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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1591.
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 НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО
И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА
НЕВРАБОТЕНОСТ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
вработувањето и осигурување во случај на невработеност,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 јули 2010 година.
Бр. 07-3057/1
2 јули 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА
НЕВРАБОТЕНОСТ
Член 1
Во Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република
Македонија“ број 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001,
25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008,
161/2008 и 50/10 ), членот 70 се менува и гласи:
“Паричниот надоместок се усогласува со порастот
на трошоците на живот за претходната година објавени
од Државниот завод за статистика во јануари за тековната година за корисниците на паричен надоместок над
12 месеци.“
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија “.
__________
LIGJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR PUNËSIM DHE
SIGURIM NË RAST TË PAPUNËSISË
Neni 1
Në Ligjin për punësim dhe sigurim në rast të
papunësisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë",
numër 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003,
37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008
dhe 50/2010), neni 70 ndryshohet si vijon:
"Kompensimi me para harmonizohet me rritjen e
shpenzimeve të jetesës për vitin paraprak, të publikuara
nga Enti Shtetëror i Statistikës, në janar për vitin rrjedhës,
për shfrytëzuesit e kompensimit me para mbi 12 muaj."
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

2 јули 2010

1592.
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 САНИТАРНАТА И ЗДРАВСТВЕНАТА ИНСПЕКЦИЈА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување
на Законот за санитарната и здравствената инспекција,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 јули 2010 година.
Бр. 07-3056/1
2 јули 2010 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 САНИТАРНАТА И ЗДРАВСТВЕНАТА
ИНСПЕКЦИЈА
Член 1
Во Законот за санитарната и здравствената инспекција („Службен весник на Република Македонија“ број
71/2006 и 139/2008), во членот 4 став 1 точка 2 зборовите: „здравствена исправност“ се заменуваат со зборот „безбедност“, а зборовите: „средства за одржување
на лична хигиена, за нега и разубавување на лицето и
телото и амбалажата на тие средства“ се заменуваат со
зборовите: „козметички производи, супстанции за производство и амбалажата за тие производи“.
Точката 4 се брише.
Точките 5 и 6 стануваат точки 4 и 5.
Во точката 7 која станува точка 6 зборовите: „на
лицата кои вршат“ се заменуваат со зборовите: „во кои
се врши“.
Точките 8 и 9 стануваат точки 7 и 8.
Во точката 10 која станува точка 9 по зборот „употреба“ се става запирка и се додаваат зборовите: „козметичките производи“.
Во точката 11 која станува точка 10 зборовите:
„елементарни непогоди“ се заменуваат со зборовите:
„кризни состојби“.
Точките 12 и 13 стануваат точки 11 и 12.
Член 2
Во членот 5 став 1 точка 4 зборовите: „согласно со
потпишаните договори“ се заменуваат со зборовите:
„на здравствените работници“.
Во точката 7 по зборот „прегледи“ се додаваат зборовите: „на вработените“.
По точката 8 се додава нова точка 9, која гласи:
„9) спроведувањето на прописите од областа на
здравството;“.
Точката 9 станува точка 10.
Член 3
Во членот 6 став 1 зборовите: „заводите на здравствена заштита“ се заменуваат со зборовите: „Институтот за јавно здравје на Република Македонија, центрите за јавно здравје“.
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Во ставот 2 зборовите: „санитарните и здравствените“ се заменуваат со зборовите: „државните санитарни
и здравствени“.
Член 4
Во членот 8 став 2 по зборовите: „медицински факултет“ се додаваат зборовите: „или стоматолошки факултет“.
Член 5
Во членот 17 став 1 точка 2 по зборот „согласност“
се става запирка и се додава зборот „пријава“.
Во точката 10 зборот „технолошкиот“ се заменува
со зборот „производствениот“, а зборовите: „здравствено неисправни“ се заменуваат со зборовите: „небезбедни козметички производи и“.

Бр. 88 - Стр. 3

Pas pikës 8 shtohet pikë e re 9 si vijon:
„9) zbatimi i rregullave nga sfera e shëndetësisë;”.
Pika 9 bëhet pikë 10.
Neni 3
Në nenin 6 paragrafi 1 fjalët: „entet e mbrojtjes shendetesore” zëvendësohen me fjalët: „Instituti për Shëndet Publik i Republikës së Maqedonisë, qendrat për shëndet publik”.
Në paragrafin 2 fjalët: „sanitarë dhe shëndetësorë” zevendesohen me fjalët: „shtetërorë sanitarë dhe shendetesore”.
Neni 4
Në nenin 8 paragrafi 2 pas fjalëve: „fakultet të mjekesise” shtohen fjalët: „ose fakultet stomatologjik”.

Член 6
Во членот 27 став 2 по зборот „инспекторите“ се
додаваат зборовите: „поставуваат лента на видно место
со следниов текст „затворено од Државниот санитарен
и здравствен инспекторат“, заверена со печат на Инспекторатот, потпис на инспекторот кој ја поставил и
дата на поставување и “.

Neni 5
Në nenin 17 paragrafi 1 pika 2 pas fjalës: „pëlqim” vihet presje dhe shtohet fjala: „fletëparaqitje”.
Në pikën 10 fjala: „teknologjik” zëvendësohet me fjalen „e prodhimit”, ndërsa fjalët: „të parregullta në aspekt
shendetesor” zëvendësohen me fjalët: „produkte kozmetike
të pasigurta dhe”.

Член 7
Во членот 31 став 1 по точката 1 се додава нова
точка 2, која гласи:
„2) не постапи по извршно решение на инспекторот
(член 25 став 2);“.
Точката 2 станува точка 3.

Neni 6
Në nenin 27 paragrafi 2 pas fjalës: „inspektorët” shtohen fjalët: „vendosin shirit në vend të dukshëm me tekstin
në vijim“ i mbyllur nga Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe
Shendetesor”, të verifikuar me vulë të Inspektoratit, nenshkrim të inspektorit i cili e ka vendosur dhe datë të vendosjes dhe”.

Член 8
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR INSPEKSION SANITAR DHE SHËNDETËSOR
Neni 1
Në Ligjin për inspeksion sanitar dhe shëndetësor („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, numër 71/2006
dhe 139/2008), në nenin 4 paragrafi 1 pika 2 fjalët: „rregullsi shëndetësore”, zëvendësohen me fjalën: „siguri”,
ndersa fjalët: „mjete për mirëmbajtje të higjienës personale, për kurim dhe zbukurim të fytyrës dhe trupit dhe ambalazhit të këtyre mjeteve”, zëvendësohen me fjalët: „produkte kozmetike, substanca për prodhim dhe ambalazh për
ato produkte”.
Pika 4 shlyhet.
Pikat 5 dhe 6 bëhen pika 4 dhe 5.
Në pikën 7 e cila bëhet pikë 6, fjalët: „personat që kryejne” zëvendësohen me fjalët: „në të cilat kryhet”.
Pikat 8 dhe 9 bëhen pika 7 dhe 8.
Në pikën 10 e cila bëhet pikë 9 pas fjalës: „shfrytëzim”
vihet presje dhe shtohen fjalët: „produkte kozmetike”.
Në pikën 11 e cila bëhet pikë 10 fjalët: „fatkeqësi elementare” zëvendësohen me fjalët: „gjendje krize”.
Pikat 12 dhe 13 bëhen pika 11 dhe 12.
Neni 2
Në nenin 5 paragrafi 1 pika 4 fjalët: „në përputhje me
marreveshjet e nënshkruara” zëvendësohen me fjalët: „të
punetoreve shëndetësorë”.
Në pikën 7, pas fjalës „kontrolle” shtohen fjalët: „të të
punesuarve”.

Neni 7
Në nenin 31 paragrafi 1, pas pikës 1 shtohet pikë e re 2
si vijon:
„2) nuk vepron sipas aktvendimin ekzekutiv të inspektorit (neni 25 paragrafi 2);".
Pika 2 bëhet pikë 3.
Neni 8
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
1593.
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
ЛЕКОВИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ ПОМАГАЛА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 јули 2010 година.
Бр. 07-3058/1
2 јули 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р
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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЛЕКОВИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ ПОМАГАЛА
Член 1
Во Законот за лековите и медицинските помагала
(„Службен весник на Република Македонија” брoj
106/2007), во членот 7 став 1 алинеја 2 по зборовите:
„Комисија за" се додаваат зборовите: „хербални лекови".
Член 2
Во членот 30 став 1 зборот „осум" се заменува со
зборот „пет”.

2 јули 2010

Член 10
Во членот 162 ставот 2 се брише.
Член 11
Подзаконските акти предвидени со овoј закон ќе се
донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 12
До денот на влегувањето во сила на подзаконскиот
акт од членот 8 на овој закон, формирањето на цените
на лековите ќе се врши на начин утврден пред влегувањето во сила на овој подзаконски акт.

Член 3
Во членот 43 став 1 по зборовите: „регистрација на”
се додаваат зборовите: „хербални лекови и на".
Во ставот 2 по зборовите: „регистрација за” се додаваат зборовите: „хербални лекови и за”.

Член 13
Најдоцна до 2017 година правното лице кое врши
промет на мало со лекови е должно да обезбеди најмалку по едно лице со високо образование од областа
на фармацијата кое ќе биде постојано присутно во смена во аптеката.

Член 4
Во членот 44 по зборовите: „регистрација на” се додаваат зборовите: „хербален лек и на”.
Во алинејата 3 зборовите: „традиционалниот хербален лек" се бришат.

Член 14
Одобренијата издадени согласно со членот 30 став
1 од Законот за лековите и медицинските помагала
(„Службен весник на Република Македонија” број
106/2007) ќе важат до рокот за којшто се издадени.

Член 5
По членот 44 се додава нов член 44-а, кој гласи:

Член 15
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
__________

„Член 44-а
Одобрението за регистрација на хербални лекови и
на традиционални хербални лекови се издава на неопределено време.”
Член 6
По членот 45 се додава нов член 45-а, кој гласи:
„Член 45-а
Одобрението за регистрација на хомеопатски лекови се издава на неопределено време.”
Член 7
Во членот 82 став 1 алинејата 2 се менува и гласи:
„- да има вработено соодветен број на лица со високо образование од областа на фармацијата (постојано
присутно во аптеката) и со средно образование од областа на фармацијата,”.
Член 8
Во членот 108 ставовите 6, 7, 8 и 9 се бришат.
Ставовите 10 и 11 стануваат ставови 6 и 7.
По ставот 12 кој станува став 8 се додава нов став 9,
кој гласи:
„Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите, на предлог на министерот за здравство
ја донесува Владата на Република Македонија.”
Член 9
Во членот 131 по ставот 2 се додава нов став 3, кој
гласи:
„Содржината на образецот на барањето и потребната документација која треба да се достави за запишување на медицинските помагала во Регистарот на медицински помагала во Република Македонија ја пропишува министерот за здравство.”

LIGJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR BARNAT DHE VEGLAT NDIHMËSE
MJEKËSORE
Neni 1
Në Ligjin për barnat dhe veglat ndihmëse mjekësore
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, numër
106/2007), në nenin 7 paragrafi 1 alineja 2, pas fjalëve:
“Komisioni për”, shtohen fjalët: “barna barishtore”.
Neni 2
Në nenin 30 paragrafi 1 fjala “tetë” zëvendësohet me
fjalën “pesë”.
Neni 3
Në nenin 43 paragrafi 1 pas fjalëve: “regjistrim të”
shtohen fjalët: “barnave barishtore dhe të”.
Në paragrafin 2 pas fjalëve: “regjistrim për” shtohen
fjalët: “barna barishtore dhe për”.
Neni 4
Në nenin 44 pas fjalëve: “regjistrim të”, shtohen fjalët:
“barit barishtor dhe të”.
Në alinenë 3 fjalët: “bari barishtor tradicional”,
shlyhen.
Neni 5
Pas nenit 44 shtohet nen i ri 44-a si vijon:
"Neni 44-a
Leja për regjistrimin e barnave barishtore dhe të
barnave barishtore tradicionale, lëshohet në kohë të
pacaktuar."
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Neni 6
Pas nenit 45 shtohet nen i ri 45-a si vijon:
"Neni 45-a
Leja për regjistrimin e barnave homeopatike, lëshohet
në kohë të pacaktuar."
Neni 7
Në nenin 82 paragrafi 1, alineja 2 ndryshohet si vijon:
"- të ketë të punësuar numër përkatës personash me
arsimim të lartë nga sfera e farmacisë (prani e përhershme
në barnatore) dhe me arsimim të mesëm nga sfera e
farmacisë."
Neni 8
Në nenin 108 paragrafët 6, 7, 8 dhe 9 shlyhen.
Paragrafët 10 dhe 11 bëhen paragrafë 6 dhe 7.
Pas paragrafit 12 i cili bëhet paragraf 8, shtohet
paragraf i ri 9, si vijon:
“Metodologjinë për mënyrën e formimit të çmimeve të
barnave, me propozim të ministrit të Shëndetësisë, e
miraton Qeveria e Republikës së Maqedonisë”.
Neni 9
Në nenin 131 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si
vijon:
"Përmbajtjen e formularit të kërkesës dhe
dokumentacionin e nevojshëm që duhet të dorëzohet për
regjistrim të veglave ndihmëse mjekësore në Regjistrin e
veglave ndihmëse mjekësore në Republikën e Maqedonisë,
e përcakton ministri i Shëndetësisë".
Neni 10
Në nenin 162 paragrafi 2 shlyhet.
Neni 11
Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të
miratohen në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në
fuqi të këtij ligji.
Neni 12
Deri në ditën e hyrjes në fuqi të aktit nënligjor nga neni
8 i këtij ligji, formimi i çmimeve të barnave do të bëhet në
mënyrën e përcaktuar para hyrjes në fuqi të këtij akti
nënligjor.
Neni 13
Më së voni deri në vitin 2017, personi juridik i cili
kryen qarkullim të barnave me pakicë është i detyruar që të
sigurojë së paku nga një person me arsimim të lartë nga
sfera e farmacisë i cili do të jetë vazhdimisht i pranishëm
në ndërrim në barnatore.
Neni 14
Lejet e lëshuara në pajtim me nenin 30 paragrafi 1 të
Ligjit për barnat dhe veglat ndihmëse mjekësore (“Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, numër 106/2007),
do të vlejnë deri në afatin për të cilin janë lëshuar.
Neni 15
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
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1594.
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
ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 јули 2010 година.
Бр. 07-3059/1
2 јули 2010 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 ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА
Член 1
Во Законот за здравствената заштита („Службен
весник на Република Македонија“ брoj 38/91, 46/93,
55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007,
77/2008 и 67/2009), во членот 93 по ставот 1 се додава
нов став 2, кој гласи:
„Составен дел на решението за дозволата од ставот
1 на овој член е листата на здравствени услуги што
според условите што се исполнети ќе се укажуваат во
здравствената установа.“
Ставот 2 станува став 3.
Член 2
Во членот 109 по ставот 2 се додава нов став 3, кој
гласи:
„Покрај работите од ставовите 1 и 2 на овој член,
согласно со карактерот на дејноста и во функција на
спроведување на образовната и научно-истражувачката
дејност, универзитетскиот клинички центар од областа
на стоматологијата, може да врши и услуги од примарна стоматолошка здравствена заштита врз основа на
одобрение од министерот за здравство.“

си:

