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АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“

Врз основа на член 13 став 1 алинеја 1 од Законот за Академија за судии и јавни 
обвинители („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2015, 192/2015 и 
231/2015), а во врска со член 66 стaв 4 од Статутот на Академијата („Службен весник на 
Република Македонија“ бр 56/2015), Управниот одбор на Академијата, на седницата 
одржана на 10.2.2017 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
КОНТИНУИРАНА ОБУКА

Член 1
Во Правилникот за континуирана обука („Службен весник на Република Македонија“ 

број 77/2015),  членот 26 се менува и гласи: 
„Предавачите имаат право навремено да бидат известени за термините на одржување 

на обуките за кои Академијата планира да ги ангажира, за теми од нивната специјалност, 
најдоцна еден месец пред предвидениот термин.

Предавачот или предавачкиот тим има обврска, најдоцна 1 работна недела пред 
одржувањето на обуката, во соработка со вработен во Академијата од службата за стручно 
помошно-технички работи, одговорен за организација на конкретната обука, да подготви 
програма за обуката на образец изработен од Академијата, што ги содржи следните 
елементи: форма и назив на обуката,  време и место на одржување, целните групи, краток 
преглед и цел на обуката, назначување на предавачите, легислативата и наставните 
материјали кои ќе бидат презентирани како и распоредот на темите и нивното 
времетраење. 

Покрај подготовката на програмата, предавачот/ предавачкиот тим има обврска да 
изработи наставен материјал за обуката, вклучително визуелен материјал (презентација) и 
работни листови за практични вежби, да ја спроведе обуката и да подготви извештај со 
заклучоци за реализираната обука.

Наставниот материјал од став 3 на овој член предавачот/ предавачкиот тим има обврска 
да го достави до Академијата најдоцна 1 работна недела пред одржувањето на 
конкретната обука.

Извештајот на предавачот/ предавачкиот тим од став 3 на овој член содржи опис на 
спроведената обука, прашањата на учесниците и изложените дискусии,  заклучоци, како и 
препораки за потребата од дополнителна обука на истата тема или друга тема со цел за 
правилна и усогласена примена на законите.“

Член 2
Овој Правилник се објавува во „Службен весник на Република Македонија“ и на 

интернет-страницата на Академијата.
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 
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