До Министерство за правда
Ministrisë së Drejtësisë

БАРАЊЕ - KËRKESË
За полагање на правосуден испит – Për dhënien e provimit të jurisprudencës
Од / Nga _______________________________________ со ЕМБГ/me NVAQ _____________________,
(име

татково име презиме – emri, emri i prindit, mbiemri)

со место на живеење /me vendbanim në ____________________ул./rr. _______________________ бр./nr._____
контакт тел./tel. për kontakt________________е-пошта/e-mail _________________________.
Дипломирано (Магистрирано) на/Diplomoi (Magjistroi) në _______________________________________
на/më ___, ___, ______ год.

Барам да ми се овозможи полагање на правосуден испит во ________________ испитна сесија, односно
го/ги пријавувам испитот/те :
Kërkoj të më mundësohet t’i nënshtrohem provimit të jurisprudencës në afatin e __________ respektivisht
ta/t’i paraqes provimin/provimet:
Теоретски дел- Pjesa teorike

Прв пат
Hera e parë

Втор пат
Hera e dytë

01.
02.
03.
04.

Трудoвo правo
Граѓанско право
Кривично право
Уставно уредување,
управно право и
меѓународно право

05.

Трговско право
E drejta tregtare
(обележете го полето за избор со X – shënoni fushën e zgjedhur me X)

Трет пат
Hera e tretë

E drejta e punës
E drejta civile
E drejta penale
Rregullimi kushtetues, E
drejta administrative dhe
E drejta ndërkombëtare

Односно студиите на случај/ Respektivisht studimet e rastit:
Студија на случај – Studim i rastit
Прв пат - Hera e parë
Втор пат - Hera e dytë
01. Граѓанско право – E drejta civile
02. Кривично право – E drejta penale
(обележете го полето за избор со X – shënoni fushën e zgjedhur me X)

Испитот ми е претходно пријавен во _______________ испитна сесија _________ година.
Provimin më parë e kam paraqitur në afatin e _____________, viti_______________.

Скопје – Shkup
___, ___, ______ год.

Барател – Kërkues
___________________

ИНФОРМАЦИИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРАВОСУДЕН ИСПИТ ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ за пријавување на
правосуден испит:
1. Барање со уплатница за административна такса од 50 денари (контакт адреса и телефон).
2. Заверена кај нотар фотокопија од уверението или дипломата од Правен факултет.
3. Потврда за работен стаж согласно Законот за правосуден испит (,,Службен весник на Република
Mакедонија”бр.10/2010).
За волонтери кај адвокат, нотар или извршител потребна е
потврда од соодветната Комора.
Покрај горенаведените документи, потребно е да се уплати на
уплатница ПП/50, со следниве податоци:
- ЕМБГ - ______________________
- Цел на дознака – за полагање на правосуден испит
Назив на примачот: Министерството за правда
Банка на примачот: Народна банка на РМ
Уплатницата на жиро сметка: 100000000063095
Износ 9.000,00 денари
Сметка на буџетски корисник 070010014063112
Приходна шифра и програма 723013 10
УПЛАТА НА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА
Се уплаќа на жиро сметка на образец ПП 50
Од десната страна :
Назив и седиште на примачот: Буџет на РМ
Банка на примачот: НБРМ
Трансакциска сметка: 10000000063095
Уплатна сметка: 840 Шифра на општината 03161
Приходна шифра и програма: 722313 00
Од лева страна:
Назив и седиште на налогодавачот: Ваше име и презиме
Даночен број или ЕМБГ: Вашиот матичен број
Цел на дознаката: Административна такса за правосуден испит
Во текот на годината има пет испитни сесии и тоа: февруарска,
априлска, јунска, октомвриска и декемвриска сесија.
Пријавувањето на испитот е од 1 до 15 претходниот месец (јануари,
март, мај, септември и ноември). Во текот на годината, средствата
што ќе ги уплатат кандидатите доколку не се јават на испитот односно не го започнат полагањто на
испитот, се префрлуваат за следните сесии додека не се јават на испитот.
Надлежен орган: Министерство за правда
Сектор: Правосудство
Програмата за полагање на правосуден испит можете да ја најдете на владиниот сајт www.uslugi.gov.mk,
во списокот на услуги на Министерството за правда или на сајтот на Министерството за правда
www.pravda.gov.mk во делот на Информации