Член 3
По членот 113-а се додава нов член 113-б, кој гла-

„Член 113-б
Работата во здравствените установи, врз начелата
на достапност, рационалност, ефикасност и континуираност на здравствената заштита, се организира во внатрешни организациони единици кои претставуваат организационо-техничка целина во процесот на работата
во зависност од видот на здравствената установа.
Видовите и делокругот на работа на внатрешните
организациони единици и минималниот број на извршители по внатрешни организациони единици согласно со начелата од ставот 1 на овој член ги пропишува
министерот за здравство.“
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Член 4
Во членот 115 по ставот 1 се додаваат четири нови
става 2, 3, 4 и 5, кои гласат:
„Начинот на организацијата на работата и спроведувањето на континуираната здравствена заштита, преку дежурства, според потребите на граѓаните, видот и
обемот на здравствената заштита ги пропишува министерот за здравство.
Ако е оневозможено континуираното вршење на
здравствената заштита во јавна здравствена установа
поради недостаток на кадар, по претходно утврдена потреба и согласност на вработениот и претходна согласност на министерот за здравство, јавните здравствени
установи што спроведуваат болничка здравствена заштита можат меѓусебно да склучат спогодба за вршење
на здравствени услуги, со цел да се обезбеди континуирано користење на здравствената заштита.
Јавните здравствени установи и приватните здравствени установи што спроведуваат примарна здравствена заштита склучуваат спогодба за вршење на
здравствена услуга од примарната здравствена заштита
со цел за обезбедување на континуирана здравствена
заштита по претходна согласност на министерот за
здравство.
Со спогодбата од ставот 3 на овој член се уредуваат: правата и обврските на јавните здравствени установи, а особено обврската на јавната здравствена установа во која здравствениот работник ги извршува работите да и пренесе на установата во која здравствениот работник е во работен однос соодветен паричен износ за
времето додека ги извршувал работите во истата, но
најмалку колку што е износот на бруто платата што би
ја остварил вработениот за тоа време во здравствената
установа во која е во работен однос, условите и времето на вршење на здравствените услуги, како и другите
права и обврски на јавните здравствени установи во врска со обезбедувањето на континуираната здравствена
заштита.“
Член 5
Во членот 115-а став 1 по зборовите: „вработени во
здравствена установа" се додаваат зборовите: „и здравствените работници од високообразовна институција медицински факултет кој остварува здравствена дејност“, а зборовите: „болничка здравствена установа“ се
додаваат зборовите: „болничка здравствена заштита“.
Во ставот 3 по зборовите: „здравствена установа" се
додаваат зборовите: „или високообразовна институција
- медицински факултет кој остварува здравствена дејност“, а точката на крајот од реченицата се заменува
со запирка и се додаваат зборовите: „освен за надоместување на трошоците настанати со вршењето на дополнителната дејност“.
Член 6
По членот 115-а се додаваат два нови члена 115-б и
115-в, кои гласат:
„Член 115-б
Видовите, цените на здравствените услуги кои се
укажуваат како дополнителна дејност и нормите кои
здравствениот рабоник кој ја врши дополнителната дејност треба да ги исполни во текот на редовното работно време се утврдуваат со акт на јавната здравствена
установа и високообразовната институција - медицински факултет кој остварува здравствена дејност во која
се врши дополнителната дејност, на кој согласност дава министерот за здравство.
Јавната здравствена установа и високообразовната
институција - медицински факултет кој остварува
здравствена дејност има обврска да утврди норми од
ставот 1 на овој член по вид и обем на здравствени услуги како едномесечно извршување во текот на редов-
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но работно време определено со закон на ниво на еден
здравствен работник кој исполнува услови за вршење
дополнителна дејност.
Здравствениот работник како услов за вршење на
дополнителна дејност во тековниот месец има обврска
да ги исполни нормите утврдени во ставот 2 на овој
член.
Во случај на контрола, пред надлежниот орган писмен доказ за исполнети норми дава јавната здравствена
установа и високообразовната институција - медицински факултет кој остварува здравствена дејност која на
здравствениот работник му издала согласност за вршење на дополнителна дејност.
Здравствениот работник врши дополнителна дејност во рамките на најмногу 30% од обемот и видот на
секоја услуга поединечно утврдени со актот на јавната
здравствена установа и високообразовната институција
- медицински факултет кој остварува здравствена дејност од ставот 1 на овој член.
Цената од ставот 1 на овој член се состои од референтната цена на здравствената услуга, зголемена за
вредноста на трудот на здравствениот работник кој ја
извршува дополнителната дејност и вредноста на трудот на членовите на тимот.
Јавната здравствена установа и високообразовната
институција - медицински факултет кој остварува
здравствена дејност има обврска да ја утврди вредноста на трудот на здравствениот работник кој ја извршува дополнителната дејност и вредноста на трудот на
членовите на тимот.
Пациентот, како осигурано лице, на јавната здравствена установа и високообразовната институција - медицински факултет кој остварува здравствена дејност
плаќа 20% од референтната цена на здравствената услуга зголемена за износот на утврдената вредност на
трудот на здравствениот работник и вредноста на трудот на членовите на тимот. Остaнатите 80% од референтната цена на здравствената услуга се дел од буџетот на јавната здравствена установа.
Пациентот, како неосигурано лице, на јавната
здравствена установа и високообразовната институција
- медицински факултет кој остварува здравствена дејност ја плаќа референтната цена на здравствената услуга во целост зголемена за износот на вредноста на трудот на здравствениот работник кој ја извршува дополнителната дејност и вредноста на трудот на членовите
на тимот.
Јавната здравствена установа и високообразовната
институција - медицински факултет кој остварува
здравствена дејност во која се извршила дополнителната дејност има обврска износот утврден како вредност
на трудот на здравствениот работник кој ја извршил
дополнителната работа намален за 20% и износот утврден како вредност на трудот на членовите на тимот
согласно со ставот 7 на овој член, да ги исплати на нивните трансакциски сметки најдоцна до 15 во тековниот
месец за претходниот месец.
Член 115-в
Здравствениот работник кој ја извршил здравствената услуга како дополнителна дејност е должен да изготви писмен извештај за секој пациент и да води евиденција за направените трошоци на посебен образец.
Здравствениот работник од ставот 1 на овој член е
должен да достави примерок од писмениот извештај и
трошковниот образец до јавната здравствена установа
или високообразовната институција - медицински факултет кој остварува здравствена дејност во која ја извршил дополнителната дејност.
Установата од ставот 2 на овој член е должна да ги
чува писмениот извештај и трошковниот образец три
години од денот на доставувањето.“
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Член 7
Во членот 135 ставот 2 се менува и гласи:
„Управниот одбор на јавните здравствени установи
од специјалистичко консултативната и болничката
здравствена заштита го сочинуваат пет челена од кои
двајца претставници од редот на стручните и компетентни лица во јавната здравствена установа кои ги избира стручниот орган и тројца претставници на основачот.“
Во ставот 3 зборот „девет“ се заменува со зборот
“седум“, зборот „тројца“ се заменува со зборот „двајца“, а зборот „четворица“ се заменува со зборот „тројца“.
Член 8
По членот 136 се додава нов член 136-а, кој гласи:
„Член 136-а
Работоводниот орган на јавната здравствена установа (во натамошниот текст: директор) е одговорен за
работењето на јавната здравствена установа и за обврските што се преземаат во правниот промет.
Лицето од ставот 1 на овој член кое се именува за
директор треба да има завршено високо образование од
областа на медицинските или стоматолошките науки,
високо образование - дипломиран логопед, високо
образование - специјалист по медицинска биохемија,
економските науки или јавно здравствениот менаџмент, најмалку со пет години работно искуство и положен испит за директор согласно со овој закон и да го
исполни и условот да понуди најквалитетна програма
за работа на јавната здравствена установа.“
Член 9
Во членот 137 ставот 1 се менува и гласи:
„По исклучок од членот 136-а на овој закон директор на јавна здравствена установа здравствен дом со
над 1.000 вработени, универзитетски клинички центар,
универзитетска клиника, клиничка болница и институт
се состои од две лица кои се подеднакво одговорни за
работењето на јавната здравствена установа и за обврските што се преземаат во правниот промет.“
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Член 13
По членот 149 се додаваат седум нови члена 149-а,
149-б, 149-в, 149-г, 149-д, 149-ѓ и 149-е, кои гласат:
„Член 149 -а
Спроведувањето на планот и програмата за специјализациите и субспецијализациите од страна на здравствените работници, односно здравствените соработници (во натамошниот текст: специјализанти) се организира и следи од овластен здравствен работник, односно
здравствен соработник (во натамошниот текст: ментор), кој ги исполнува критериумите по однос на образованието и искуството во соодветната област на специјализацијата, односно субспецијализацијата.
Менторот во текот на спроведувањето на планот и
програмата за специјализациите и субспецијализациите
обезбедува и дополнителни активности и е одговорен
во соработка со овластениот здравствен работник односно здравствен соработник од членот 149-в на овој
закон на специјализантот да му овозможи да ги исполни вештините од планот и програмата за специјализациите, односно субспецијализациите и да успее да ги
совлада знаењата и вештините во текот на специјализацијата, односно субспецијализацијата.
Менторот го води специјализантот во спроведувањето на специјализацијата, односно субспецијализацијата и може да води најмногу тројца специјализанти,
односно шест специјализанти од специјализацијата по
семејна медицина.
Ако менторот не му овозможи на специјализантот
да ги исполни вештините од планот и програмата за
специјализациите, односно субспецијализациите не може да води нов специјализант.
Здравствените работници и здравствените соработници од ставот 1 на овој член ги овластува министерот
за здравство, на предлог на Медицинскиот, Стоматолошкиот, односно Фармацевтскиот факултет.
Поблиските критериуми од ставот 1 на овој член ги
пропишува министерот за здравство.

Член 11
Во членот 137-е став 1 по алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:
“- не е донесена програмата од членот 150 став 2 на
овој закон, односно и/или не обезбеди нејзино спроведување односно не обезбеди финансиски средства во
висина потребна за спроведување на специјализациите,
односно субспецијализациите од средствата на здравствената установа,“.
Алинеите 6 и 7 стануваат алинеи 7 и 8.
Во ставот 2 по зборот “совет“ се додаваат зборовите: “на јавна здравствена установа од членот 137 на
овој закон“.

Член 149-б
Менторот од членот 149-а на овој закон го потврдува успешно совладаниот дел од специјализациите и
субспецијализациите (турнус) со што специјализантот
се стекнува со можноста да ја продолжи специјализацијата, односно субспецијализацијата согласно со планот и програмата.
Ако специјализантот не го совлада успешно делот
од специјализацијата односно субспецијализацијата
(турнусот) времетраењето на специјализацијата се продолжува за времето потребно за совладување на соодветниот дел од специјализацијата, односно субспецијализацијата (во натамошниот текст: повторен турнус).
Специјализантот е должен да го повтори целиот
или дел од турнусот, ако менторот процени дека успешно не ги совладал знаењата и вештините од планот
и програмата.
Спроведувањето на повторениот турнус или дел од
турнусот паѓа на товар на специјализантот.

Член 12
Во членот 146 став 3 по зборовите: “стажот на специјализациите“ се става запирка и се додаваат зборовите: “како и начинот на спроведувањето на стажот, начинот на полагање на испитот и образецот на специјализантската книшка и на книгата за евиденција за
спроведените постапки и интервенции во текот на стажот на специјализации“.

Член 149-в
Специјализантите совладувањето и исполнувањето
на одделните вештини од планот и програмата за специјализациите, односно субспецијализациите го вршат
во здравствените установи од членот 148 став 1 на овој
закон овластени од министерот за здравство под надзор
на овластен здравствен работник, односно здравствен
соработник (во натамошниот текст: едукатор).

