
Основен кривичен суд Скопје 
Јавен оглас број 4/2019 

Работно место Помлад судски референт – доставувач - Категорија Г, ниво Г4 – 1-
еден извршител 

 
 
Прилог 1   
             ЛИСТА НА УРЕДНИ И НЕУРЕДНИ   КАНДИДАТИ 
               
 Број на неуредни пријави -1 една: 
-шифра 1411-003 – непотполна документација-нема доказ од каде ќе може да се утврди 
постигнатиот среден успех на кандидатот во соодветното образование, односно од каде 
согласно Правилникот ќе се пресметаат бодови 
 
Број на уредни пријави -1 една: 
-шифра 1411-002 со освоени 16,546 бодови од административната селекција 
 
  
 Прилог 2 

РАНГ-ЛИСТА СО ШИФРИ НА КАНДИДАТИТЕ КОИ ЈА ПОМИНАЛЕ 
АДМИНИСТРАТИВНАТА СЕЛЕКЦИЈА 
  

1. Шифра:1411-002 со освоени 16,546 бодови од административната селекција 
 

 
 Прилог 3 

ЛИСТА СО ШИФРИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА КОИ ПОСТАПКАТА НА СЕЛЕКЦИЈА 
ЗАВРШИЛА  
  
1. Шифра 1411-003 
  
 Прилог 4 

  ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДЕНОТ И ЧАСОТ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ВТОРАТА ФАЗА 
ОД СЕЛЕКЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 
 

Полагањето на испитот – стручниот дел и делот за проверка на знаење на еден 
од трите најчесто користени јазици на Европската унија на кандидатите, ќе се одржи на 
17.12.2019 година (вторник) во 10,00 часот во Основниот кривичен суд Скопје.  

 
Прашања за стручниот дел од испитот за кандидатите од Г категорија: Судски 

референт-дактилограф и Помлад судски референт-доставувач ќе бидат од следните 
области:  

- Закон за судови 
- Законот за судска служба  
- Закон за управување со движењето на предметите во судовите и  
- Судски деловник.  
 
Базата на прашања за стручниот испит и за проверка на знаење на еден од трите 

најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски – 
средна сложеност), се објавени на web страната на судот, во делот - Брзи линкови. 

 
Кадидатите на денот на одржувањето на стручниот испит потребно е со себе да 

носат документ за идентификација (важечка лична карта или патна исправа). 
 
 Од Комисијата за селекција за вработување на судски службеници во Основниот 

кривичен суд Скопје на Јавниот оглас 4/2019 
 


