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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија, издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Академијата за
судии и јавни обвинители,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24
декември 2012 година.
Бр. 07-5259/1
24 декември 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКАДЕМИЈАТА ЗА
СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ
Член 1
Во Законот за Академијата за судии и јавни обвинители („Службен весник на
Република Македонија“ број 88/10), членот 53 се менува и гласи:
„Претседателот и членовите на Комисијата од членот 52 од овој закон имаат право на
надоместок чија висина со посебен акт ја утврдува Управниот одбор на Академијата, а
земајќи ги предвид бројот на пријавените кандидати, времетраењето на приемниот испит,
сложеноста на активностите на подготовка и спроведување на приемниот испит, како и
присуството на седници на Комисијата.“
Член 2
Во членот 62 ставот (7) се менува и гласи:
„Претседателот и членовите на Комисијата за завршен испит имаат право на
надоместок чија висина со посебен акт ја утврдува Управниот одбор на Академијата, а
земајќи ги предвид бројот на кандидатите кои го полагаат завршниот испит,
времетраењето на завршниот испит, сложеноста на активностите на подготовка и
спроведување на завршниот испит, како и присуството на седници на Комисијата.“
Член 3
По членот 69 се додава нов наслов и нов член 69-а, кои гласат:
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„Надоместок на патни трошоци
Член 69 - а
Учесниците на континуирана обука имаат право на надоместок на патни трошоци чија
висина ја определува Управниот одбор на Академијата со посебен акт имајќи ги предвид
реалните трошоци за превоз од работното место до местото на одржување на обуката.“
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 јануари 2013 година.
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