Член 10
Во членот 137-б став 1 по зборот „директорот“ се
додаваат зборовите: „на јавна здравствена установа од
членот 137 на овој закон“.
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Специјализантите можат да укажуваат, односно
можат да вршат определени работи во укажувањето на
здравствената заштита од областа од која специјализира, односно субспецијализира само под надзор на едукаторот.
Едукаторот, во координација на менторот, може да
води најмногу тројца специјализанти во деловите на
стажот на специјализација, односно субспецијализација за кои е определен и го потврдува совладувањето и
исполнувањето на одделните вештини од планот и програмата за специјализациите, односно субспецијализациите.
Член 149-г
По совладувањето на планот и програмата за специјализацијата, односно субспецијализацијата специјализантот во присуство на менторот, полага специјалистички, односно субспецијалистички испит, кој се состои од писмен,устен и практичен дел, пред испитна
комисија формирана од Медицинскиот, Стоматолошкиот, односно Фармацевтскиот факултет.
Член 149-д
Ако во период од пет години најмалку двајца специјализанти кај еден ментор, односно едукатор со успех не ги совладале одделните вештини од планот и
програмата за специјализациите, односно субспецијализациите на менторот, односно едукаторот му се одзема овластувањето за вршење на работите на ментор,
односно едукатор.
Член 149-ѓ
Високообразовните установи се должни 40% од
средствата добиени од надоместокот од членот 148 на
овој закон за еден специјализант да ги наменат за надоместување на работата на менторите, односно едукаторите, на начин утврден со актот на високообразовната
установа.
Член 149-е
Јавната здравствена установа што ја одобрила специјализацијата склучува договор со специјализантот со
кој се уредуваат меѓусебните права и обврските по однос на реализацијата на специјализацијата, времето
што специјализантот треба да го одработи во установата по завршувањето на специјализацијата, висината на
средствата што треба да ги надомести ако предвреме ја
напушти установата и соодветна гаранција во случај на
неисполнување на обврската кон здравствената установа.“
Член 14
Во членот 150 по ставот 1 се додаваат три нови
става 2, 3 и 4, кои гласат:
“Јавните здравствени установи за спроведување на
програмата од ставот 2 на овој член се должни да обезбедат финансиски средства во висина потребна за
спроведување на специјализациите, односно субспецијализациите.
Програмата од ставот 1 на овој член се донесува на
предлог на Советот за специјализации формиран од
министерот за здравство.
Советот за специјализации го сочинуваат девет члена, од кои по еден претставник од Медицинскиот, Стоматолошкиот и Фармацевтскиот факултет и по еден
претставник од Лекарската, Стоматолошката и Фармацевтската комора, Министерството за здравство, Министерството за образование и наука и Фондот за
здравствено осигурување на Македонија."
Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 5 и 6.
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Член 15
Во членот 151 по ставот 1 се додава нов став 2, кој
гласи:
“Во актот од ставот 1 на овој член јавната здравствена установа ги утврдува бодовите за селекција на
кандидатите кои ги исполнуваат условите од членот
149 на овој закон за редоследот на упатување на специјализација, односно субспецијализација според следниве критериуми и сооднос: најмногу 30% од бодовите за
должината на работното искуство и најмногу 70 % од
бодовите за должината на работното искуство во областа од која се доделува специјализацијата, односно
субспецијализацијата.“
Ставот 2 станува став 3.
Во ставот 3 кој станува став 4 по зборовите: “здравствените работници“ се додаваат зборовите: “односно
здравствените соработници кои се упатени од здравствените установи од ставот 1 на овој член или кои се
пријавиле за запишување на специјализацијата согласно со членот 152 од овој закон, како и кои се“.
По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:
“Високообразовните установи врз основа на евиденцијата од ставот 4 на овој член се должни да ги запишат здравствените работници, односно здравствените соработници на специјализација, односно субспецијализација според редоследот на пријавување, критериумите што ќе ги утврди високообразовната установа и
ако ги исполнуваат условите од членот 149 на овој закон, а во рамките на со оглас утврдениот број на слободни места за спроведување на специјализациите, односно субспецијализациите.“
Член 16
Членот 152 се менува и гласи:
“Здравствените работници, односно здравствените
соработници вработени во приватни здравствени установи и невработените можат да се пријават за запишување на специјализација во согласност со планот за
специјализации донесен од високообразовната установа, ако ги исполнуваат условите од членот 149 на овој
закон и критериумите што ќе ги утврди високообразовната установа.“
Член 17
Во членот 183 став 1 по точката 4 се додава нова
точка 5, која гласи:
“5) не го чува писмениот извештај и трошковниот
образец три години од денот на доставувањето (член
115-в став 3);“.
Точките 5 и 6 стануваат точки 6 и 7.
Член 18
Во членот 190 став 1 по точката 2 се додаваат две
нови точки 3 и 4, кои гласат:
“3) не постапи согласно со членот 115-б став 4 од
овој закон;
4) не постапи согласно со членот 115-в став 1 и/или
2 од овој закон;“.
Точката 3 станува точка 5.
Член 19
Во членот 200-к ставот 3 се менува со два нови става 3 и 4, кои гласат:
“Покрај деловите од објектите и опремата од ставот 1 на овој член, под исти услови може да се трансформираат, односно приватизираат и просторот и опремата на јавните здравствени установи - здравствените
станици и здравствените домови во кои се врши специјалистичко-консултативна здравствена заштита.
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Владата на Република Македонија, по предлог на
Министерството за здравство, ќе донесе одлука за видовите на дејностите од специјалистичко- консултативната здравствена заштита кои се вршат во деловите во
јавните здравствени установи - здравствените станици
и здравствените домови што ќе се трансформираат, односно приватизираат согласно со ставот 3 на овој
член.“
Во ставот 4 кој станува став 5 точка 5 бројот “18" се
заменува со бројот “14".
Член 20
Мандатот на постојните директори именувани на
јавен конкурс во јавните здравствени установи од членот 136-а став 1 на овој закон престанува по истекот
на 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 21
Мандатот на постојните членови на управни одбори
на јавните здравствени установи престанува по истекот
на 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 22
Јавните здравствени установи ќе ја усогласат својата работа со одредбите на овој закон во рок од девет
месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 23
Подзаконските акти предвидени во овој закон ќе се
донесат во рок од три месеци од денот на влегувањето
во сила на овој закон.
Член 24
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
___________
LIGJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR MBROJTJE SHENDETESORE
Neni 1
Në Ligjin për mbrojtje shendetesore ("Gazeta Zyrtare e
Republikes së Maqedonise", numer 38/91, 46/93, 55/95,
10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008 dhe
67/2009), në nenin 93 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri
2, si vijon:
"Pjese perberese e aktvendimit për lejen nga paragrafi 1
i ketij neni, eshte lista e sherbimeve shendetesore që sipas
kushteve të cilat jane plotesuar do të ofrohen në institucionin shendetesor."
Paragrafi 2 behet paragraf 3.
Neni 2
Në nenin 109 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si
vijon:
"Krahas puneve nga paragrafet 1 dhe 2 të ketij neni, në
pajtim me karakterin e veprimtarise dhe në funksion të realizimit të veprimtarise arsimore dhe shkencore-hulumtuese,
qendra klinike universitare nga sfera e stomatologjise
mund të kryeje edhe sherbime të mbrojtjes primare shendetesore stomatologjike, në baze të lejes nga ministri i Shendetesise."
Neni 3
Pas nenit 113-a shtohet nen i ri 113-b, si vijon:
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"Neni 113-b
Puna në institucionet shendetesore, në baze të parimit
të qasjes, racionalizmit, efikasitetit dhe vazhdimesise së
mbrojtjes shendetesore, organizohet në njesite e brendshme
organizative, të cilat paraqesin një teresi teknike-organizative në procesin e punes, varesisht nga lloji i institucionit
shendetesor.
Llojet dhe fusheveprimin e punes së njesive të brendshme organizative dhe numrin minimal të kryeresve neper
njesite e brendshme organizative në pajtim me parimet nga
paragrafi 1 i ketij neni, i percakton ministri i Shendetesise."
Neni 4
Në nenin 115 pas paragrafit 1 shtohen kater paragrafe
të rinj 2, 3, 4 dhe 5 si vijojne:
"Menyren e organizimit të punes dhe realizimin e
mbrojtjes shendetesore të vazhdueshme, nepermjet kujdestarive, sipas nevojave të qytetareve, llojin dhe vellimin e
mbrojtjes shendetesore, i percakton ministri i Shendetesise.
Nese eshte pamundesuar kryerja e vazhdueshme e
mbrojtjes shendetesore në institucionin shendetesor publik
për shkak të mungeses së kuadrit, me nevojen e konstatuar
paraprakisht dhe pelqimin e të punesuarit dhe pelqimin paraprak nga ana e ministrit të Shendetesise, institucionet
shendetesore publike që realizojne mbrojtje shendetesore
spitalore, mundet që ndermjet veti të lidhin marreveshje
për kryerjen e sherbimeve shendetesore, me qellim që të sigurohet shfrytezimi i vazhdueshem i mbrojtjes shendetesore.
Institucionet shendetesore publike dhe institucionet
shendetesore private që realizojne mbrojtje shendetesore
primare lidhin marreveshje për kryerjen e sherbimeve
shendetesore nga mbrojtja shendetesore primare me qellim
të sigurimit të mbrojtjes shendetesore të vazhdueshme pas
pelqimit paraprak nga ministri i Shendetesise.
Me marreveshjen nga paragrafi 3 i ketij neni rregullohen: të drejtat dhe obligimet e institucioneve shendetesore
publike, e sidomos obligimi i institucionit shendetesor publik në të cilin punetori shendetesor i kryen punet, që t'ia
barte institucionit në të cilin punetori shendetesor eshte në
marredhenie pune shumen perkatese në para për kohen deri
sa i ka kryer punet në të njejtin, por së paku sa eshte shuma
e rroges bruto që do ta realizonte i punesuari për atë kohe
në institucionin shendetesor në të cilin eshte në marredhenie pune, kushtet dhe kohen e kryerjes së sherbimeve shendetesore, si dhe të drejtat dhe obligimet tjera të institucioneve shendetesore në lidhje me sigurimin e mbrojtjes shendetesore të vazhdueshme."
Neni 5
Në nenin 115-a paragrafi 1, pas fjaleve: "të punesuar në
institucionin shendetesor" shtohen fjalet: "dhe punetoret
shendetesor nga institucioni i arsimit të larte-fakulteti i
mjekesise i cili realizon veprimtari shendetesore", ndersa
fjalet: "institucion shendetesor spitalor" zevendesohen me
fjalet: "mbrojtje shendetesore spitalore".
Në paragrafin 3 pas fjaleve: "institucioni shendetesor"
shtohen fjalet: "ose institucioni i arsimit të larte-fakulteti i
mjekesise i cili realizon veprimtari shendetesore", ndersa
pika në fund të fjalise zevendesohet me presje dhe shtohen
fjalet: "pervec për kompensim të shpenzimeve të shkaktuara me kryerjen e veprimtarise plotesuese".
Neni 6
Pas nenit 115-a shtohen dy nene të reja 115-b dhe 115v, si vijojne:
"Neni 115-b
Llojet, cmimet e sherbimeve shendetesore të cilat ofrohen si veprimtari plotesuese dhe normat të cilat punetori
shendetesor i cili e kryen veprimtarine plotesuese duhet t'i
plotesoje gjate orarit të rregullt të punes, percaktohen me
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akt të institucionit shendetesor publik dhe institucionit të
arsimit të larte-fakulteti i mjekesise i cili realizon veprimtari shendetesore në të cilin kryhet veprimtaria plotesuese,
për të cilin pelqim jep ministri i Shendetesise.
Institucioni shendetesor publik dhe institucioni i arsimit
të larte-fakulteti i mjekesise i cili realizon veprimtari shendetesore ka për obligim që të percaktoje norma nga paragrafi 1 i ketij neni për llojin dhe vellimin e sherbimeve
shendetesore si kryerje njemujore gjate orarit të rregullt të
punes, të percaktuar me ligj në nivel të një punetori shendetesor i cili i ploteson kushtet për kryerjen e veprimtarise
plotesuese.
Punetori shendetesor si kusht për kryerjen e veprimtarise plotesuese në muajin rrjedhes, ka për obligim që t'i plotesoje normat e percaktuara në paragrafin 2 të ketij neni.
Në rast kontrolli, para organit kompetent deshmi me
shkrim për normat e plotesuara jep institucioni shendetesor
publik dhe institucioni i arsimit të larte-fakulteti i mjekesise i cili realizon veprimtari shendetesore, i cili punetorit
shendetesor i ka dhene pelqim për kryerjen e veprimtarise
plotesuese.
Punetori shendetesor kryen veprimtari plotesuese në
suaza të më së shumti 30% nga vellimi dhe lloji i çdo sherbimi në vecanti, të percaktuara me aktin e institucionit
shendetesor publik dhe institucionit të arsimit të larte-fakulteti i mjekesise i cili realizon veprimtari shendetesore
nga paragrafi 1 i ketij neni.
Cmimi nga paragrafi 1 i ketij neni, perbehet nga cmimi
referent i sherbimeve shendetesore, i rritur për vleren e punes së punetorit shendetesor i cili kryen veprimtari plotesuese dhe vleren e punes së anetareve të ekipit.
Institucioni shendetesor publik dhe institucioni i arsimit
të larte-fakulteti i mjekesise i cili realizon veprimtari shendetesore, ka për obligim që ta percaktoje vleren e punes së
punetorit shendetesor i cili e kryen veprimtarine plotesuese
dhe vleren e punes së anetareve të ekipit.
Pacienti si person i siguruar, institucionit shendetesor
publik dhe institucionit të arsimit të larte-fakulteti i mjekesise i cili realizon veprimtari shendetesore, i paguan 20% të
cmimit referent për sherbimin shendetesor, të rritur për
shumen e vleres së percaktuar për punen e punetorit shendetesor dhe vleren e punes së anetareve të ekipit. Pjesa e
mbetur prej 80% nga cmimi referent i sherbimit shendetesor eshte pjese e buxhetit të institucionit shendetesor publik.
Pacienti si person i pasiguruar, institucionit shendetesor
publik dhe institucionit të arsimit të larte-fakulteti i mjekesise i cili realizon veprimtari shendetesore, ia paguan cmimin referent të sherbimit shendetesor në teresi, të rritur për
shumen e vleres së punes së punetorit shendetesor, i cili e
kryen veprimtarine plotesuese dhe vleren e punes së anetareve të ekipit.
Institucioni shendetesor publik dhe institucioni i arsimit
të larte-fakulteti i mjekesise i cili realizon veprimtari shendetesore në të cilin eshte kryer veprimtaria plotesuese, ka
për obligim që shumen e percaktuar si vlere e punes së punetorit shendetesor i cili e ka kryer punen plotesuese të
zvogeluar për 20% dhe shumen e percaktuar si vlere të punes së anetareve të ekipit në pajtim me paragrafin 7 të ketij
neni, t'i paguaje në llogarite e tyre të transaksionit më së
voni deri në të 15-in në muajin rrjedhes për muajin paraprak.
Neni 115-v
Punetori shendetesor i cili e ka kryer sherbimin shendetesor si veprimtari plotesuese eshte i obliguar që të pergatise raport me shkrim për çdo pacient dhe të mbaje evidence
për shpenzimet e bera në formular të posacem.
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Punetori shendetesor nga paragrafi 1 i ketij neni eshte i
obliguar që të dorezoje një ekzemplar nga raporti me
shkrim dhe formular për shpenzimet te institucioni shendetesor publik ose institucioni i arsimit të larte-fakulteti i
mjekesise i cili realizon veprimtari shendetesore në të cilin
e ka kryer veprimtarine plotesuese.
Institucioni nga paragrafi 2 i ketij neni, eshte i obliguar
që t'i ruaje raportin me shkrim dhe formularin e shpenzimeve tri vite nga dita e dorezimit."
Neni 7
Në nenin 135, paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
"Keshillin Drejtues të institucioneve shendetesore publike nga mbrojtja shendetesore spitalore dhe specialistekonsultative, e perbejne pese anetare prej të cileve dy perfaqesues nga radhet e personave profesionale dhe kompetente të institucionit shendetesor publik, të cilet i zgjedh organi profesional dhe tre perfaqesues të themeluesit."
Në paragrafin 3 fjala "nente" zevendesohet me fjalen
"shtate", fjala "tre" zevendesohet me fjalen "dy", ndersa
fjala "kater" zevendesohet me fjalen "tre".
Neni 8
Pas nenit 136 shtohet nen i ri 136-a, si vijon:
"Neni 136-a
Organi udheheqes i institucionit shendetesor publik (në
tekstin e metejme: drejtori) eshte pergjegjes për punen e institucionit shendetesor publik dhe për obligimet që merren
në qarkullimin juridik.
Personi nga paragrafi 1 i ketij neni i cili emerohet për
drejtor, duhet të kete të kryer arsimim të larte nga sfera e
shkencave të mjekesise ose stomatologjike, arsimim të larte-logoped i diplomuar, arsimim të larte-specialist i biokimise mjekesore, shkencave ekonomike ose menaxhmentit
shendetesor publik, të pakten pese vite pervoje pune në institucion shendetesor dhe provim të dhene për drejtor në
pajtim me kete ligj dhe ta plotesoje edhe kushtin që të ofroje program më cilesor për punen e institucionit shendetesor
publik."
Neni 9
Në nenin 137 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:
"Me perjashtim nga neni 136-a të ketij ligji, drejtori i
institucionit shendetesor publik, i shtepise së shendetit me
mbi 1000 të punesuar, qendres klinike universitare, klinikes universitare, spitalit klinik dhe institutit perbehet prej
dy personave, të cilet në menyre të barabarte jane pergjegjes për punen e institucionit shendetesor publik dhe për obligimet të cilat merren në qarkullimin juridik".
Neni 10
Në nenin 137-b paragrafi 1 pas fjales "drejtori" shtohen
fjalet: "i institucionit shendetesor publik nga neni 137 i ketij ligji".
Neni 11
Në nenin 137-e paragrafi 1, pas alinese 5 shtohet aline
e re 6, si vijon:
"- nese nuk eshte miratuar programi nga neni 150 paragrafi 2 i ketij ligji, perkatesisht dhe/ose nuk siguron realizim e tij, perkatesisht nuk siguron mjete financiare në lartesi të nevojshme për realizimin e specializimeve, perkatesisht subspecializimeve nga mjetet e institucionit shendetesor."
Alinete 6 dhe 7 behen aline 7 dhe 8.
Në paragrafin 2 pas fjales "keshill" shtohen fjalet: "i institucionit shendetesor publik nga neni 137 i ketij ligji".
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Neni 12
Në nenin 146 paragrafi 3 pas fjaleve: "stazhi i specializimeve" vihet presje dhe shtohen fjalet: "si dhe menyra e
realizimit të stazhit, menyra e dhenies së provimit dhe formulari i librezes së specializantit dhe librit për evidence për
procedurat e zbatuara dhe intervenimet gjate stazhit të specializimeve".
Neni 13
Pas nenit 149 shtohen shtate nene të reja 149-a, 149-b,
149-v, 149-g, 149-d, 149-gj dhe 149-e, si vijojne:
"Neni 149-a
Realizimi i planit dhe programit për specializime dhe
subspecializime nga ana e punetoreve shendetesore, perkatesisht bashkepunetoreve shendetesore (në tekstin e metejshem: specializante), organizohet dhe ndiqet nga punetori
shendetesor, perkatesisht bashkepunetori shendetesor i autorizuar (në tekstin e metejshem: mentori), i cili i ploteson
kriteret në lidhje me arsimin dhe pervojen në sferen perkatese të specializimit, perkatesisht subspecializimit.
Mentori gjate realizimit të planit dhe programit për specializimet dhe subspecializimet, siguron edhe aktivitete
plotesuese dhe eshte pergjegjes në bashkepunim me punetorin e autorizuar shendetesor, perkatesisht bashkepunetorin shendetesor nga neni 149-v të ketij ligji, që specializantit t'i mundesoje që t'i plotesoje shkathtesite nga plani dhe
programi për specializime, perkatesisht subspecializime
dhe me sukses t'i pervetesoje njohurite dhe shkathtesite
gjate specializimit, perkatesisht subspecializimit.
Mentori e udheheqe specializantin në realizimin e specializimit, perkatesisht subspecializimit dhe mund të udheheqe më së shumti tre specializante, perkatesisht gjashte
specializante nga specializimi për mjekesi familjare.
Nese mentori nuk i mundeson specializantit që t'i plotesoje shkathtesite nga plani dhe programi për specializime,
perkatesisht subspecializime nuk mund të udheheqe specializant të ri.
Punetoret shendetesore dhe bashkepunetoret shendetesore nga paragrafi 1 i ketij neni, i autorizon ministri i Shendetesise, me propozim të Fakultetit të Mjekesise, Stomatologjise, perkatesisht të Farmacise.
Kriteret më të peraferta nga paragrafi 1 i ketij neni, i
percakton ministri i Shendetesise.
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Specializantet mund të ofrojne, perkatesisht mund të
kryejne pune të caktuara në ofrimin e sigurimit shendetesor
nga sfera në të cilen specializon, perkatesisht subspecializon, vetem nën mbikeqyrjen e edukatorit.
Edukatori në koordinim me mentorin, mund të udheheqe më së shumti tre specializante në pjeset e stazhit të specializimit, perkatesisht subspecializimit për të cilin eshte
percaktuar dhe e verteton pervetesimin dhe plotesimin e
shkathtesive të vecanta nga plani dhe programi për specializime, perkatesisht subspecializime.
Neni 149-g
Pas pervetesimit të planit dhe programit për specializim, perkatesisht subspecializim, specializanti në prani të
mentorit e jep provimin e specialistit, perkatesisht subspecialistit i cili perbehet nga pjesa me shkrim, pjesa me goje
dhe pjesa praktike, para komisionit për dhenien e provimit
të formuar nga Fakulteti i Mjekesise, Stomatologjise, perkatesisht i Farmacise.
Neni 149-d
Nese në periudhe prej pese vitesh së paku dy specializante te një mentor, perkatesisht edukator me sukses nuk i
pervetesojne shkathtesite e vecanta nga plani dhe programi
për specializime, perkatesisht subspecializime, mentorit,
perkatesisht edukatorit i hiqet autorizimi për kryerjen e puneve të mentorit, perkatesisht edukatorit.
Neni 149-gj
Institucionet e larta arsimore jane të obliguara që 40%
të mjeteve të fituara nga kompensimet nga neni 148 i ketij
ligji për një specializant, t'i dedikojne për kompensimin e
punes së mentoreve, perkatesisht edukatoreve, në menyren
e percaktuar me aktin e institucionit të larte arsimor.
Neni 149-e
Institucioni shendetesor publik që e ka miratuar specializimin lidh marreveshje me specializantin me të cilen rregullohen të drejtat dhe obligimet e ndersjella në lidhje me
realizimin e specializimit, kohen për të cilen specializanti
duhet të punoje në institucion pas kryerjes së specializimit,
lartesine e mjeteve që duhet t'i kompensoje, nese para kohe
e leshon institucionin dhe garanci perkatese në rast të mospermbushjes së obligimit ndaj institucionit shendetesor."

