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20152316466
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 АКАДЕМИЈАТA ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за академијатa за
судии и јавни обвинители,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30
декември 2015 година.
Бр. 08-6317/1
30 декември 2015 година
Скопје

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

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКАДЕМИЈАТA
ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ
Член 1
Во Законот за Академијата за судии и јавни обвинители („Службен весник на
Република Македонија“ број 20/15 и 192/15), во членовите 12 став (3), 20 став (5), 37 став
(6) и 45 став (5) запирката по зборот „БУЛАТС“ и зборовите: „или Аптис“ се бришат.
Член 2
Во членот 57 став (1) алинеја 7 запирката по зборот „БУЛАТС“ и зборовите: „или
Аптис“ се бришат.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, заради пополнување на потребниот број на
јавни обвинители за извршување на нивната надлежност согласно со закон, во почетната
обука како кандидати за јавни обвинители може да се примаат и кандидатите кои ги
исполнуваат следниве услови:
- дипломиран правник со завршено четиригодишно високо образование VII/I степен на
правни студии со просек од најмалку 7,0 или дипломиран правник со стекнати 300
кредити според Европскиот кредит-трансфер систем (ЕКТС) со просек од најмалку 7,0 на
универзитетските студии, положен правосуден испит и со работен стаж од најмалку пет
години по положен правосуден испит во суд или во јавно обвинителство како судски
службеник или јавно обвинителски службеник или адвокат,
- да не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење професија, дејност или
должност,

1 од 2

Службен весник на РМ, бр. 231 од 31.12.2015 година

- да е државјанин на Република Македонија,
- активно да го владее македонскиот јазик,
- активно да познава еден од официјалните јазици на Европската унија, од кои
задолжително англискиот јазик што се докажува со поседување меѓународно признат
сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на
европски тестатори на Б2 (B2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 5-6 поени,
ФЦЕ, БЕК В, ИЛЕК, ИКФЕ, БУЛАТС, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 500 бода, ТОЕФЕЛ
ЦБТ најмалку 175 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 60 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или
Гете сертификат, ТестДаФ,
- практична работа со компјутери и
- да е работоспособен и да има општа здравствена способност.“
Во ставот (2) кој станува став (3) по зборовите: „алинеи 8 и 9“ се додаваат зборовите: „и
ставот (2) алинеи 6 и 7“.
Член 3
Во членот 94 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) По исклучок од ставот (2) на овој член, почетната обука за слушателите од членот
57 став (2) се одвива во една фаза-теоретска настава во Академијата во траење од девет
месеци.“
Член 4
Одредбите од членот 2 ставови 2 и 3 и членот 3 од овој закон со кои се дополнуваат
членовите 57 и 94 од Законот за Академијата за судии и јавни обвинители ќе се
применуваат една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“.
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