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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
НАУКА
2397.
Врз основа на член 52 став (3) од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), министерот за образование и наука донесе
КАЛЕНДАР
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
Член 1
Со овој календар се утврдува организирањето на
учебната година во основните училишта согласно
програмските целини во наставната година: полугодие,
други форми на воспитно образовна дејност и ученички одмор за учебната 2020/2021 година.
Член 2
Учебната година во основните училишта почнува
на 1 септември 2020 година, а завршува на 31 август
2021 година.
Наставната година започнува на 1 септември 2020
година и завршува на 10 јуни 2021 година.
Член 3
Наставната година ја сочинуваат две полугодија - I
и II полугодие.
Првото полугодие започнува на 1 септември 2020
година и завршува на 30 декември 2020 година.
Второто полугодие започнува на 21 јануари 2021
година и завршува на 10 јуни 2021 година.
Член 4
Во текот на учебната година учениците користат
зимски и летен одмор.
Зимскиот одмор започнува на 31 декември 2020 година и завршува на 20 јануари 2021 година.
За време на зимскиот одмор вработените во училиштето од 1 јануари 2021 година до 12 јануари 2021
година користат платени неработни денови.
Летниот одмор започнува на 11 јуни 2021 година и
завршува на 31 август 2021 година.
Член 5
Основните училишта во времето од 14 јуни до 25
јуни 2021 година организираат дополнителна настава,
поправни испити и одделенски испити, а од 16 август
до 20 август 2021 година организираат подготвителна
настава, консултации и други форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни испити и одделенски испити и ги спроведуваат истите.
Член 6
Воспитно-образовната работа за учениците се организира во текот на целата работнa недела.
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и традиционалниот ден на просветата за припадниците
на заедниците кои следат настава на јазик различен од
македонскиот јазик, се наставни денови кога се изведуваат посебни програми.
Член 10
Со денот на влегувањето во сила на овој календар престанува да важи Календарот за организација и работа на основните училишта во учебната 2019/2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.154/19).
Член 11
Овој календар влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“, а ќе започне да се применува од
1 септември 2020 година.
Бр. 18-7141/1
24 јули 2020 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
д-р Арбер Адеми, с.р.
__________

2398.
Врз основа на член 23 став 3 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02,
40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07,
81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12,
100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15,
145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), министерот за образование и наука донесе
КАЛЕНДАР
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2020/2021
ГОДИНА ВО ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА
Член 1
Со овој календар се утврдува организирањето на
учебната година во јавните средни училишта согласно
програмските целини во наставната година: полугодие,
други форми на воспитно образовна дејност и ученички одмор за учебната 2020/2021 година.
Член 2
Учебната година во јавните средни училишта започнува на 1 септември 2020 година, а завршува на 31
август 2021 година.
Наставната година започнува на 1 септември 2020
година и завршува на 10 јуни 2021 година, освен за
учениците од завршната година од гимназиско образование, стручно образование со четиригодишно и тригодишно траење на образованието, уметничко образование и средно стручно образование за ученици со посебни образовни потреби за кои редовната настава завршува на 20 мај 2021 година.

Член 7
Во учебната 2020/2021 година наставата се остварува во 180 наставни денови.

Член 3
Наставната година ја сочинуваат две полугодија - I
и II полугодие.
Првото полугодие започнува на 1 септември 2020
година и завршува на 30 декември 2020 година.
Второто полугодие започнува на 21 јануари 2021
година и завршува на 10 јуни 2021 година.

Член 8
На денот на училиштето се организираат културни,
спортски и други манифестации.
Традиционалниот ден на просветата за припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик се одбележува со организирање на културни и други манифестации.

Член 4
Во текот на учебната година учениците користат
зимски и летен одмор.
Зимскиот одмор започнува на 31 декември 2020 година и завршува на 20 јануари 2021 година.
Летниот одмор започнува на 11 јуни 2021 година и
завршува на 31 август 2021 година.