Neni 149-b
Mentori nga neni 149-a i ketij ligji e verteton pjesen e
pervetesuar me sukses nga specializimet dhe subspecializimet (turnin), me çka specializanti e fiton mundesine që ta
vazhdoje specializimin, perkatesisht subspecializimin në
pajtim me planin dhe programin.
Nese specializanti nuk e perveteson me sukses pjesen e
specializimit, perkatesisht subspecializimit (turnin), kohezgjatja e specializimeve vazhdohet për kohen e nevojshme për pervetesim të pjeses perkatese nga specializimi,
perkatesisht subspecializimi (në tekstin e metejshem: turni
i perseritur).
Specializanti eshte i obliguar që ta perserise teresisht
ose një pjese të turnit, nese mentori vlereson se nuk i ka
pervetesuar me sukses njohurite dhe shkathtesite nga plani
dhe programi.
Realizimi i turnit të perseritur ose i një pjese të turnit
eshte në llogari të specializantit.

Neni 14
Në nenin 150 pas paragrafit 1 shtohen tre paragrafe të
rinj 2, 3 dhe 4, si vijojne:
"Institucionet shendetesore publike për realizimin e
programit nga paragrafi 2 i ketij neni jane të obliguara që të
sigurojne mjete financiare në lartesine e nevojshme për realizimin e specializimeve, perkatesisht subspecializimeve.
Programi nga paragrafi 1 i ketij neni, miratohet me propozimin e Keshillit për Specializime, të formuar nga ministri i Shendetesise.
Keshillin për Specializime e perbejne nente anetare,
prej të cileve nga një perfaqesues nga Fakulteti i Mjekesise, Stomatologjise, dhe Farmacise, dhe nga një perfaqesues
nga Oda e Mjekeve, Stomatologeve dhe e Farmacisteve,
Ministria e Shendetesise, Ministria e Arsimit dhe Shkences
dhe Fondi për Sigurim Shendetesor i Maqedonise."
Paragrafet 2 dhe 3 behen paragrafe 5 dhe 6.

Neni 149-v
Specializantet pervetesimin dhe plotesimin e shkathtesive të vecanta nga plani dhe programi për specializime,
perkatesisht subspecializime, e kryejne në institucionet
shendetesore nga neni 148 paragrafi 1 të ketij ligji, të autorizuar nga ministri i Shendetesise, nën mbikeqyrjen e punetorit të autorizuar mjekesor, perkatesisht bashkepunetorit
shendetesor (në tekstin e metejme: edukator).

Neni 15
Në nenin 151, pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si
vijon:
"Në aktin nga paragrafi 1 i ketij neni, institucioni shendetesor publik i percakton piket për perzgjedhje të kandidateve të cilet i permbushin kushtet nga neni 149 i ketij ligji
për rendin e dergimit për specializim, perkatesisht subspecializim sipas kritereve dhe raportit në vijim: më së shumti

Стр. 12 - Бр. 88

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

30% të pikeve për kohezgjatjen e pervojes së punes dhe më
së shumti 70% të pikeve për kohezgjatjen e pervojes së punes në sferen në të cilen ndahet specializimi, perkatesisht
subspecializimi."
Paragrafi 2 behet paragraf 3.
Në paragrafin 3 i cili behet paragraf 4 pas fjaleve: "punetoret shendetesore" shtohen fjalet: "perkatesisht bashkepunetoret shendetesore të cilet jane derguar nga institucionet shendetesore nga paragrafi 1 i ketij neni, ose të cilet jane paraqitur për regjistrimin e specializimit në pajtim me
nenin 152 të ketij ligji, si dhe cilet jane".
Pas paragrafit 4 shtohet paragraf i ri 5 si vijon:
"Institucionet e larta arsimore në baze të evidences nga
paragrafi 4 i ketij neni, jane të obliguara që t'i regjistrojne
punetoret shendetesore, perkatesisht bashkepunetoret shendetesore për specializim, perkatesisht subspecializim sipas
të rendit të paraqitjes, kriteret që do t'i percaktoje institucioni i larte arsimor dhe nese i permbushin kushtet nga neni
149 i ketij ligji, e në kuader të numrit të percaktuar me
shpallje të vendeve të lira për realizimin e specializimeve,
perkatesisht subspecializimeve."
Neni 16
Neni 152 ndryshohet si vijon:
"Punetoret shendetesore, perkatesisht bashkepunetoret
shendetesore të punesuar në institucionet shendetesore private dhe të papunesuarit mund të paraqiten për regjistrim të
specializimit në pajtim me planin për specializime të miratuar nga institucioni i larte arsimor, nese i permbushin
kushtet nga neni 149 i ketij ligji dhe kriteret të cilat i percakton institucioni i arsimit të larte."
Neni 17
Në nenin 183 paragrafi 1, pas pikes 4 shtohet pike e re
5 si vijon:
"5) nuk e ruan raportin me shkrim dhe formularin e
shpenzimeve tre vite nga dita e dorezimit (neni 115-v paragrafi 3);".
Pikat 5 dhe 6 behen pika 6 dhe 7.
Neni 18
Në nenin 190 paragrafi 1 pas pikes 2 shtohen dy pika të
reja 3 dhe 4, si vijojne:
"3) nuk vepron në pajtim me nenin 115-b paragrafi 4 të
ketij ligji,
4) nuk vepron në pajtim me nenin 115-v paragrafi 1
dhe/ose paragrafin 2 të ketij ligji;".
Pika 3 behet pike 4.
Neni 19
Në nenin 200-k paragrafi 3 ndryshohet me dy paragrafe
të rinj 3 dhe 4, si vijojne:
"Krahas pjeseve të objekteve dhe pajisjes nga paragrafi
1 i ketij neni, në kushte të njejta mund të transformohen,
perkatesisht privatizohen edhe lokali dhe pajisja e institucioneve shendetesore publike - stacioneve shendetesore dhe
shtepive të shendetit në të cilat kryhet mbrojtja shendetesore specialiste-konsultuese.
Qeveria e Republikes së Maqedonise, me propozim të
Ministrise së Shendetesise, do të miratoje vendim për llojet
e veprimtarive nga mbrojtja shendetesore specialiste-konsultuese në institucionet shendetesore publike - stacionet
shendetesore dhe shtepite e shendetit, të cilat do të transformohen, perkatesisht privatizohen në pajtim me paragrafin 3 të ketij neni."
Në paragrafin 4 i cili behet paragraf 5, në piken 5 numri "18" zevendesohet me numrin "14"."
Neni 20
Mandati i drejtoreve ekzistues të emeruar në konkurs
publik në institucionet shendetesore publike nga neni 136-a
paragrafi 1 i ketij ligji, pushon pas kalimit të 30 diteve nga
dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.
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Neni 21
Mandati i anetareve ekzistues të keshillave drejtues në
institucionet shendetesore publike, pushon pas kalimit të
30 diteve nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.
Neni 22
Institucionet shendetesore publike do ta harmonizojne
punen e tyre me dispozitat e ketij ligji në afat prej nente
muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.
Neni 23
Aktet nenligjore të parapara në kete ligj do të miratohen në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij
ligji.
Neni 24
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".
___________
1595.
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
ЈАВНА ЧИСТОТА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за јавна чистота,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 јули 2010 година.
Бр. 07-3060/1
2 јули 2010 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 ЈАВНА ЧИСТОТА
Член 1
Во Законот за јавна чистота („Службен весник на
Република Македонија“ број 111/2008 и 64/2009), во
членот 14 алинеите 9 и 11 се бришат.
Aлинеите 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29 стануваат алинеи 9, 10, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27.
Член 2
Во членот 19 алинејата 9 се брише.
Aлинеите 10, 11 и 12 стануваат алинеи 9, 10 и 11.
Член 3
Членот 29 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно
лице, ако:
1) не обезбеди редовно и квалитетно одржување на
јавната чистота и чистење на снегот на јавни површини
во зимски услови (член 7) и
2) постапува спротивно на одредбите од членот 14
алинеи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19 и 20 на овој закон.
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Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска
противвредност за прекршокот од ставот 1 на овој член
ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице.“
Член 4
Членот 29-а се менува и гласи:
„Глоба во износ од 600 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на службеното
лице во правното лице кое ќе издаде потврда без извршена општокорисна работа од страна на лицето упатено на извршување на општокорисната работа (член 40
став 5).“
Член 5
Во членот 30 броевите: „300 до 600“ се заменуваат
со бројот „500“.
Член 6
Членот 31 се брише.
Член 7
Во членот 33 се додава нова алинеја 1, која гласи:
„- постапува спротивно на одредбите од членот 14
на овој закон,“.
Aлинеите 1 и 2 стануваат алинеи 2 и 3.
По алинеја 3 се додаваат две нови алинеи 4 и 5, кои
гласат:
- постапува спротивно на одредбите од членот 19
на овој закон и
- постапува спротивно на одредбите од членовите
20 став 2 и 21 на овој закон.“
Член 8
Во членот 34 ставот 4 се брише.
Членот 36 се брише.

