана Кипровска,  на ден 19.09.2022 година го состави следниот: 

 

З А П И С Н И К 

за административна селекција на кандидати , Категорија  В, ниво В4  

 

Во врска со објавениот оглас бр.3/2022 објавен на ден 16.08.2022 година во 
дневните весници „Нова Македонија„ и „Коха, за вработување на неопределено 
работно време на 

- Помлад судски соработник – Извршител во В, ниво В4, 1 (еден) извршител 

Комисијата по разгледување и проверка на податоци внесени во пријавите и 
приложените докази кон нив констатира дека: 

- се пријавиле 8 кандидати, на кои во понатамошниот текст им се утврдени 
следните шифри, 

 1. кандидат со шифра ОСОВ401, 

2. кандидат со шифра ОСОВ402, 

3. кандидат со шифра ОСОВ403, 

4. кандидат со шифра ОСОВ404, 

5. кандидат со шифра ОСОВ405, 



6. кандидат со шифра ОСОВ406, 

7. кандидат со шифра ОСОВ407 

8. кандидат со шифра ОСОВ408 

 

- уредни кандидати – 7, кандидатите ги исполнуваат општите и посебните 
услови утврдени во јавниот оглас и ги имаат приложено кон пријавите доказите 
што задолжителни се бараат во огласот, 

- неуредни кандидати – еден, 

- кандидатите кои продолжуваат со полагање на испитот на судски службеник – 
7 (седум). 

 

Во прилог на овој записник се : 

 

- Листа на неуредни и уредни кандидати за работно место бр 1 Шифра 
СУД0101В04001, - категорија В, ниво В4 Помлад судски соработник- - 1 (еден) 
извршител 

- Ранг листа на кандидати кои ја поминале административната селекција со број 
на освоени бодови, за работно место бр.1, Шифра СУД0101В04001 - категорија 
В, ниво В4 Помлад судски соработник- - 1 (еден) извршител 

- Информација:  

Втората фаза на селекција на кандидатите кои ја поминале 
административната селекција по јавен оглас бр.3/22 (испит за судски службеник 
и интервју), ќе се одржи на ден 30.09.2022 година  во Основен суд Охрид, во 
соба бр.14, во 11,00 часот. 

      Комисија за селекција за вработување: 

1. Будимка Костоска Наумоска – Претседател 

2. Сема Али Куртис– член 

3. Снежана Кипровска  – Член од ССС 

 

 



 

 

ЛИСТА на кандидати кои Не ја ПОМИНАЛЕ  административната 
селекција за работно место број 1. Шифра СУД0101В04001 - категорија В, ниво 
В4 Помлад судски соработник- - 1 (еден) извршител и причините заради кои не 
ја поминале Административната селекција  

 

 

 
Шифра Причини заради кои не ја 

поминале административната 
селекција  

1. ОСОВ408 Нема уверение за познавање 
работа со компјутери  

 

 

     Комисија за селекција за вработување: 

1. Будимка Костоска Наумоска – Претседател 

2. Сема Али Куртис– член 

3. Снежана Кипровска  – Член од ССС 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ЛИСТА на кандидати кои ја ПОМИНАЛЕ  административната 
селекција со број на освоени бодови за работно место број 1. Шифра 
СУД0101В04001 - категорија В, ниво В4 Помлад судски соработник- - 1 (еден) 
извршител 

 
Шифра Освоени бодови од 

административна селекција 

1.ОСОВ401 21,16 

2. ОСОВ402 
 

17,77 

3. ОСОВ403 19,91 

4. ОСОВ404 20,22 

5. ОСОВ405 16,5 

6. ОСОВ406 16,5 

7.ОСОВ407 22,45 

 

     Комисија за селекција за вработување: 

1. Будимка Костоска Наумоска – Претседател 

2. Сема Али Куртис– член 

3. Снежана Кипровска  – Член од ССС 

 
 

 

 

 

 

 



РАНГ ЛИСТА на кандидати од  административната селекција за 
работно место број 1. Шифра СУД0101В04001 - категорија В, ниво В4 Помлад 
судски соработник- 1 (еден) извршител и освоените бодови  

 
Шифра Освоени бодови од 

административна селекција 

1. . ОСОВ407 22,45 

2 ОСОВ401 21,16 

3 ОСОВ404 20,22 

4. ОСОВ403 19,91 

5. ОСОВ402 
 

17,77 

6. ОСОВ405 16,5 

7. ОСОВ406 16,5 

 

 

      Комисија за селекција за вработување: 

1. Будимка Костоска Наумоска – Претседател 

2. Сема Али Куртис– член 

3. Снежана Кипровска  – Член од ССС 

 

 

 

 

- Информација: 

   Втората фаза на селекција (испит за судски службеник и интервју ) по 
јавен оглас бр.3/22 на кандидатите кои ја поминале административната 
селекција, за работно место бр.1,  категорија В, ниво В4 Помлад судски 
соработник- 1 (еден) извршител ќе се одржи на ден 30.09.2022 година, во 
Основен суд Охрид, во соба бр.14, во 11,00 часот. 