Член 9
Работните денови кога се изведуваат ученичките
екскурзии, денот на еколошката акција на младите во
Република Северна Македонија, денот на училиштето

Член 5
За учениците од завршните години на средното образование кои ќе полагаат државна матура, училишна
матура или завршен испит во јунскиот испитен рок,
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јавните средни училишта во времето од 21 мај до 28
мај 2021 година организираат подготвителна настава,
консултации и други форми на помош за учениците
кои треба да полагаат поправни испити, испит на годината, дополнителни испити, испити за побрзо напредување, матурски и завршни испити.
За учениците од став 1 на овој член, полагањето на
поправните испити, испитите на годината, дополнителните испити и испитите за побрзо напредување во мајската испитна сесија ќе биде организирано во времето
од 21 мај до 28 мај 2021 година.
За учениците од завршните години на средното образование кои ќе полагаат државна матура, училишна
матура или завршен испит во августовскиот испитен
рок, јавните средни училишта во времето од 16 јуни до
30 јуни 2021 година организираат подготвителна настава, консултации и други форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни испити, испит на
годината, дополнителни испити, испити за побрзо напредување, матурски и завршни испити.
За учениците од став 3 на овој член, полагањето на
поправните испити, испитите на годината, дополнителните испити и испитите за побрзо напредување во јунската испитна сесија ќе биде организирано во времето
од 16 јуни до 30 јуни 2021 година.
Јавните средни училишта во времето од 15 jуни до
22 јуни 2021 година и од 9 август до 13 август 2021 година за учениците од прва, втора и трета година организираат подготвителна настава, консултации и други
форми на помош за учениците кои треба да полагаат
поправни испити, испит на годината, дополнителни испити и испити за побрзо напредување.
За учениците од став 5 на овој член, полагањето на
поправните испити, испитите на годината, дополнителните испити и испитите за побрзо напредување во јунската испитна сесија ќе биде организирано во времето
од 15 јуни до 30 јуни 2021 година, а во августовската
испитна сесија ќе биде организирано во времето од 9
август до 20 август 2021 година.
Член 6
Екстерните испити од државната матура во јунскиот испитен рок се спроведуваат во следниве термини:
- македонски јазик и литература, албански јазик и
литература, односно турски јазик и литература на 29
мај 2021 година со почеток во 10 часот;
- англиски јазик, француски јазик, германски јазик,
односно руски јазик на 5 јуни 2021 година со почеток
во 10 часот;
- хемија, физика, биологија, историја, филозофија и
социологија на 11 јуни 2021 година со почеток во 10
часот;
- математика на 14 јуни 2021 година со почеток во
10 часот.
За учениците од став 1 на овој член, кои во јунскиот испитен рок не положиле дел или сите испити од
државната матура во гимназиското образование или од
оправдани причини не полагале државна матура или
дел од државната матура во гимназиското образование
во јунскиот испитен рок, се организира втор испитен
рок во август во следните термини:
- македонски јазик и литература, албански јазик и
литература, односно турски јазик и литература на 10
август 2021 година со почеток во 10 часот;
- англиски јазик, француски јазик, германски јазик,
односно руски јазик на 11 август 2021 година со почеток во 10 часот;
- хемија, физика, биологија, историја, филозофија и
социологија на 12 август 2021 година со почеток во 10
часот;
- математика на 13 август 2021 година со почеток
во 10 часот.
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Екстерните испити од државната матура во уметничкото образование во јунскиот испитен рок се спроведуваат во следниве термини:
- македонски јазик и литература, албански јазик и
литература, односно турски јазик и литература на 29
мај 2021 година со почеток во 10 часот;
- англиски јазик, француски јазик, германски јазик,
односно руски јазик на 5 јуни 2021 година со почеток
во 10 часот;
- историја, филозофија, односно естетика на 11 јуни
2021 година со почеток во 10 часот.
За учениците од став 3 на овој член, кои во јунскиот испитен рок не положиле дел или сите испити од
државната матура во уметничко образование или од
оправдани причини не полагале државна матура или
дел од државната матура во уметничко образование во
јунскиот испитен рок, се организира втор испитен рок
во август во следните термини:
- македонски јазик и литература, албански јазик и
литература, односно турски јазик и литература на 10
август 2021 година со почеток во 10 часот;
- англиски јазик, француски јазик, германски јазик,
односно руски јазик на 11 август 2021 година со почеток во 10 часот;
- историја, филозофија, односно естетика на 12 август 2021 година со почеток во 10 часот.
Екстерните испити од државната матура во четиригодишното стручно образование во јунскиот испитен
рок се спроведуваат во следниве термини:
- македонски јазик и литература, албански јазик и
литература, односно турски јазик и литература на 29
мај 2021 година ина со почеток во 10 часот;
- англиски јазик, француски јазик, германски јазик,
односно руски јазик на 5 јуни 2021 година со почеток
во 10 часот;
- хемија, физика, биологија, историја и бизнис на 11
јуни 2021 година со почеток во 10 часот;
- математика на 14 јуни 2021 година со почеток во
10 часот.
За учениците од став 5 на овој член, кои во јунскиот испитен рок не положиле дел или сите испити од
државната матура во четиригодишното стручно образование или од оправдани причини не полагале државна матура или дел од државната матура во четиригодишното стручно образование во јунскиот испитен
рок, се организира втор испитен рок во август во следните термини:
- македонски јазик и литература, албански јазик и
литература, односно турски јазик и литература на 10