Член 9

Член 10
Членот 38 се менува и гласи:
„Кога општинскиот комунален инспектор, комуналниот инспектор на општините во градот Скопје, комуналниот инспектор на градот Скопје и униформираниот полициски службеник ќе утврдат дека е сторен прекршок од членовите 29, 29-а, 32, 34 и 35 на овој закон
ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд, а кога ќе утврдат дека е сторен прекршок од членовите 30 и 37 на овој закон ќе
поднесе барање за поведување на прекршочна постапка пред Комисијата за одлучување по прекршоци во
Министерството за транспорт и врски.
За прекршоците од ставот 1 на овој член, пред поднесување на барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд, односно пред Комисијата за
одлучување по прекршоци во Министерството за транспорт и врски, општинскиот комунален инспектор,
комуналниот инспектор на општините во градот Скопје, комуналниот инспектор на градот Скопје и униформираниот полициски службеник ќе спроведат постапка
за порамнување.
Кога општинскиот комунален инспектор, комуналниот инспектор на општините во градот Скопје, комуналниот инспектор на градот Скопје и униформираниот полициски службеник ќе констатираат прекршок од
ставот 1 на овој член составуваат записник во кој се забележуваат битните елементи на прекршокот, времето,
местото и начинот на сторување на прекршокот, описот на дејствието на прекршокот и лицата затекнати на
самото место. Записникот го потпишува овластеното
службено лице и сторителот. Ако сторителот го признае прекршокот службеното лице ќе му издаде платен
налог заради наплата на глобата за прекршокот.
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Со потписот на платниот налог се смета дека сторителот на прекршокот се согласува да ја плати изречената глоба.
Сторителот на прекршокот од ставот 1 на овој член
е должен да ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на платниот налог на сметка на Буџетот
на Република Македонија означена во платниот налог.
Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот утврден во
овој став ќе плати само половина од изречената глоба.
Доколку сторителот на прекршокот одбие да се
потпише на платниот налог општинскиот комунален
инспектор, комуналниот инспектор на општините во
градот Скопје, комуналниот инспектор на градот Скопје и униформираниот полициски службеник ќе евидентираат дека лицето одбило да се потпише и истите ќе
се потпишат со полно име и презиме на платниот налог.
Ако сторителот на прекршокот од ставот 1 на овој
член не ја плати глобата во рокот утврден во платниот
налог инспекторите, односно униформираниот полициски службеник ќе поднесат барање за поведување на
прекршочна постапка пред надлежен суд, односно пред
Комисијата за одлучување по прекршоци во Министерството за транспорт и врски.
Општинскиот комунален инспектор, комуналниот
инспектор на општините во градот Скопје, комуналниот инспектор на градот Скопје и униформираниот полициски службеник се должни да водат евиденција за
прекршочните постапки за порамнување.“
Член 11
Во членот 39 став 1 зборовите: “членовите 31 став
5, 33, 34 став 4 и 36“ се заменуваат со зборовите: „член
33“.
Член 12
По членот 39 се додава нов член 39-а, кој гласи:
“Член 39-а
Доставувањето на известувањата и одлуките на Комисијата за одлучување по прекршоци се врши согласно со одредбите од Законот од општата управна постапка.
Ако живеалиштето на лицето на кое известувањето
или одлуката треба да му се достави е непознато за органот чие писмено се доставува, Комисијата за одлучување по прекршоците ќе го истакне известувањето, односно одлуката на огласна табла во Министерството за
транспорт и врски и со истекот на осум дена од денот
на истакнувањето на огласната табла во Министерството за транспорт и врски ќе се смета дека доставувањето
е уредно.“
Член 13
Во членот 40 став 1 зборовите: “членовите 31 став
5, 33, 34 став 4 и 36“ се заменуваат со зборовите: “член
33“.
Во ставот 6 зборовите: „надлежен суд“ се заменуваат со зборовите: “пред Комисијата за одлучување по
прекршоци во Министерството за транспорт и врски“.
Член 14
По членот 40 се додаваат два нови члена 40-а и 40б, кои гласат:
“Член 40-а
Прекршочната постапка за прекршоците предвидени со членот 33 од овој закон не може да се поведе ниту да се води ако поминат три години од денот кога е
сторен прекршокот.
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Член 40-б
Изречената прекршочна санкција за прекршоците
од членот 33 на овој закон не може да се изврши ако од
денот на правосилноста на одлуката со која е изречена
глобата за прекршокот поминале две години.“
Член 15
Членовите 41 и 42 се бришат.
Член 16
Прекршочните постапки започнати пред денот на
влегувањето во сила на овој закон продолжуваат да се
водат според одредбите од овој закон.
Член 17
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за јавна чистота.
Член 18
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
__________
LIGJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR PASTËRTI PUBLIKE
Neni 1
Në Ligjin për pastërti publike („Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonisë”, numër 111/2008 dhe 64/2009),
në nenin 14, alinetë 9 dhe 11 shlyhen.
Alinete 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28 dhe 29, bëhen aline 9, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 dhe 27.
Neni 2
Në nenin 19, alineja 9 shlyhet.
Alinete 10, 11 dhe 12 bëhen aline 9, 10 dhe 11.
Neni 3
Neni 29 ndryshohet si vijon:
„Gjobe në shumë prej 2 000 deri në 4 000 euro në kundervlere me denarë, do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, nëse:
1) nuk siguron mirëmbajtje të rregullt dhe kualitative të
pastertise publike dhe pastrim të borës në sipërfaqe publike
në kushte dimërore (neni 7) dhe
2) vepron në kundërshtim me dispozitat e nenit 14 alinete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19 dhe 20 të këtij ligji.
Gjobe në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në kundervlere me denarë, për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i ketij neni, do t’i shqiptohet edhe personit përgjegjës në personin juridik.”
Neni 4
Neni 29-a ndryshohet si vijon:
„Gjobe në shumë prej 600 eurosh në kundërvlerë me
denare, do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit zyrtar në
personin juridik i cili do të lëshojë vërtetim pa punën e kryer në dobi të përgjithshme nga ana e personit të dërguar
për kryerjen e punës në dobi të përgjithshme (neni 40 paragrafi 5).”
Neni 5
Në nenin 30 numrat: „300 deri në 600” zëvendësohen
me numrin “500”.
Neni 31 shlyhet.

Neni 6
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Neni 7
Në nenin 33 shtohet aline e re 1 si vijon:
„- vepron në kundërshtim me dispozitat e nenit 14 të
ketij ligji,”.
Alinete 1 dhe 2 bëhen aline 2 dhe 3.
Pas alinesë 3 shtohen dy aline të reja 4 dhe 5 si vijojnë:
" - vepron në kundërshtim me dispozitat e nenit 19 të
ketij ligji dhe
- vepron në kundërshtim me dispozitat e neneve 20 paragrafi 2 dhe 21 të këtij ligji.”
Neni 8
Në nenin 34, paragrafi 4 shlyhet.
Neni 36 shlyhet.

Neni 9

Neni 10
Neni 38 ndryshohet si vijon:“Kur inspektori komunal i
komunaleve, inspektori i komunaleve i komunave në qytetin e Shkupit, inspektori i komunaleve në qytetin e Shkupit
dhe nëpunësi policor me uniformë, do të konstatojnë se
eshte kryer kundërvajtje nga nenet 29, 29-a, 32, 34 dhe 35
të këtij ligji, do të parashtrojë kërkesë për ngritje të procedures për kundërvajtje në gjykatën kompetente, ndërsa kur
do të konstatojnë së është kryer kundërvajtje nga nenet 30
dhe 37 të këtij ligji, do të parashtrojnë kërkesë për ngritje
të procedurës për kundërvajtje para Komisionit për Vendimmarrje për Kundërvajtje në Ministrinë e Transportit dhe
Lidhjeve.
Për kundërvajtjet nga paragrafi 1 i këtij neni, para parashtrimit të kërkesës për ngritje të procedurës për kundervajtje para gjykatës kompetente, përkatësisht para Komisionit për Vendimmarrje për Kundërvajtje në Ministrinë e
Transportit dhe Lidhjeve, inspektori komunal i komunaleve, inspektori i komunaleve i komunave në qytetin e Shkupit, inspektori i komunaleve në qytetin e Shkupit dhe nepunesi policor me uniformë, do të zbatojnë procedurë për barazim.
Kur inspektori komunal i komunaleve, inspektori i komunaleve të komunave në qytetin e Shkupit, inspektori i
komunaleve në qytetin e Shkupit dhe nëpunësi policor me
uniforme, do të konstatojnë kundërvajtje nga paragrafi 1 i
ketij neni, përpilojnë procesverbal në të cilin shënohen elementet e rëndësishme të kundërvajtjes, koha, vendi dhe
menyra e kryerjes së kundërvajtjes, përshkrimi i veprimit të
kundervajtjes dhe personat e gjendur në vendin e ngjarjes.
Procesverbalin e nënshkruan personi i autorizuar zyrtar dhe
kryeresi. Nëse kryerësi e pranon kundërvajtjen, personi
zyrtar do t'i japë urdhërpagesë për arkëtimin e gjobës për
kundervajtjen.
Me nënshkrimin e urdhërpagesës, konsiderohet se kryeresi i kundërvajtjes pajtohet që ta paguajë gjobën e shqiptuar.
Kryeresi i kundërvajtjes nga paragrafi 1 i këtij neni eshte i obliguar që ta paguajë gjobën në afat prej tetë ditësh
nga dita e pranimit të urdhërpagesës në llogari të Buxhetit
të Republikës së Maqedonisë, të shënuar në urdhërpagesë.
Kryeresi i cili do ta paguajë gjobën në afatin e përcaktuar
në këtë paragraf do të paguajë vetëm gjysmën e gjobës së
shqiptuar.
Nese kryerësi i kundërvajtjes refuzon të nënshkruhet në
urdherpagese, inspektori komunal i komunaleve, inspektori
i komunaleve i komunave në qytetin e Shkupit, inspektori i
komunaleve në qytetin e Shkupit dhe nëpunësi policor me
uniforme, do të evidentojnë se personi ka refuzuar të
nenshkruhet dhe të njëjtët do të nënshkruhen me emër dhe
mbiemer të plotë në urdhërpagesë.
Nese kryerësi i kundërvajtjes nga paragrafi 1 i këtij neni, nuk e paguan gjobën në afatin e përcaktuar në urdherpagese, inspektorët, përkatësisht nëpunësi policor me uni-
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forme do të parashtrojnë kërkesë për ngritjen e procedurës
për kundërvajtje para gjykatës kompetente, përkatësisht para Komisionit për Vendimmarrje për Kundërvajtje në Ministrine e Transportit dhe Lidhjeve.
Inspektori komunal i komunaleve, inspektori i komunaleve i komunave në qytetin e Shkupit, inspektori i komunaleve në qytetin e Shkupit dhe nëpunësi policor me uniforme, janë të obliguar që të mbajnë evidencë për procedurat
për kundërvajtje për barazim.”

1596.
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

Neni 11
Në nenin 39 paragrafi 1, fjalët: “nenet 31 paragrafi 5,
33, 34 paragrafi 4 dhe 36” zëvendësohen me fjalët: “neni
33”.

Се прогласува Законот за Академијата за судии и
јавни обвинители,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 јули 2010 година.

Neni 12
Pas nenit 39 shtohet nen i ri 39-a si vijon:
“Neni 39-a
Dorezimi i njoftimeve dhe vendimeve të Komisionit
për Vendimmarrje për Kundërvajtje, bëhet në pajtim me
dispozitat e Ligjit për procedurën e përgjithshme administrative.
Nese vendbanimi i personit të cilit njoftimi ose vendimi
duhet t’i dorëzohet, është i panjohur për organin të cilit i
dorezohet me shkrim, Komisioni për Vendimmarrje për
Kundervajtje do ta publikojë njoftimin, përkatësisht vendimin në tabelën e shpalljes në Ministrinë e Transportit dhe
Lidhjeve dhe me kalimin e tetë ditëve nga dita e publikimit
në tabelën e shpalljes në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve, do të konsiderohet se dorëzimi është i rregullt.”
Neni 13
Në nenin 40 në paragrafin 1 fjalët: “nenet 31 paragrafi
5, 33, 34 paragrafi 4 dhe 36” zëvendësohen me fjalët: “neni
33”.
Në paragrafin 6 fjalët: “gjykatës kompetente” zevendesohen me fjalët: „para Komisionit për Vendimmarrje për
Kundervajtje në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve”.
Neni 14
Pas nenit 40 shtohen dy nene të reja 40-a dhe 40-b si
vijojne:
“Neni 40-a
Procedura për kundërvajtje për kundërvajtjet e parapara
me nenin 33 të këtij ligji nuk mund të ngritet e as të udhehiqet, nëse kalojnë tre vite nga dita kur është kryer kundervajtja.
Neni 40-b
Sanksioni i shqiptuar për kundërvajtje për kundërvajtjet
nga neni 33 të këtij ligji nuk mund të zbatohet, nëse nga dita e plotfuqishmërisë së vendimit me të cilin është shqiptuar gjoba për kundërvajtje, kanë kaluar dy vite."
Neni 15
Nenet 41 dhe 42 shlyhen.
Neni 16
Procedurat për kundërvajtje të filluara para ditës së hyrjes në fuqi të këtij ligji, vazhdojnë që të udhëhiqen sipas
dispozitave të këtij ligji.
Neni 17
Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvënës i Kuvendit
të Republikës së Maqedonisë, që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për pastërti publike.
Neni 18
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
„Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ

Бр. 07-3061/1
2 јули 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА АКАДЕМИЈАTA ЗА СУДИИ И ЈАВНИ
ОБВИНИТЕЛИ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Предмет на Законот
Член 1
Со овој закон се основа и се уредува работењето на
Академијата за судии и јавни обвинители (во натамошниот текст: Академијата) како јавна установа за прием
и стручно усовршување на кандидатите за судии и јавни обвинители, континуирана обука и унапредување на
стручноста на судиите и јавните обвинители, континуирана обука на стручните служби во судството и јавното обвинителство, обука на субјектите кои учествуваат
во спроведување на законите од областа на правосудството, вршење на аналитичка дејност од областа на
правосудната теорија и практика, органите на управувањето и финансирањето на Академијата.
Цел на основање на Академијата
Член 2
Цел на основање на Академијата е да обезбеди професионално, независно, непристрасно и ефикасно извршување на судиската и јавно- обвинителската функција, како и стручно и ефикасно извршување на работите
на стручните служби во судството и јавното обвинителство.
Дејност на Академијата
Член 3
(1) Академијата врши прием и стручно усовршување на идните судии и јавни обвинители, континуирано
стручно усовршување и унапредување на знаењата на
веќе избраните судии и јавни обвинители при вршењето на нивната функција, како и усовршување и обука за
професионално, етичко и стручно извршување на работните задачи на субјектите од членот 1 на овој закон,
во согласност со закон и меѓународните стандарди и
принципи.
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(2) Академијата својата дејност ја спроведува пре-

