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20120501383
АКАДЕМИЈА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ
Врз основа на член 12 став 1 алинеја 1 од Законот за Академија за судии и јавни
обвинители („Службен весник на Република Македонија“ број 88/2010) и член 85 од
Статутот на Академијата за судии и јавни обвинители (,,Службен весник на Република
Македонија“ број 12/2011), Управниот одбор на Академијата, на седницата одржана на
12.4.2012 година, донесува
СТАТУТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА
АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ
Член 1
Во Статутот на Академијата за судии и јавни обвинители (,,Службен весник на
Република Македонија’’ број 12/2011), во член 43 ставот (2) се брише.
Член 2
Во член 48 ставот (3) се брише.
Ставот (4) станува став (3).
Член 3
Во член 49 став (1) алинејата 5 се менува и гласи:
„меѓународното право и најзначајните пресуди на Европскиот суд за човекови права“.
Член 4
Во член 50 ставот (4) се брише.
Член 5
Членот 51 се менува и гласи:
„Содржината на тестот за интегритет и постапката за полагање поблиску се уредуваат
со Правилникот за полагање на приемен испит,“.
Член 6
Во насловот на членот 52 зборот „приемниот“ се брише, а зборот „испит“ се заменува
со зборот „испитот“.
Член 7
Во член 53 ставот (2) се менува и гласи:
„Академијата, при подготовката и спроведувањето на сите делови од приемниот испит,
должна е да ги преземе сите потребни мерки за заштита и одржување на анонимноста и
објективноста. Начинот на подготовка и спроведување на сите делови од приемниот
испит, поблиску се утврдуваат со Правилникот за полагање на приемниот испит“.
Член 8
Во член 56 во ставовите (3) и (5) зборот „приемниот“ се брише.
По ставот (5) се додава нов став (6) кој гласи: ,,Резултатите од квалификацискиот тест и
испитот ги утврдува и објавува Комисијата за приемен испит во форма на прелиминарна
ранг-листа, во рок од 48 часа по завршувањето на квалификацискиот тест и испитот и
истите ги објавува на огласната табла и на Веб страницата на Академијата’’.
Ставот (6) станува став (7).
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Член 9
Во член 57 ставот (2) зборовите: „Управниот одбор“ се заменуваат со зборовите:
„Комисијата за приемен испит“.
Ставот (3) се брише.
Ставот (4) станува став (3).
Член 10
Овој Статут влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 02-162/4
12 април 2012 година
Скопје

Академија за судии
и јавни обвинители,
Претседател
на Управен одбор,
Љубомир Јовески, с.р.
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