август 2021 година со почеток во 10 часот;
- англиски јазик, француски јазик, германски јазик,
односно руски јазик на 11 август 2021 година со почеток во 10 часот;
- хемија, физика, биологија, историја и бизнис на 12
август 2021 година со почеток во 10 часот;
- математика на 13 август 2021 година со почеток
во 10 часот.
Интерните испити од изборниот дел на државната
матура се спроведуваат во термини утврдени од училишната матурска комисија на предлог на соодветните
училишни предметни комисии и тоа:
- во јунскиот испитен рок во периодот од 16 јуни до
30 јуни 2021 година и
- во августовскиот испитен рок во периодот од 16
август до 20 август 2021 година.
Презентацијата и одбраната на проектната задача за
учениците од гимназиско и средно стручно образование се реализира во периодот од 10 март до 21 април
2021 година и од 18 август до 24 август 2021 година.
Презентација и одбрана на проектна задача за учениците од средното уметничко образование се реализира во периодот од 10 март до 12 мај 2021 година година и од 18 август до 24 август 2021 година.
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Член 7
Училишната матура во гимназиското образование,
училишната матура во уметничкото образование и завршниот испит во четиригодишното стручно образование се спроведуваат во два испитни рока, и тоа: јуни и
август.
Во јунскиот испитен рок:
- задолжителен дел (македонски јазик и литература,
албански јазик и литература, односно турски јазик и
литература) на 15 јуни 2021 година со почеток во 9 часот.
Во августовскиот испитен рок:
- задолжителен дел (македонски јазик и литература,
албански јазик и литература, односно турски јазик и
литература) на 16 август 2021 година со почеток во 9
часот.
Испитот од изборниот дел на училишната матура
во гимназиското и во уметничкото образование, испитот од изборниот дел на завршниот испит во четиригодишното стручно образование и проектната задача се
спроведуваат во термини утврдени од училишната матурска комисија на предлог на соодветните училишни
предметни комисии, и тоа:
- во јунскиот испитен рок во времето од 16 јуни до
30 јуни 2021 година и
- во августовскиот испитен рок во времето од 17 август до 23 август 2021 година.
Презентацијата и одбраната на проектната задача за
учениците од гимназиско и средно стручно образование се реализира во периодот од 10 март до 21 април
2021 година и од 18 август до 24 август 2021 година.
Презентација и одбрана на проектна задача за учениците од средното уметничко образование се реализира во периодот од 10 март до 12 мај 2021 година година и од 18 август до 24 август 2021 година.
Член 8
Завршниот испит во тригодишното стручно образование се спроведува во три испитни рока, и тоа: јуни,
август и јануари.
Во јунскиот рок:
- македонски јазик и литература, албански јазик и
литература, односно турски јазик и литература на 15
јуни 2021 година со почеток во 9 часот.
Во августовскиот рок:
- македонски јазик и литература, албански јазик и
литература, односно турски јазик и литература на 16
август 2021 година со почеток во 9 часот.
Во јануарскиот рок за време на зимскиот одмор на
учениците.
Индивидуалната практична работа во тригодишното стручно образование се спроведува во термини утврдени од училишната матурска комисија на предлог
на соодветните училишни предметни комисии.
Член 9
Воспитнообразовната работа за учениците се организира во текот на целата работна недела.
Член 10
Во текот на наставната година во јавните средни
училишта во завршната година на образованието се остваруваат најмалку 166 наставни денови, а за сите останати години на образование се остваруваат најмалку
180 наставни денови.
Член 11
На денот на училиштето се организираат културни,
спортски и други манифестации.
Традиционалниот ден на просветата за припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик се одбележува со организирање на културни и други манифестации.
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Член 12
Работните денови кога се изведуваат ученичките
екскурзии, денот на еколошката акција на младите во
Република Северна Македонија, денот на училиштето
и традиционалниот ден на просветата за припадниците
на заедниците кои следат настава на јазик различен од
македонскиот јазик, се наставни денови кога се изведуваат посебни програми.
За учениците коишто не ги посетуваат ученичките
екскурзии, училиштето организира редовна настава
согласно распоредот на наставни часови.
Член 13
Феријалната практика се остварува во зависност од
специфичноста на образовниот профил и се изведува за
време на летниот одмор на учениците.
Член 14
Со денот на влегувањето во сила на овој календар
престанува да важи Календарот за организација на
учебната 2019/2020 година во јавните средни училишта
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 156/19 и 125/20).
Член 15
Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1
септември 2020 година.
Бр. 18-7144/1
24 јули 2020 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
д-р Арбер Адеми, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2399.
Судскиот совет на Република Северна Македонија
по спроведената постапка за утврдување на одговорност на Владимир Панчевски, судија на Основниот
кривичен суд Скопје поведена по барање бр.08-22/1 од
8.6.2019 година, согласно со член 69 став 3 од Законот
за Судскиот совет на Република Северна Македонија
(„Службен весник на РСМ“ бр.102/19) на седницата одржана на ден 25.12.2019 година ја донесе следната
ОДЛУКА
Владимир Панчевски, судија на Основниот кривичен суд Скопје СЕ РАЗРЕШУВА од вршење на судиската функција поради нестручно и несовесно вршење
на функцијата Претседател на суд во смисла на член 74
став 1 алинеја 2 в.в. член 79 став 1 алинеја 1 и 4 од Законот за судовите.
Бр. 10-1242/1
28 јули 2020 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Заменик на претседателот,
м-р Милазим Мустафа, с.р.

