Службен весник на РМ, бр. 34 од 22.2.2018 година

20180340579
АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“
Врз основа на член 13 став 1 алинеја 1 и член 66 став 2 од Законот за Академијата за
судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ број 20/2015,
192/2015, 231/2015) Управниот одбор на Академијата на седницата одржана на 20
февруари 2018 година, донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
ПОЧЕТНА ОБУКА
Член 1
Во Правилникот за почетна обука („Службен весник на РМ“ бр. 19/2017, 88/2017 и
11/2018) во член 28 ставот 2 се менува и гласи: „Траењето на практичната настава се
определува во зависност од определеноста на слушателот за судија или за јавен
обвинител. Времетраењето на практичната настава за слушателот определен за судија е:
десет месеци во основните судови (пет месеци на граѓанска материја и пет месеци на
кривична материја), два месеци во апелациските судови (еден месец на граѓанска материја
и еден месец на кривична материја), два месеци во основните јавни обвинителства, една
недела во Управниот суд, една недела во Вишиот управен суд и еден месец во
меѓународен суд. Времетраењето на практичната настава за слушателот определен за
јавен обвинител е: десет месеци во основните јавни обвинителства, еден месец во вишите
јавни обвинителства, два месеци во основните судови (еден месец на граѓанска материја и
еден месец на кривична материја), еден месец во Министерството за внатрешни работи
(сектор за внатрешни работи, една недела во Управниот суд, една недела во Вишиот
управен суд и еден месец во меѓународен суд.“
Член 2
Во членот 29 по ставот 5 се додава нов став (6) кој гласи: „Обуката за управно право се
состои од обука за постапка по тужба во управен спор и постапка по жалба во управен
спор“.
Член 3
Во членот 30 по ставот 4 се додава нов став (5) кој гласи: „Обуката за управно право се
состои од обука за постапка по тужба во управен спор и постапка по жалба во управен
спор“.
Член 4
Овој правилник влегува во сила со денот на неговото донесување.
Овој правилник се објавува во „Службен весник на Република Македонија“ и на
интернет страницата на Академијата.
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