- прием на слушатели на почетна обука по пат на
организирање и полагање на приемен испит,
- организирање и спроведување на почетна обука на
идните кандидати за судии и јавни обвинители во основните судови и основните јавни обвинителства и
спроведување на завршен испит,
- организирање и спроведување на континуирана
обука за унапредување на стручноста на судиите и јавните обвинители,
- организирање и спроведување на континуирана
обука на стручните служби во судството и јавното обвинителство, како и обука на субјектите наведени во
членот 1 од овој закон,
- спроведување на аналитичка дејност од областа на
правосудната теорија и практика и
- врши и други работи утврдени со закон и Статутот на Академијата (во натамошниот текст: Статутот).
(3) Заради спроведување на дејноста, Академијата:
- организира и спроведува домашни и меѓународни
конференции, тркалезни маси, семинари, студиски програми за стручни посети и други форми на обука и
стручно усовршување,
- воспоставува и одржува соработка на полето на
обуката со сродни домашни и странски институции,
организации, здруженија и фондации, посебно со професионалните здруженија на судиите и јавните обвинители и коморите, а заради развој на концептот на интердисциплинарна и социјална димензија на обуките,
- соработува со европските мрежи на институциите
за обука, Лисабонската мрежа при Советот на Европа и
Европската мрежа за тренинг на Европската унија, остварува меѓународна размена на судии, јавни обвинители, како и субјектите наведени во членот 1 од овој закон,
- организира и води библиотека,
- издава публикации и врши друга издавачка дејност за свои потреби,
- остварува соработка со правните факултети заради развој на програми за професионално ориентирање
и подготвување на студентите од правните факултети
за прием во Академијата и
- организира и учествува во истражувачки проекти
и други дејности од значење за унапредување и усовршување на обуките во правосудството.
Член 4
(1) Академијата има својство на правно лице.
(2) Седиштето на Академијата е во Скопје.
Акти на Академијата
Член 5
(1) Основен акт на Академијата е Статутот.
(2) Со Статутот се уредуваат:
- внатрешната организација и начинот на вршењето
на дејноста на Академијата,
- управувањето и раководењето со Академијата,
- правата и обврските на субјектите од членот 1 на
овој закон,
- составот, начинот на формирањето, како и начинот на одлучување и делокругот на работа на органите
и телата на Академијата,
- правата, обврските и одговорностите на Академијата во правниот промет,
- приемот на слушатели во почетна обука,
- содржината на програмите за приемен испит, почетна обука, програмите за континуирана обука, програмата за практицирање на судиската и јавно обвинителската функција и други специјализирани програми,
- критериумите за избор на предавачи и ментори,
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- начинот на финансирање и употреба на средствата
за работа на Академијата и
- други прашања.
(3) Статутот го донесува Управниот одбор на Академијата со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број членови.
(4) Статутот и другите општи акти на Академијата
се објавуваат во ,,Службен весник на Република Македонија” на веб локацијата на Академијата и на друг начин со кој се овозможува нивна достапност до јавноста.
Печат на Академијатa
Член 6
(1) Академијата има печат.
(2) Печатот го содржи името Република Македонија, грбот на Република Македонија, називот и седиштето на Академијата.
(3) Формата и содржината на печатот, изгледот на
знаците и другите обележја и начинот на користењето
се уредува со Статутот на Академијата.
Член 7
Во Академијата не е дозволено политичко и партиско организирање и дејствување.
Соодветна и правична застапеност
во органите на Академијата
Член 8
При конституирањето на органите и телата на Академијата, назначувањето на предавачите и менторите,
конституирањето на Комисијата за приемен испит и
Комисијата за завршен испит, се применува начелото
на соодветна и правична застапеност на граѓаните кои
припаѓаат на сите заедници во Република Македонија.
Правична застапеност
Член 9
При селекцијата на кандидатите за прием во почетната обука во Академијата, без да се нарушат критериумите предвидени со овој закон, се обезбедува соодветна и правична застапеност на граѓаните кои им припаѓаат на сите заедници во Република Македонија.
II. ОРГАНИ НА АКАДЕМИЈАТА
Член 10
Органи на Академијата се Управниот одбор, директорот, заменикот на директорот и Програмскиот совет.
Управен одбор
Член 11
(1) Управниот одбор е орган на управување на Академијата и го сочинуваат 13 члена.
(2) Членови на Управниот одбор по функција се
претседателот на Судскиот совет на Република Македонија, претседателот на Советот на јавните обвинители на Република Македонија, претседателот на Врховниот суд на Република Македонија и јавниот обвинител на Република Македонија.
(3) Врховниот суд на Република Македонија на општа седница назначува два члена, од кои еден член од
редот на судиите на Врховниот суд на Република Македонија и негов заменик, а вториот член и негов заменик од редот на судиите на основните судови, апелационите судови или на Управниот суд.
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(4) Судскиот совет на Република Македонија назначува еден член од редот на членовите на Судскиот совет и негов заменик.
(5) Здружението на судии на Република Македонија
назначува еден член од редот на судиите и негов заменик.
(6) Јавното обвинителство на Република Македонија назначува два члена од кои еден член од редот на
јавните обвинители во Јавното обвинителство на Република Македонија и негов заменик, а вториот член и
негов заменик од редот на јавните обвинители во основните или вишите јавни обвинителства.
(7) Советот на јавните обвинители на Република
Македонија назначува еден член од редот на членовите
на Советот на јавни обвинители и негов заменик.
(8) Здружението на јавните обвинители на Република Македонија назначува еден член од редот на јавните
обвинители и негов заменик.
(9) Министерот за правда назначува еден член и негов заменик од редот на раководните државни службеници во Министерството за правда.
(10) Во работата на Управниот одбор учествува директорот на Академијата (во натамошниот текст: директорот), без право на глас.
Член 12
Управниот одбор ги врши следниве работи:
- донесува Статут и други општи акти на Академијата и го следи нивното извршување,
- избира претседател на Управниот одбор и негов
заменик,
- го именува, утврдува престанок на мандатот и го
разрешува директорот и заменикот на директорот,
- одлучува за времено отстранување од работа на
директорот при поведена постапка за разрешување,
- констатира и утврдува престанок и разрешување
на член и заменик-член на Управниот одбор,
- назначува и утврдува престанок и разрешување на
член и заменик-член на Програмскиот совет,
- ја избира и конституира Комисијата за приемен
испит и Комисијата за завршен испит, го избира претседателот на Комисијата за приемен испит и претседателот на Комисијата за завршен испит, утврдува престанок на функцијата на членовите на Комисијата за
приемен испит и Комисијата за завршен испит и нивните заменици и ги усвојува нивните извештаи за текот
на постапката за полагање на испитите,
- ја утврдува листата на предавачи по предлог на
директорот,
- ги разрешува предавачите на Академијата од редот на судиите и јавните обвинители по предлог на директорот,
- ја утврдува листата на ментори по предлог на Судскиот совет на Република Македонија и Советот на јавните обвинители на Република Македонија и го утврдува престанокот на својството на ментор по предлог
на Судскиот совет на Република Македонија и Советот
на јавните обвинители на Република Македонија,
- по предлог на Програмскиот совет, утврдува програми за приемен испит, за почетна обука и за завршниот испит, програми за континуирана обука, програма
за практицирање на судиската и јавнообвинителската
функција, општи и специјализирани програми за обука,
- утврдува програма за соодветната и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници
во Република Македонија во сите програми на Академијата,
- донесува годишен финансиски план што го доставува до надлежните органи,
- го утврдува начинот на користењето на средствата
за работа на Академијата,
- донесува стратешки план на Академијата,
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- ја усвојува завршната сметка и Програмата за работа на Академијата поднесена од директорот,
- најдоцна до 1 март во тековната година, усвојува
годишен извештај за работата на Академијата во претходната година и го доставува до институциите застапени во Управниот одбор,
- дава насоки за соработката со сродни институции,
организации и здруженија од земјата и од странство, за
меѓународни проекти, грантови и донации,
- донесува Деловник за својата работа,
- донесува акти за внатрешната организација и систематизација на работните места и други општи акти,
по предлог на директорот,
- донесува одлуки, решенија и заклучоци и
- врши други работи утврдени со овој закон и со
Статутот.
Мандат на членовите на Управниот одбор
Член 13
Мандатот на членовите и нивните заменици на
Управниот одбор, освен на членовите по функција,
трае четири години со право на уште еден избор.
Престанок на мандатот и разрешување на
член на Управниот одбор
Член 14
(1) На член и на заменик-член на Управниот одбор
му престанува мандатот:
- по негово барање,
- поради смрт,
- ако му престане функцијата или работниот однос
во органот каде што ја извршува функцијата или има
засновано работен однос и
- ако е спречен да ја врши функцијата член или заменик-член на Управниот одбор подолго од шест месеци поради болест или други оправдани причини.
(2) Член и заменик-член на Управниот одбор се разрешува поради:
- нестручно и несовесно вршење на функцијата во
Управниот одбор,
- ако со правосилна одлука му е изречена мерка забрана за вршење професија, дејност или должност и
- ако со правосилна судска одлука е осуден на казна
затвор во траење над шест месеци.
(3) Во случаите од ставот (1) или (2) на овој член,
органот кој го назначил членот, односно заменик-членот кој е разрешен или чиј мандат престанал, номинира
нов член, односно заменик-член најдоцна во рок од 30
дена од денот на донесувањето на одлуката за разрешување, односно престанок на мандатот.
(4) Мандатот на новоназначениот член, односно заменик-член на Управниот одбор трае до истекот на
мандатот за кој членовите на Управниот одбор се назначени.
(5) До назначување на нов член на Управниот одбор, функцијата член ја врши заменик-членот, а до изборот на нов претседател на Управниот одбор функцијата претседател ја врши заменик-претседателот на
Управниот одбор.
Претседател на Управниот одбор
Член 15
(1) Претседателот на Управниот одбор и неговиот
заменик се избира од редот на судиите и јавните обвинители, членови на Управниот одбор.
(2) Претседателот на Управниот одбор не може да
биде избран од редовите на членовите на Управниот
одбор по функција.
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(3) Мандатот на претседателот и заменик-претседателот на Управниот одбор трае две години, со можност
за уште еден избор.
Начин на работа на Управниот одбор
Член 16
(1) Работите од својот делокруг Управниот одбор
ги врши на јавна седница.
(2) Седниците на Управниот одбор ги свикува и со
нив раководи претседателот на Управниот одбор.
(3) Седница на Управниот одбор може да се свика и
по барање на директорот или на член на Управниот одбор.
(4) Управниот одбор одржува седница ако се присутни повеќе од половината од вкупниот број членови
на Управниот одбор.
(5) Се смета дека членот на Управниот одбор е
присутен доколку постои двонасочна телефонска или
друга врска (видеоконференциска), која гарантира
идентификација и дозволува учество во дискусијата и
донесувањето на одлуката. Гласот на овој член се потврдува во записник од страна на присутните членови
на Управниот одбор.
(6) За секоја седница се води записник кој го потпишуваат претседавачот на седницата и записничарот.
Седницата може да се сними и аудиовизуелно.
Начин на одлучување на Управниот одбор
Член 17
(1) Управниот одбор донесува одлуки со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Управниот
одбор.
(2) Доколку не се обезбеди потребното мнозинство
од ставот (1) на овој член, седницата се одлага и претседателот веднаш закажува нова седница која ќе се
одржи најдоцна во рок од осум дена.
Надоместок на трошоци на членовите
на Управниот одбор
Член 18
Претседателот и членовите на Управниот одбор
имаат право на надоместок на патни и дневни трошоци, согласно со прописите со кои се уредуваат тие прашања, освен членовите по функција.
Директор и заменик на директор
Член 19
(1) Директорот е раководен и извршен орган на
Академијата. Директорот има заменик.
(2) Директорот и заменикот на директорот ги именува Управниот одбор врз основа на јавен оглас кој се
објавува во “Службен весник на Република Македонија” и во најмалку два дневни весници од кои еден од
весниците кои се издаваат е на македонски јазик и еден
од весниците кои го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.
(3) Управниот одбор е должен одлуката за распишување на јавен оглас за избор на директор и заменик
на директор да ја донесе најмалку 60 дена пред истекот
на мандатот на директорот, односно заменикот на директорот.
(4) Рокот за пријавување на јавниот оглас е 15 дена
од денот на неговото објавување во “Службен весник
на Република Македонија”.
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(5) За директор, односно заменик на директор се
именува лице кое има најмалку шест години работен
стаж како судија или јавен обвинител, со високи професионални и стручни особини и резултати во работењето и со активно познавање на еден од официјалните
јазици на Европската унија.
(6) Начинот за именување и разрешување на директорот и заменикот на директорот се уредува со Статутот и општите акти на Академијата.
(7) Заменикот на директорот го заменува директорот во случај кога тој е отсутен, или кога поради болест и други причини не е во можност да ја врши својата функција. Заменикот на директорот врши работи од
надлежност на директорот што тој ќе му ги довери.
Права и должности на директорот
Член 20
Директорот ги има следниве права и должности:
- раководи со работењето на Академијата,
- ја застапува и ја претставува Академијата пред домашните и меѓународните институции,
- ги извршува одлуките на Управниот одбор,
- ја координира и организира работата на Академијата,
- се грижи за обезбедување на услови за секојдневно функционирање на Академијата,
- до Управниот одбор поднесува предлог-програма
за работа на Академијата,
- до Управниот одбор поднесува годишен извештај
за работата на Академијата,
- учествува во изготвувањето на сите програми за
обука од надлежност на Академијата,
- учествува во работата на Управниот одбор и претседава со седниците на Програмскиот совет,
- предлага листа на предавачи,
- воспоставува и одржува соработка со сродни домашни и странски институции за унапредување на обуката,
- раководи со службата за стручно, административно-технички и помошни работи на Академијата,
- управува со финансиските средства и со имотот на
Академијата,
- предлага изменување и дополнување на Статутот
и другите општи акти на Академијата,
- одговара за законитоста во работењето на Академијата и
- врши и други работи согласно со овој закон, Статутот и општите акти на Академијата.
Член 21
(1) Платата на директорот се определува на нивото
на платата на судија во Врховниот суд на Република
Македонија, односно јавен обвинител во Јавното обвинителство на Република Македонија, утврдени со закон.
(2) Платата на заменикот на директорот се определува на нивото на платата на судија во апелационен
суд, односно јавен обвинител во вишо јавно обвинителство, утврдени со закон.
Мандат на директорот и заменикот
на директорот
Член 22
Директорот и заменикот на директорот се именуваат за време од четири години, со право на повторен избор.
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Престанок на мандатот и разрешување на директорот и заменикот на директорот
Член 23
(1) На директорот и на заменикот на директорот им
престанува мандатот пред истекот на времето за кое се
именувани:
- поради смрт,
- на негово барање,
- ако е утврдена трајна неспособност за работа и
- ако ги исполнува условите за пензионирање.
(2) Директорот и заменикот на директорот се разрешуваат пред истекот на мандатот за кој се именувани:
- поради нестручно и несовесно вршење на функцијата,
- ако со правосилна одлука му е изречена мерка забрана за вршење професија, дејност или должност и
- ако со правосилна судска одлука е осуден на казна
затвор во траење над шест месеци.
(3) Против одлуката на Управниот одбор за разрешување на директорот, односно заменикот на директорот, директорот, односно заменикот на директорот има
право на управен спор пред надлежен суд.
(4) До именувањето на нов директор Управниот одбор ќе определи вршител на должноста директор од
редот на членовите на Управниот одбор.
Програмски совет
Член 24
(1) Програмскиот совет е стручен орган на Академијата.
(2) Програмскиот совет е составен од седум члена и
нивни заменици кои ги назначува Управниот одбор од
редовите на судиите, јавните обвинители, раководните
државни службеници од Министерството за правда, како и други истакнати правници од научната и истражувачката правна мисла во областа на правосудството.
Член 25
(1) За член и негов заменик на Програмскиот совет
може да биде назначен:
- активен судија или јавен обвинител со најмалку
четири години работно искуство како судија или јавен
обвинител,
- активни професори по правни науки или истакнати правници со академско звање доктор на науки со
најмалку четири години работно искуство во одредена
правна област и