АКАДЕМИЈА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И
ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ
2400.
Врз основа на член 13 став 1 алинеја 1 од Законот за
Академија за судии и јавни обвинители (,,Службен весник на РМ’’ број 20/2015, 192/2015, 231/2015 и 163/2018),
Управниот одбор на Академијата, на седницата одржана
на 21 јули 2020 година, го донесе следниот:
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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, 11/2018 и 34/2018),
во членот 2 по ставот 3 се додава став 4 кој гласи:
„Академијата донесува кодекс на однесување на слушателите за периодот за кој тие го имаат статусот на
слушатели“.
Ставот 4 станува став 5.
Член 2
Во член 3 алинеја 4 се брише и на нејзино место се
додава нова алинеја која гласи „Користење по три работни дена платено отсуство по завршување на секој
модул од теоретската настава заради подготовка за полагање тест за модулот кој тековно се слушал и седум
работни дена платено отсуство по завршување на практичната настава заради подготовка на завршниот испит.“
Член 3
Во член 4 став 1 по алинејата 2 се додава нова алинеја 3 која гласи: „Редовно и континуирано совладување на наставниот материјал, за што Академијата може
да организира тековни проверки.“
Во член 4 став 1, по алинеја 3 по зборовите Академијата, се додаваат зборовите „Кодексот на однесување“.
Алинеите 3, 4 и 5 стануваат алинеи 4, 5 и 6.
Член 4
Во член 6 став 2 алинеја 2 во втората реченица, по
зборот „кандидатите“ зборот „задолжително“ се
брише, а по зборот „Академијата“ се додаваат зборовите „доколку се обезбедат средства за тоа“.
Член 5
Во член 7 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:
„По потреба, наставата може да се организира и електронски преку модулите за е-учење.“
Ставовите 3,4 и 5 стануваат ставови 4, 5 и 6.
Во член 7 став 5 се брише и на негово место се додава нов став кој гласи: „Организацијата на часовите
во текот на работното време се определува со Програмата за теоретска настава и со Распоредот на часови“.
Во член 7 став 6 зборовите „околу 50%“ се заменуваат со зборовите „најмалку 60%“.
Член 6
Во член 8 став 2 зборот “англиски“ се заменува со
зборот „странски“.
Во член 8 став 5 по зборовите „правно истражување“ се додаваат зборовите „странски јазик-терминологија од Модул 1“; по зборовите „лингвистика на правото“ се додаваат зборовите „странски јазик-терминологија од Модул 2“; по зборовите „судска психологија“
се додаваат зборовите „странски јазик-терминологија
од Модул 3“.
Зборовите „англиски јазик“ се бришат.
Се додава нов став 7 која гласи: “Програмата може
да предвиди теми кои кандидатите би ги изучувале по
сопствен избор и теми кои се актуелни по однос на домашната и меѓународна правна практика како надопол-
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нување на стекнатите знаења. За овие знаења Академијата може да организира тековни проверки или да ги
инкорпорира во испитите за секој теоретски модул соодветно.“
Член 7
Во став 10 став 1 зборовите „50:50“ се заменуваат
со зборовите “најмалку 60% практичен пристап “.
Член 8
Во член 11 став 1 алинеја 6 зборовите „што се
спроведува по завршувањето на теоретската настава“
се бришат.
Член 9
Во член 13 став 1 се менува и гласи: „Оценувањето
на постигнатиот успех во теоретската настава на слушателот се врши со тест за проверка на знаењето за секој модул посебно по неговото завршување, како и
континуирано во текот на наставата преку оценување
на есеите, домашните работи и тестовите за тековна
проверка на стекнатите знаења.
Во став 2 зборовите „Тестот од став 1 на овој член
содржи“ се заменува со зборовите “Тестовите од став 1
на овој член содржат“.
Се додава нов став 5 кој гласи: „Секој модул може
да се полага најмногу трипати“.
Член 10
Во член 14 став 2 алинеја 1 пред зборовите „теоретската настава“ се додаваат зборовите „секој модул од“.
По алинеја 2 се додава нова алинеја 3 која гласи “тековна проверка на стекнатите знаења за изучените
тематски целини“.
Алинејата 3 станува алинеја 4.
Член 11
Во членот 15 став 2, по зборот „есејот“ се додаваат
зборовите „и контролните тестови“.
Во став 3, зборовите „при што 36 часа се еднакви на
1 бод“ се бришат.
Ставот 4, се брише.
Ставот 5 станува став 4.
Член 12
Во членот 17 став2 зборовите „најмалку 21 бод“ се
заменуваат со зборовите „најмалку 24 бода“.
Член 13
Членот 18 се менува и гласи „ (1)Конечните бодови
од теоретската настава учесниците ги добиваат според
следните критериуми што носат определен процент на
бодови:
- преку тест за проверка на знаењето – до 25 бода;
- преку писмени работи – есеи – до 2 бода;
- преку домашните работи – до 1 бод; и
- преку контролни тестови – до 2 бода.“
Член 14
Во член 19 став 1 зборовите „на теоретската настава“ се бришат и се додаваат зборовите „од секој модул, за предметите кои се заеднички изучувани во
него“.
Во став 2 по зборовите „се опфаќаат“, се бришат
зборовите „сите модули што се изучувани во текот на
теоретската настава“, а се додаваат зборовите „сите
предмети што се изучувани во текот на тој модул“.
