
 
 
 
ПРИЛОГ 1 
 
 

УПРАВЕН СУД – Скопје 
Јавен оглас број 4/2022 

Листа на уредни и неуредни кандидати 
 

1. Работното место Помлад судски рефрент за обработка на документација 
– дактилограф – Категорија Г, ниво Г-4: 
 Уредни кандидати: 

 
1 – Шифра: us 4-6/1; освоени бодови од административна селекција: за 
образование - 16,86 бодови, за работно искуство 2 бодови и за работа со 
компјутери 5 бодови или вкупно освоени 23,86 бодови 
2 – Шифра: us 4-6/2; освоени бодови од административна селекција: за 
образование - 21,45 бодови, за работно искуство 2 бодови и за работа со 
компјутери 5 бодови или вкупно освоени 28,45 бодови 
3 – Шифра: us 4-6/3; освоени бодови од административна селекција: за 
образование - 16,1 бодови, за работно искуство 2.25 бодови и за работа со 
компјутери 5 бодови или вкупно освоени 23,35 бодови 
 
 
 
 Неуредни кандидати: 

- нема 
 
 
ПРИЛОГ 2 
 
 

УПРАВЕН СУД – Скопје 
Јавен оглас број 4/2022 

РАНГ – ЛИСТА 
- со шифри накандидати кои ја поминале административната селекција со 

број на освоени бодови – 
 

1. Работно место под точка 6 – Помлад судски рефрент за обработка на 
документација – дактилограф – Категорија Г, ниво Г-4: 

 
 Шифра: us 4-6/1; вкупно освоени бодови 23,86 
 Шифра: us 4-6/2; вкупно освоени бодови 28,45 
 Шифра: us 4-6/3; вкупно освоени бодови 23,35 

 
 
 
 
 
ПРИЛОГ 3 
 
 

УПРАВЕН СУД – Скопје 



Јавен оглас број 4/2022 
ИНФОРМАЦИЈА 

– за денот и часот на одржувањето на втората фаза на селекција – 
 
 
 Втората фаза на селекција на кандидатите – полагањето на испитот кој се 
состои од стручен дел и дел за проверка на знаење на еден од трите најчесто 
коритени јазици на Европската Унија, ќе се одржи на 20 март 2023 година 
(понеделник) почнувајќи од 10:00 часот во просториите на Управниот суд. 
 
 

Прашањата за стручниот дел од испитот, за кандидатите за работното место 
под точка 6 – Помлад судски рефрент за обработка на документација – дактилограф 
– Категорија Г, ниво Г-4, ќе бидат од следните области: 
 

 Судски деловник 
 Закон за судовите 
 Закон за судската служба 
 Закон за управување со движењето на предметите во судовите 
 Закон за управните спорови 
 Закон за парничната постапка 

 
Исто така базата на прашања за проверка на знаење на еден од трите 

најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски), се 
објавени на web страната на Судот во Делот „брзи линкови“. 