- раководен државен службеник од Министерството
за правда со најмалку четири години работно искуство
на работи од областа на правосудството.
(2) Членовите и нивните заменици на Програмскиот
совет треба да поседуваат високи стручни квалитети и
углед во вршењето на функцијата и професијата, кои
имаат потврдени резултати во работењето, на трудови,
на написи и да имаат искуство во наставната или менторската работа поврзана со областа на правосудството.
(3) Мандатот на членовите и нивните заменици на
Програмскиот совет трае две години, со право на уште
еден избор.
(4) Членови и нивни заменици на Програмскиот совет не можат да бидат членовите и нивните заменици
на Управниот одбор на Академијата, Комисијата за
приемен испит и Комисијата за завршен испит.
(5) Членови и нивни заменици на Програмскиот совет можат да бидат предавачите во Академијата.
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Член 26
(1) Членовите на Програмскиот совет и нивните заменици ги назначува Управниот одбор врз основа на
номинациите од страна на институциите застапени во
Управниот одбор на Академијата. Номинациите на
кандидатите се доставуваат до Академијата со биографија.
(2) Номинацијата на членовите и нивните заменици на Програмскиот совет се врши на следниов начин:
- Врховниот суд на Република Македонија на општа седница номинира двајца членови и нивни заменици и тоа едниот член и негов заменик од редот на судиите на Врховниот суд на Република Македонија, а
вториот член и негов заменик од редот на судиите на
пониските судови или Управниот суд,
- Јавното обвинителство на Република Македонија
номинира двајца членови и нивни заменици од редот
на Јавното обвинителство на Република Македонија и
тоа еден член и негов заменик од редот на Јавното обвинителство на Република Македонија, а вториот член
и неговиот заменик од редот на пониските јавни обвинителства на Република Македонија,
- Судскиот совет на Република Македонија номинира еден член и негов заменик од редот на своите членови,
- Советот на јавните обвинители на Република Македонија номинира еден член и негов заменик од редот
на своите членови и
- министерот за правда номинира еден член и негов
заменик од редот на раководните државни службеници
во Министерството за правда.
Член 27
(1) Програмскиот совет на Академијата:
- утврдува предлог-програма за приемен испит,
- утврдува предлог-програма за почетна обука,
- утврдува предлог-програма за завршен испит,
- утврдува предлог-програма за континуирана обука, предлог- програма за практицирање на судиската и
јавнообвинителската функција и други специјализирани програми,
- го следи реализирањето на програмите и нивната
ефикасност и успешност,
- ги обновува и ги развива програмите за обука, во
зависност од годишната анализа на потребите за обука,
извршената евалуација, предлозите и сугестиите на
учесниците на обуките, предавачите и менторите, како и
домашното и меѓународното законодавство и практика,
- дава насоки за унапредување на наставните методи и техники самостојно и во соработка со предавачите
и менторите,
- дава мислење за листата на предавачи,
- дава совети, предлози и сугестии на органите на
Академијата за подобрување на квалитетот на наставата и
- врши други работи во согласност со овој закон,
Статутот и општите акти на Академијата.
(2) При утврдувањето на предлог-програмите од
ставот (1) на овој член, Програмскиот совет се раководи, покрај од позитивните прописи во Република Македонија и од меѓународното право, правото на Европската унија, праксата на Европскиот суд за човекови
права и другите меѓународни судови.
Престанок на мандатот и разрешување на
член на Програмскиот совет
Член 28
(1) На член и на заменик-член на Програмскиот совет му престанува мандатот:
- по негово барање,
- поради смрт,
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- ако му престане функцијата или работниот однос
во органот каде што ја извршувал функцијата или има
засновано работен однос и
- ако е спречен да ја врши функцијата член или заменик-член на Програмскиот совет подолго од шест
месеци поради болест или други оправдани причини.
(2) Член и заменик-член на Програмскиот совет се
разрешува поради:
- нестручно и несовесно вршење на функцијата во
Програмскиот совет,
- ако со правосилна одлука му е изречена мерка забрана за вршење професија, дејност или должност и
- ако со правосилна судска одлука е осуден на казна
затвор во траење над шест месеци.
(3) Во случаите од ставот (1) или (2) на овој член
органот кој го номинирал членот, односно заменикчленот, кој е разрешен или чиј мандат престанал, номинира нов член, односно заменик-член, најдоцна во рок
од 30 дена од денот на донесувањето на одлуката за
разрешување, односно престанок на мандатот.
(4) Мандатот на новоназначениот член, односно заменик-член на Програмскиот совет трае до истекот на
мандатот за кој членовите на Програмскиот совет се
назначени.
(5) До назначување на нов член на Програмскиот
совет работата на членот ја врши заменик-членот.
Надоместок на трошоци на членовите
на Програмскиот совет
Член 29
Членовите на Програмскиот совет имаат право на
надоместок на патни и дневни трошоци, согласно со
прописите со кои се уредуваат тие прашања.
Начин на работа на Програмскиот совет
Член 30
(1) Седниците на Програмскиот совет ги свикува и
со нив раководи директорот на Академијата.
(2) На седниците на Програмскиот совет може да
присуствуваат предавачите и менторите, како и други
лица кои со своите стручни, професионални знаења и
искуства можат да дадат придонес за подобрување на
наставата во Академијата.
III. ПРЕДАВАЧИ
Поим за предавачи
Член 31
(1) Предавачите се стручни лица за спроведување
на програмите за обука во Академијата.
(2) За предавачи на Академијата се ангажираат лица кои со своите активности при непосредното спроведување на програмите за обука, даваат придонес за
одржување на високо ниво на знаењата и вештините на
судиите, јавните обвинители, како и субјектите од членот 1 на овој закон, согласно со домашното законодавство и европските и меѓународните стандарди.
(3) Предавачите можат да бидат предавачи на Академијата и предавачи по потреба.
(4) Начинот на изготвувањето, бројот, мандатот и
составот на предлог-листата на предавачите, надоместоците, како и поблиските критериуми за евалуација
на учесниците на почетната и континуираната обука,
се уредува со Статутот и општите акти на Академијата,
согласно со начелата на јавност, стручност и еднаков
пристап.
(5) Правата и обврските на предавачите се уредуваат со договор склучен меѓу нив и Академијата, согласно со Статутот и општите акти на Академијата.
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Предавачи на Акaдемијата
Член 32
(1) Предавачи на Академијата се домашни и странски судии и јавни обвинители, адвокати и универзитетски професори, кои се ангажираат во програмите за почетна и програмите за континуирана обука на Академијата, нотари, медијатори, извршители и раководни
државни службеници.
(2) Предавачи на Академијата од ставот (1) на овој
член од редот на домашните судии и јавни обвинители,
адвокати, нотари, медијатори, извршители и раководни
државни службеници може да бидат лица кои имаат завршена обука за тренинг на предавачи (тренери) организиран од Академијата.
Член 33
(1) Предавачите на Академијата се определуваат
од редот на судиите и јавните обвинители, адвокати
или универзитетски професори со шест години работно
искуство.
(2) Предавачи во областа на континуираната обука
можат да бидат и членовите на Управниот одбор, Судскиот совет на Република Македонија, Советот на јавните обвинители на Република Македонија и директорот на Академијата, без надоместок.
(3) Лицата од ставот (2) на овој член можат да држат предавања и на слушателите на почетна обука, но
без надоместок и право да ги оценуваат слушателите,
согласно со општите акти со кои се уредува спроведувањето на почетната обука.
(4) Како предавачи во почетна обука не можат да
бидат избрани членовите на Управниот одбор и нивните заменици, членовите на Комисијата за приемен испит и нивните заменици, како и членовите на Комисијата за завршен испит и нивните заменици.
Предавачи по потреба
Член 34
(1) Предавачи по потреба се стручни лица кои се
ангажираат за одделна обука или циклус на обуки, по
определени правни области и теми, како и за обуки за
општи комплементарни и неправни области и теми од
редот на истакнати стручни лица во односната област
за која се ангажираат, медицина, компјутерски технологии, странски јазици, социологија, комуникациски
науки, економија, психологија и од други науки, поврзани со темите од програмите за обука.
(2) Листата на предавачите по потреба ангажирани
во текот на годината, директорот е должен да ја достави на запознавање на Управниот одбор, заедно со нивните биографии и евалуацијата за спроведената обука
од нивна страна.
(3) За обработка на определени нови теми и програми по образложен предлог на директорот, листата може да се проширува со нови предавачи во број определен од страна на Управниот одбор.
IV. МЕНТОРИ
Член 35
(1) Ментори, согласно со овој закон, можат да бидат само активни судии и јавни обвинители, со најмалку шест години работно искуство, континуирано оценувани со позитивна оцена од страна на органот што ја
следи и оценува нивната работа, со способност и подготвеност за пренесување на искуствата и знаењата, а
кои ја спроведуваат втората фаза од почетната обука практичната настава.
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(2) Менторите по предлог на Судскиот совет на Република Македонија и Советот на јавните обвинители
на Република Македонија ги утврдува Управниот одбор.
(3) За ментори не може да бидат избрани членовите
и замениците на Управниот одбор, Програмскиот совет, Комисијата за приемен испит, Комисијата за завршен испит, претседателите и членовите на Судскиот
совет на Република Македонија и Советот на јавните
обвинители на Република Македонија, претседателите
на судовите и јавните обвинители на јавните обвинителства во Република Македонија.
(4) Поблиските услови за изборот, времетраењето
на менторството, правата и обврските и надоместоците
на менторите се уредуваат со Статутот и општите акти
на Академијата.
(5) Ментори може да бидат лица кои покрај условите од ставот (1) на овој член имаат завршена обука за
тренинг на ментори (тренери) организиран од Академијата.
V. СЛУЖБА ЗА СТРУЧНО ПОМОШНО-ТЕХНИЧКИ
РАБОТИ НА АКАДЕМИЈАТА
Член 36
(1) Вработените во Академијата имаат статус на државни службеници и во однос на нивните права, обврски и одговорности се применува Законот за државните службеници.
(2) Вработените кои вршат помошни или технички
работи немаат статус на државни службеници и во однос на нивните права, обврски и одговорности се применува Законот за работните односи.
VI. ФИНАНСИРАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА
АКАДЕМИЈАТА
Извори на финансирање
Член 37
(1) Средствата за работа на Академијата се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија преку буџетот на “Судската власт”.
(2) Други извори на финансирање се:
- донации и подароци и
- самостојни приходи и приходи преку издавање на
публикации, реализација на обуки за други целни групи кои се надвор од областа на правосудството и во
правосудството, реализација на проекти, грантови, кои
не се во спротивност со дејноста на Академијата, а во
согласност со Управниот одбор.
Член 38
Буџетските средства од членот 37 став (1) на овој
закон се обезбедуваат во висина за да го покријат организирањето и спроведувањето на приемниот и завршниот испит, почетната обука и задолжителната континуирана обука, согласно со овој закон.
Простории и опрема
Член 39
(1) Владата на Република Македонија ги обезбедува
просториите и опремата за вршење на дејноста на Академијата.
(2) Академијата може да обезбеди средства за опрема и простории и со донации и грантови во согласност
со Управниот одбор.
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VII. ОБУКА НА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ
Поим и цел
Член 40
Обуката на судиите и јавните обвинители претставува организирано стекнување и усовршување на практичните и теоретските знаења и вештини потребни за
независно, самостојно, стручно и ефикасно вршење на
нивната функција.
Видови на обука
Член 41
Академијата организира почетна и континуирана
обука.
1. Почетна обука
Член 42
Почетната обука се организира заради стекнување
практични и теоретски знаења и вештини, со цел за
создавање на високообучени, стручни и ефикасни кандидати за судии и јавни обвинители во основните судови и основните јавни обвинителства, како предуслов за
почитување на принципот на владеењето на правото и
заштитата на човековите права и слободи и создавање
на квалитетна правда во интерес на граѓаните на Република Македонија.
Слушатели на почетната обука
Член 43
(1) Слушатели на почетната обука се лица кои по
положениот приемен испит се примени во почетната
обука.
(2) Вкупниот број на слушатели на почетната обука
се определува врз основа на одлуките на Судскиот совет на Република Македонија и Советот на јавните обвинители на Република Македонија, земајќи го предвид вкупниот број на слободни места за судии и јавни
обвинители во основните судови и основните јавни обвинителства, како и проекцијата за потребите од местата кои ќе се пополнуваат по завршување на почетната
обука.
(3) Одлуките од ставот (2) на овој член на Судскиот
совет на Република Македонија и Советот на јавните
обвинители на Република Македонија се доставуваат
до Академијата најдоцна до 31 март во годината во која Судскиот совет на Република Македонија и Советот
на јавните обвинители на Република Македонија со одлуките од ставот (2) на овој член го определиле вкупниот број на слушатели на почетната обука.
Услови за прием во почетна обука
Член 44
(1) Услови за прием во почетната обука се:
- дипломиран правник со завршено четиригодишно
високо образование на правни студии со просек од најмалку 8,0 или дипломиран правник со стекнати 300
кредити според Европскиот кредит - трансфер систем
(ЕКТС), со просек од најмалку 8,0 во секој од двата
циклуса на универзитетските студии,
- положен правосуден испит,
- работен стаж од најмалку две години на правни
работи по положен правосуден испит,
- да не му е изречена мерка на безбедност забрана
на вршење професија, дејност или должност,
- да е државјанин на Република Македонија,
- активно да го владее македонскиот јазик,
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- активно да познава еден од официјалните јазици
на Европската унија од кои задолжително англискиот
јазик што се докажува со еден од следниве меѓународно признати сертификати:
1) ТОЕФЕЛ (TOEFEL) - најмалку 74 бода за електронско полагање преку компјутер, не постар од две
години од денот на издавањето,
2) ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода, не постар од
две години од денот на издавањето,
3) ТОЛЕС (TOLES) - базично познавање
(Foundation level),
4) ИЛЕК (ILEC) - положен со успех најмалку Б 2
(B2) и
5) Кембриџ сертификат за прелиминарен англиски
(Cambridge Cerficate of Preliminary English) - Б1 (B1),
- практична работа со компјутери и
- да е работоспособен и да има општа здравствена
способност.
(2) Видот, начинот и поблиските услови за вршење
на здравствените прегледи и нивото на практичната работа со компјутери од ставот (1) алинеи 8 и 9 на овој
член ги уредува Судскиот совет на Република Македонија во согласност со Советот на јавните обвинители
на Република Македонија.
Јавен оглас за прием во почетна обука
Член 45
(1) Управниот одбор донесува одлука за објавување
на јавен оглас за прием на лица за полагање на приемниот испит во рок од 15 дена од денот на приемот на
одлуките од членот 43 став (2) на овој закон во Академијата.
(2) Јавниот оглас се објавува во “Службен весник
на Република Македонија” и во најмалку два дневни
весници од кој еден од весниците кои се издаваат е на
македонски јазик и еден од весниците кои се издаваат
на јазик кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните
кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот
јазик.
(3) Рокот за пријавување на лицата на јавниот оглас
е 15 дена, сметано од денот на неговото објавување во
„Службен весник на Република Македонија”.
Начела на приемот во почетната обука
Член 46
(1) Приемот во почетната обука е достапен за секој
кој ги исполнува условите за прием утврдени со овој
закон, Статутот и општите акти на Академијата и кој
успешно ќе го положи приемниот испит во една испитна сесија.
(2) Постапката за организација и полагање на приемниот испит се заснова на начелото на јавност на правилата, методите и начинот на спроведувањето, оценувањето и објавувањето на резултатите, како и работењето на Комисијата за прием во почетна обука, засновани на објективни и јавно објавени критериуми кои
обезбедуваат независност, објективност, како и слободен пристап до програмата за приемен испит.
2. Приемен испит за почетна обука
Цел на приемниот испит
Член 47
Цел на приемниот испит е утврдување на степенот
на стручно знаење, потребно за посетување на програмата за почетна обука.
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Подготвителна настава
Член 48
(1) Академијата организира подготвителна настава
за сите пријавени лица за прием во Академијата најмалку еднаш или повеќе пати во текот на годината.
(2) Подготвителната настава се организира најмалку 45 дена пред денот на одржувањето на приемниот
испит.
Приемен испит
Член 49
Приемниот испит за почетната обука се организира
најдоцна до 30 септември во годината во која Судскиот
совет на Република Македонија и Советот на јавните
обвинители на Република Македонија, земајќи го
предвид вкупниот број на слободни места за судии и
јавни обвинители во основните судови и основните јавни обвинителства, како и проекцијата за потребите од