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Во став 3 зборовите „60 дена“ се бришат, а на нивно место се додаваат зборовите „30 дена“.
Во став 4 во првата реченица се брише зборот
„електронски“ и на негово место се додаваат зборовите
„по писмен пат“. Во втората реченица по зборот „Академијата“ се става точка, а останатиот дел од реченицата се брише.
Став 5, 8, 9 и 10 се бришат.
Ставовите 6, 7 и 11, стануваат ставови 5, 6 и 7.
Член 15
Во член 21 став 3 по зборот „лица“ се става точка, а
останатиот дел од реченицата се брише.
Ставовите 4 и 5 се бришат.
Ставовите 6 и 7 стануваат ставови 4 и 5.
Во став 5 по зборот „испитот“ се става точка, а останатиот дел од реченицата се брише.
Член 16
Членот 22 се менува и гласи:
(1) За секој модул се спроведува по еден заеднички
тест за проверување на знаењето/оспособеноста.
(2) На тестот од модул 1 можат да се освојат најмногу 10 бода, од кои 2.5 од прашања и 7.5 од практични случаи.
(3) На тестот од модул 2 можат да се освојат најмногу 10 бода, од кои 2.5 од прашања и 7.5 од практични случаи.
(4) На тестот од модул 3 можат да се освојат најмногу 5 бода, од кои 2 од прашања и 3 од практични
случаи.
(5) Секој тест за проверување на знаењето/оспособеноста содржи прашања поврзани со материјата што
се обработувала во текот на теоретската настава и прашања од практични случаи од односниот модул.
(6) Прашањата за тестот можат да бидат со заокружување на еден од повеќе зададени одговори.
(7) Бројот на прашањата зависи од бројот на часови
што ги има тој предмет, а ќе се определува на следниот
начин:
- За предметите/целините што бројат 315 часа, тестот содржи вкупно 77 прашања поврзани со целиот материјал што се предавал во теоретскиот дел;
- За предметите/целините што бројат 270 часа, тестот содржи 66 прашања поврзани со целиот материјал
што се предавал во теоретскиот дел;
- За предметите/целините што бројат 72 часа, тестот
содржи 19 прашања поврзани со целиот материјал што
се предавал во теоретскиот дел;
- За предметите/целините што бројат 45 часа, тестот
содржи 10 прашања поврзани со целиот материјал што
се предавал во теоретскиот дел;
- За предметите/целините што бројат 27 часа, тестот
содржи 7 прашања поврзани со целиот материјал што
се предавал во теоретскиот дел;
- За предметите/целините што бројат 18 часа, тестот
содржи 4 прашања поврзани со целиот материјал што
се предавал во теоретскиот дел;
- За предметите/целините што бројат 9 часа, тестот
содржи 2 прашања поврзани со целиот материјал што
се предавал во теоретскиот дел.
(8) За секое прашање се понудени три одговори, од
кое еден е точен.
(9) Точниот одговор на секое прашање се бодува со
0,10 бодови, а одговорите што не се точни се бодуваат
со 0 бодови. Неодговарањето на секое прашање се бодува со -0.10 бодови.
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(10) Секој практичен случај за решавање содржи по
три прашања, а за секое прашање понудени се по три
одговори, од кои еден е точен, а два се неточни.
(11) Точниот одговор на секое прашање од став 7
од овој член се бодува со 0,10 бодови, а одговорите
што не се точни се бодуваат со 0 бодови. Неодговарањето на секое прашање се бодува со -0.10 бодови.
(12) Фондот на прашања и практичните случаи за
решавање на тестовите ги изготвува предавачот, односно предавачкиот тим.
(13) Се смета дека слушателот кој на тестовите од
сите три модули, вклучително и бодовите за есеи, домашни работи и контролни тестови добил збирно помалку од 24 бода, не ја завршил успешно теоретската
настава.
Член 17
По членот 22 се додава нов член 22- а кој гласи:
„(1) Во текот на теоретската настава, напредокот
на слушателите се следи и преку други форми на евалуација, како писмени работи (есеи) ,домашни работи
и контролни тестови, кои ги задаваат предавачите по
определени предмети. Кај предметите што ги предава
предавачки тим, се води сметка за соодветен распоред
на овие задачи на сите предавачи.
(2) Секој слушател мора да ги изработи сите предвидени форми за перманентна евалуација во рок што ќе
биде определен од предавачот што ја задал задачата.
(3) Проверката на точноста квалитетот на изработената задача ја врши предавачот што ја задал задачата.
(4) Стручната служба на Академијата води евиденција за изработените задачи на слушателот заради
овозможување на полагање на тестот.“
Член 18
Во членот 23 по ставот 3 се додава став 4 кој гласи
„Неодговарањето на писмена работа (есеј) во определениот рок носи -0.10 бода.“
Ставовите 4 и 5 стануваат 5 и 6.
Член 19
Во членот 24 по ставот 3 се додава став 4 кој гласи
„Недоставувањето на домашната работа во определениот рок носи -0.10 бода.“
Ставовите 4 и 5 стануваат 5 и 6.
Член 20
Овој Правилник влегува во сила на денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на интернет - страницата на
Академијата.
Со влегувањето во сила на измените и дополнувањата на Правилникот за почетна обука („Службен весник на РМ“ бр. 19/2017, 88/2017, 11/2018 и 34/2018),
престанува да важи Правилникот за почетна обука
(„Службен весник на РМ“ бр.77 од 12.05.2015 година).
Бр. 02-210/6
21 јули 2020 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Сашо Рајчев, с.р.
__________

