
 

      

Врховен суд на Република Северна Македонија 

Јавен оглас број 1/2019 
 

Работно место Виш судски референт – дактилограф - Категорија Г, ниво Г1  - 2 
(два) извршители 

 

 
ПРИЛОГ 1  

ЛИСТА НА УРЕДНИ И НЕУРЕДНИ КАНДИДАТИ 

      
      

1. Листа на неуредни кандидати 
   

 Шифра Причина за неуредност 

 
ВСРСМ-Г1-0012 

нема доказ за познавање на компјутерски програми за 
канцелариско работење  

 
ВСРСМ-Г1-0014 

нема доказ за работно искуство во струката и  нема доказ за лична 
идентификација 

 
ВСРСМ-Г1-0015 

нема доказ - уверение за завршено соодветно образование од каде  
согласно Правилникот ќе се пресметаат бодови 

 

ВСРСМ-Г1-0016 

нема доказ - уверение за завршено соодветно образование од каде 
согласно Правилникот ќе се пресметаат бодови и нема доказ за 
потребното работно искуство во струката 

 

ВСРСМ-Г1-0017 

пријавата не е целосно пополнета, нема доказ за државјанство,  
нема доказ за потребното работно искуство во струката и нема 
доказ за лична идентификација 

 ВСРСМ-Г1-0018 доказот за образование е во фотокопија без нотарска заверка 

 

ВСРСМ-Г1-0019 

пријавата не е целосно пополнета, нема доказ за познавање на 
компјутерски програми за канцелариско работење и нема доказ - 
уверение за завршено соодветно образование од каде  согласно 
Правилникот ќе се пресметаат бодови 

      

2. Листа на уредни кандидати 
   

 

Шифра 
  

Освоени бодови од административна селекција 

 Образование 
Работно 
искуство 

Познавање на 
работа со 

компјутерски 
програми за 

канцелариско 
работење 

ВКУПНО 

 ВСРСМ-Г1-0010 22,102 2 5 29,102 

 ВСРСМ-Г1-0011 17,434 2,25 5 24,684 

 ВСРСМ-Г1-0013 15,373 2,5 5 22,873 

      

      
 
 
     



ПРИЛОГ 2 

      

РАНГ-ЛИСТА СО ШИФРИ НА КАНДИДАТИ 

 кои ја поминале административната селекција со број на освоени бодови 

      

 
Шифра 

Освоени бодови од административна 
селекција  

 ВСРСМ-Г1-0010 29,102  

 ВСРСМ-Г1-0011 24,684  

 ВСРСМ-Г1-0013 22,873  
      

      

ПРИЛОГ 3     

      

ЛИСТА НА KАНДИДАТИ ЗА КОИ ПОСТАПКАТА ЗА СЕЛЕКЦИЈА ЗАВРШИЛА 

      

 Шифра ВСРСМ-Г1-0012    

 Шифра ВСРСМ-Г1-0014    

 Шифра ВСРСМ-Г1-0015    

 Шифра ВСРСМ-Г1-0016    

 Шифра ВСРСМ-Г1-0017    

 Шифра ВСРСМ-Г1-0018    

 Шифра ВСРСМ-Г1-0019    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



ПРИЛОГ 4 

ВРХОВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

Јавен оглас број 1/2019 

ИНФОРМАЦИЈА 

За денот и часот на одржувањето на втората фаза на селекција 

  

Втората фаза - 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  12.12.2019 година (четврток) во 09,00 часот во 
Врховниот суд на Република Северна Македонија. 

Прашања за стручниот дел од испитот за кандидатите од Г категорија: Виш 
судски референт и Помлад судски референт 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 – 
ниска сложеност), се објавени на web страната на судот, во делот - Брзи линкови. 

 

Од Комисијата за селекција за вработување на судски службеници во 
Врховниот суд на Република Северна Македонија на Јавниот оглас 1/2019 


