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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна  Македонија и член 36 
став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“  бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19),  
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на  19 јуни 2020 
година, донесе

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРАВОСУДНИОТ ИСПИТ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1
Законот за правосудниот испит („Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр. 190/19), ќе се применува за време на траење на вонредната состојба, доколку со оваа 
уредба со законска сила не е поинаку уредено.

За полагањето на правосудниот испит за време на траење на вонредната состојба се 
применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.

Член 2
Полагањето на правосудниот испит кое треба да се спроведе согласно Законот за 

правосудниот испит („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 190/19), се 
одложува за време на траењето на вонредната состојба и се полага во дополнителна јулска 
испитна сесија.

Полагањето на правосудниот испит кое е започнато до 1 јануари 2020 година, а кое 
треба да се спроведе согласно Законот за правосудниот испит („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 137/13 и 153/15), се одложува за време на траењето на 
вонредната состојба. 

Член 3
Кандидатот го пријавува учеството на дополнителната јулска испитна сесија од денот 

на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила до 30 јуни 2020 година. 
Кандидатот се информира за датумот, времето и местото на полагање на испитот 

најмалку пет дена пред одржувањето на испитот преку веб страницата на Министерството 
за правда.

Член 4
Комисијата за утврдување на исполнетост на условите за полагање на испитот најдоцна 

во рок од три дена од денот на завршување на пријавувањето од член 3 став 1 од оваа 
уредба со законска сила, изготвува записник кој содржи список на лица кои ги 
исполнуваат и не ги исполнуваат условите за полагање на испитот.

Член 5
Одредбите од оваа уредба со законска сила ќе се применуваат за време на траењето на 

вонредната состојба  и по престанокот на траењето на вонредната состојба  до 30 јули 
2020 година.
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Член 6
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила престанува да важи 

Уредбата со законска сила за примена на Законот за правосудниот испит за време на 
вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 70/20).

Член 7
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6067/1 Претседател на Владата
19 јуни 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.