2401.
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 и 163/2018) Управниот одбор на Академијата, на седница одржана на
21.7.2020 година, донесе
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ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРИЕМНИОТ
ИСПИТ ВО АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ
ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“
Член 1
Во Правилникот за полагање на приемниот испит
во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел
Шатев“ („Службен весник на Република Македонија“
број 77/2015, 195/2015 и 115 /2019) во член 4 став 3 по
зборовите „лекарско уверение“ се додаваат зборовите
„не постаро од шест месеци“.
Член 2
Во член 6 во ставот 4 по зборот „шифра“ точката се
брише и се додаваат зборовите “и пристапен код до интернет страната на Академијата со доделени привилегии за кандидати“.
Во членот 6 во ставот 5 по зборовите „приложените
документи“ се додаваат зборовите „да ги стави во плико кое се запечатува и на кое се запишува испитната
шифра која ја добил кандидатот“ и се става запирка.
Член 3
Во членот 9 по ставот 3 се додава нов став 4 кој
гласи: „Подготвителната настава може да се спроведува и како онлајн обука“.
Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 5 и 6.
Член 4
Во членот 11а по ставот 1 се додава став 2 кој
гласи:
„Тестот за активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици (англиски, француски и германски) се полага по писмен пат.“
Ставовите 2, 3 ,4 и 5 стануваат ставови 3,4,5 и 6.
Член 5
Овој Правилник влегува во сила на денот на донесување а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на интернет - страницата на
Академијата.
Бр. 02-210/7
21 јули 2020 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Сашо Рајчев, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2402.
Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, согласно чл.10 и чл. 35 ст.1 т.1 од
Закон за Советот на јавните обвинители на Република
Северна Македонија („Службен весник на РМ“
бр.150/07), на седница одржана на 1.7.2020 година ја
донесе следната
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОТ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
I
На Меџит Јусуфи, член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, му се утврди престанок на мандатот член на Советот поради
истекот на времето за кое е избран заклучно со
31.7.2020 година.

II
Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното
донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
СОР бр. 6/20
1 јули 2020 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Северна Македонија
Претседател,
Ацо Колевски, с.р.
__________

2403.
Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, согласно чл.10 и чл. 35 ст.1 т.1 од
Закон за Советот на јавните обвинители на Република
Северна Македонија („Службен весник на РМ“
бр.150/07), на седница одржана на 1.7.2020 година ја
донесе следната
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОТ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
I
На Деса Пауновска, член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, и се утврди престанок на мандатот член на Советот поради
истекот на времето за кое е избрана заклучно со
31.7.2020 година.
II
Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното
донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
СОР бр. 7/20
1 јули 2020 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Северна Македонија
Претседател,
Ацо Колевски, с.р.
__________

2404.
Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, согласно чл.10 и чл. 35 ст.1 т.1 од
Закон за Советот на јавните обвинители на Република
Северна Македонија („Службен весник на РМ“
бр.150/07), на седница одржана на 1.7.2020 година ја
донесе следната
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОТ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
I
На Петар Аневски, член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, му се утврди престанок на мандатот член на Советот поради
истекот на времето за кое е избран заклучно со
31.7.2020 година.
II
Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното
донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
СОР бр. 8/20
1 јули 2020 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Северна Македонија
Претседател,
Ацо Колевски, с.р.

Стр. 8 - Бр. 193

www.slvesnik.com.mk
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contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.