местата кои ќе се пополнуваат по завршување на почетната обука, донеле одлуки и го определиле вкупниот број на слушатели на почетната обука и се состои од
полагање на:
- квалификациски тест,
- психолошки тест,
- тест за интегритет и
- испит.
Основни цели и принципи на приемниот испит
Член 50
(1) Полагањето на квалификациски тест се врши во
писмена форма и анонимно, а има за цел по пат на проверка на знаењата на пријавените кандидати на домашното материјално и процесно право, меѓународното
право, правото на Европската унија и најзначајните
пресуди на Европскиот суд за човекови права да ги селектира кандидатите по квалитет, определен како минимум знаење за посетување на програмата за почетна
обука.
(2) Психолошкиот тест има за цел по пат на проверка на социјалните способности да ги афирмира кандидатите за вршење на функцијата судија и јавен обвинител.
(3) Тестот за интегритет се заснова врз постојните
етички и професионални кодекси за вршење на функцијата судија или јавен обвинител и има за цел проверка на етичките и моралните вредности на кандидатот за
вршење на функцијата судија или јавен обвинител и се
состои од:
- тест кој се спроведува во писмена форма и анонимно, врз основа на стандардно утврденa листа на
прашања и
- прибирање на податоци и информации за етичките и моралните вредности на кандидатот за вршење на
функцијата судија или јавен обвинител, добиени на
правно релевантен начин од 15 лица избрани по случаен избор од Комисијата за приемен испит од листа на
50 предложени лица од кандидатот со најмалку завршено четиригодишно средно образование, кои го познаваат кандидатот најмалку три години и кои не можат
да бидат роднини со кандидатот по крв во права и странична линија до четврт степен, посвоителот и посвоеникот и роднини по сватовство до втор степен.
(4) Испитот има за цел проверка на севкупните
правни знаења и способности на кандидатите за прием
и посетување на програмата за почетна обука, а се состои од:
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- практичен дел во писмена форма кој е анонимен
со испитна задача на конкретен судски или обвинителски предмет - случај, преку кој се проверува теоретското знаење и способноста за примена на законите во
практиката, логичното и аналитичкото мислење, правното изразување и писмената комуникација, кои ги
стекнал кандидатот и
- усниот дел подразбира проверка на знаењата на
кандидатот и можноста за изразување, елоквенција и
разбирање на значењето на функцијата судија или јавен обвинител преку давање на одговори на правни
прашања и прашања од општа култура.
(5) Академијата е должна при спроведување на приемниот испит, а особено при спроведување на психолошкиот тест и тестот за интегритет да се грижи за заштита на личните податоци, угледот и достоинството
на кандидатите, согласно со закон.
Постапка за полагање на приемен испит
Член 51
(1) Постапката за полагање на приемниот испит се
организира во Академијата, согласно со Програмата за
приемен испит која се објавува најмногу три месеци
пред полагањето на приемниот испит и се обновува по
потреба, согласно со измените во законодавството.
(2) Начинот и поблиските услови за полагање на
приемниот испит од членот 49 на овој закон, како и
правата и обврските на лицата кои го полагаат приемниот испит се уредуваат со Статутот и општите акти на
Академијата.
(3) Незадоволниот кандидат од постигнатите резултати на квалификациониот тест и испитот има право на приговор до Комисијата од членот 52 на овој закон во рок од три дена од денот на објавувањето на резултатите од квалификациониот тест и испитот на официјалната веб страница и Огласната табла на Академијата. Комисијата од членот 52 на овој закон е должна
по приговорот да одлучи во рок од два дена сметано од
денот на приемот на приговорот. Против одлуката на
Комисијата од членот 52 на овој закон кандидатот има
право на жалба до Управниот одбор во рок од осум дена од денот на приемот на одлуката.
(4) Управаниот одбор одлуката по жалба ја донесува во рок од три дена сметано од истекот на рокот за
поднесување на жалби против одлуките на Комисијата
од членот 52 на овој закон.
(5) Против резултатите од психолошкиот тест и тестот за интегритет не е дозволен посебен приговор.
Комисија за приемен испит
Член 52
(1) Приемниот испит се полага пред Комисијата за
приемен испит (во натамоштниот текст: Комисијата).
(2) Комисијата е составена од претседател и oсум
члена и нивни заменици со мандат од две испитни сесии.
(3) Управниот одбор ја избира и конституира Комисијата од ставот (1) на овој член во состав: четири члена
и нивни заменици по предлог на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите, два члена и
нивни заменици по предлог на Советот на јавните обвинители на Република Македонија од редот на јавните обвинители, еден член и негов заменик од Здружението на
судии на Република Македонија, еден член и негов заменик од Здружението на јавните обвинители на Република Македонија и еден член и негов заменик по предлог
на министерот за правда од редот на раководните државни службеници во Министерството за правда.
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(4) За претседател, членови и нивни заменици на
Комисијата може да бидат избрани судии и јавни обвинители, како и раководни државни службеници во Министерството за правда кои во дотогашната професионална кариера се истакнуваат со својата стручност,
етичност, докажани резултати во работењето и кои
уживаат висок углед во правосудството.
(5) Претседателот на Комисијата, Управниот одбор
го избира од редот на судиите и јавните обвинители.
(6) Членовите и замениците на Управниот одбор,
Програмскиот совет, Комисијата за завршен испит, директорот на Академијата, како и предавачите и менторите кои во тој период се ангажирани во почетната
обука, не можат да бидат членови на Комисијата од
ставот (1) на овој член.
(7) Член на Комисијата од ставот (1) на овој член не
може да биде претседателот, ниту членовите на Судскиот совет на Република Македонија или Советот на
јавните обвинители на Република Македонија, министерот, односно заменик-министерот за правда.
(8) За спроведувањето на психолошкиот тест Академијата ангажира стручни лица од независна и целосно акредитирана професионална институција.
(9) Психолошкиот тест ќе се спроведе врз основа на
меѓународно признати психолошки тестови за вршење
на функцијата судија или јавен обвинител.
Надоместок за работа
Член 53
Членовите на Комисијата од членот 52 на овој закон имаат право на надоместок во висина определена
со актите на Академијата и прописите за извршување
на Буџетот на Република Македонија.
Полагање на приемниот испит
Член 54
(1) Приемниот испит се полага пред Комисијата од
членот 52 на овој закон во полн состав.
(2) За текот и постапката на полагањето на приемниот испит претседателот на Комисијата од членот 52
на овој закон пред Управниот одбор поднесува извештај.
(3) Управниот одбор го усвојува извештајот за
спроведувањето на приемениот испит, на начин и во
постапка уредена со Статутот на Академијата.
Оценување
Член 55
(1) Квалификацискиот тест се оценува со оценка од
„1“ до „10“.
(2) Се смета дека пријавеното лице кое добило
оценка „4“ или пониска оценка на квалификацискиот
тест, не го положило квалификацискиот тест и нема
право да го полага психолошкиот тест, тестот за интегритет и испитот.
(3) Психолошкиот тест се оценува со оцена „задоволува” и „не задоволува”.
(4) Се смета дека пријавеното лице кое добило оцена ”не задоволува” на психолошкиот тест, не го положило психолошкиот тест и нема право да го полага тестот за интегритет и испитот.
(5) Тестот за интегритет се оценува со оцена „задоволува“, „делумно задоволува“ и „не задоволува”.
(6) Се смета дека пријавеното лице кое добило оцена ”не задоволува” на тестот за интегритет нема право
да го полага испитот.
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(7) Комисијата за приемен испит ја верификува
оценката за тестот за интегритет со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Комисијата.
(8) Испитот се оценува со оценка од „1“ до „10“.
(9) Се смета дека пријавеното лице кое добило
оценка „4“ или пониска оценка, не го положило приемниот испит.
(10) Завршната оценка на приемниот испит претставува збир на оценката од квалификацискиот тест и
испитот.
Ранг-листа
Член 56
(1) Комисијата од членот 52 на овој закон врз основа на завршната оцена утврдува ранг-листа на слушатели на почетната обука.
(2) За слушатели на почетната обука во Академијата се примени кандидатите според редоследот на успехот на ранг-листата до пополнување на предвидениот
број на слушатели утврдени со одлуките од членот 43
став (2) на овој закон.
(3) Незадоволниот кандидат од постигнатите резултати на ранг-листата има право на приговор до Комисијата од членот 52 на овој закон во рок од три дена од
денот на објавувањето на ранг-листата на официјалната веб страница и Огласната табла на Академијата. Комисијата од членот 52 на овој закон е должна по приговорот да одлучи во рок од два дена сметано од денот на
приемот на приговорот. Против одлуката на Комисијата од членот 52 на овој закон кандидатот има право на
жалба до Управниот одбор во рок од осум дена од денот на приемот на одлуката.
(4) Управниот одбор по жалбата донесува одлука во
рок од три дена сметано од истекот на рокот за поднесување на жалби против одлуките на Комисијата од
членот 52 на овој закон.
Статус на слушателите на почетната обука
Член 57
(1) Со стекнување на статусот на слушател на почетната обука во Академијата, слушателот заснова работен однос на определено време со Академијата за
периодот на спроведување на почетната обука до изборот на кандидатот за судија или јавен обвинител, за судија во основен суд, односно за јавен обвинител во основно јавно обвинителство.
(2) За време на траењето на работниот однос од
ставот (1) на овој член слушателот на почетната обука,
односно кандидатот за судија или јавен обвинител има
право на плата во износ од 50% од платата на виш судски советник во основен суд и други надоместоци од
плата согласно со закон.
(3) Начинот на спроведувањето на почетната обука,
како и правата и обврските на слушателите на почетната обука се уредуваат со Статутот и општите акти на
Академијата.
(4) Доколку слушателот во текот на почетната обука се откаже или ја прекине обуката е должен да ги надомести трошоците и другите надоместоци за неговото
обучување по утврдената пресметка од страна на Академијата.
(5) Слушателот на почетната обука нема да ги надомести трошоците од ставот (4) на овој член доколку се
откажал или ја прекинал обуката од здравствени причини коишто оневозможуваат посетување на обуката
подолго од еден месец што се докажува со лекарско
уверение.
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Содржина и времетраење на почетната обука
Член 58
(1) Почетната обука опфаќа примена на материјалните и процесните закони, судиската и јавнообвинителската практика и етика, меѓународните правни стандарди, научните и стручните трудови во областа на домашното и меѓународното право, како и вештините на
судиската и јавнообвинителската функција.
(2) Почетната обука за слушателите трае 24 месеци
и се одвива во две фази, и тоа:
- прва фаза - теоретска настава во Академијата во
траење од девет месеци и
- втора фаза - практична настава во судовите и јавните обвинителства и други институции, согласно со
програмата за почетна обука во траење од 15 месеци.
(3) Судот, односно јавното обвинителство во кој
слушателот ќе ја посетува втората фаза од почетната
обука се одредува регионално, според апелационото
подрачје во кое слушателот има живеалиште, односно
престојувалиште.
Општи цели на теоретската и
практичната настава во Академијата
Член 59
(1) Целта на теоретската настава во Академијата е
кај слушателите да развие пошироко општо знаење од
материјалното и процесното домашно и меѓународно
право и правото на Европската унија од практичен аспект, развивање на техничките специфичности за судиско-обвинителската професија, способноста за логично
размислување, запознавање со социјалните, културните
и економските аспекти на правото, како и отвореноста
спрема социјалната средина со практицирање на соодветни модули во судот и јавното обвинителство и другите институции.
(2) Целта на практичната настава е продлабочување
на знаењата и вештините кои слушателите ги добиле
во првата фаза, развивање на практичните судиско-обвинителски вештини согласно со стандардите за квалитет и ефикасност, јакнење на чувството на одговорност, способностите за водење на процес, донесување
на одлуки и нивно образложение, како и способноста
за етичко извршување на функцијата судија или јавен
обвинител.
(3) Целите на теоретската и практичната настава во
Академијата се остваруваат согласно со програмата за
спроведување на почетната обука.
Оценување на почетна обука
Член 60
(1) Успехот постигнат во првата фаза - теоретска
настава во Академијата се оценува најмногу до 30 бода
и за тоа се составува ранг-листа на слушателите и таа
се објавува на веб локацијата на Академијата.
(2) Слушателите на почетната обука кои се повисоко
рангирани на ранг-листата од ставот (1) на овој член
имаат право да се определат за вршење на професијата
судија или јавен обвинител до пополнување на местата
за судија или јавен обвинител согласно со одлуките на
Судскиот совет на Република Македонија и Советот на
јавни обвинители на Република Македонија од членот
43 став (2) на овој закон, а другите слушатели од ранглистата од ставот (1) на овој член се распоредуваат на
преостанатите места за судија, односно јавен обвинител.
(3) Услов слушателот да премине во втората фаза практична настава на обуката е да добие најмалку 21
бод од успехот постигнат во првата фаза на обуката.
Кандидатот кој во првата фаза на обуката ќе добие помалку од 21 бод, му престанува статусот слушател на
почетната обука.
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(4) Успехот постигнат во втората фаза - практична
настава се оценува најмногу до 20 бода, за што се составува ранг-листа на слушателите која се објавува на
веб локацијата на Академијата.
(5) Условот слушателот да полага завршен испит е
да добие најмалку 14 бода од успехот постигнат во втората фаза на обуката. Кандидатот кој во втората фаза
на обуката ќе добие помалку од 14 бода му престанува
статусот слушател на почетната обука.
(6) Губењето на статусот на слушател на почетната
обука од ставовите (3) и (5) на овој член има за последица надоместување на трошоците и другите надоместоци за неговото обучување по утврдена пресметка од
страна на Академијата.
Завршен испит
Член 61
(1) По завршувањето на почетната обука слушателите на почетната обука полагаат завршен испит на кој
се проверува практичното знаење и способноста стекнати во почетната обука за извршување на функцијата
судија во основните судови и јавен обвинител во основните јавни обвинителства.
(2) Успехот постигнат на завршниот испит се оценува најмногу со 50 бода.
(3) Слушателот на почетната обука кој на завршниот испит ќе добие помалку од 35 бода се смета дека не
го положил завршниот испит.
(4) Слушателот на почетната обука од ставот (3) на
овој член, во рок од шест месеци од денот на полагањето на завршниот испит, има право на повторно полагање на завршниот испит.
(5) Доколку слушателот на почетната обука од ставот (4) на овој член при повторното полагање на завршниот испит добие помалку од 35 бода се смета дека
не ја завршил почетната обука и го губи статусот на
слушател на почетната обука.
(6) Незадоволниот кандидат има право на приговор
до Комисијата за завршен испит во рок од осум дена од
денот на приемот на известувањето. По одлуката на
Комисијата за завршен испит, кандидатот има право на
жалба до Управниот одбор на Академијата во рок од 15
дена од денот на приемот на одлуката.
(7) Губењето на статусот на слушател на почетната
обука од ставот (5) на овој член има за последица надоместување на трошоците и другите надоместоци за
неговото обучување по утврдена пресметка од страна
на Академијата.
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(4) Членовите и замениците на Управниот одбор,
Програмскиот совет, Комисијата за приемен испит, директорот, како и предавачите и менторите кои во тој
период се ангажирани во почетната обука, не можат да
бидат членови на Комисијата од ставот (1) на овој
член.
(5) Член на Судскиот совет на Република Македонија или Советот на јавните обвинители на Република
Македонија, министерот за правда, односно заменикминистерот за правда не можат да бидат членови на
Комисијата за завршен испит.
(6) За претседател, членови и нивните заменици на
Комисијата за завршен испит можат да бидат избрани
судии и јавни обвинители, како и раководни државни
службеници во Министерството за правда, кои во дотогашната професионална кариера се истакнуваат со својата стручност, етичност, докажани резултати во работењето и кои уживаат висок углед во правосудството.
(7) Членовите на Комисијата за завршен испит во почетната обука имаат право на надоместок во висина
определен со општите акти на Академијата и прописите
за извршување на Буџетот на Република Македонија.
Постапка за полагање пред Комисијата за завршен
испит
Член 63
(1) Завршниот испит се полага во полн состав пред
Комисијата за завршен испит.
(2) За текот и постапката на полагањето на завршниот испит претседателот на Комисијата од членот 62
на овој закон поднесува извештај до Управниот одбор
за усвојување.
Завршна оцена
Член 64
По завршувањето на почетната обука, слушателот
добива завршна оцена, која претставува збир на добиените оцени од двете фази на почетната обука и завршниот испит.
Конечна ранг-листа
Член 65
Комисијата за завршен испит утврдува конечна
ранг-листа на кандидати за судии или јавни обвинители врз основа на завршната оцена од членот 64 на овој
закон.

Комисија за завршен испит

Уверение за завршена почетна обука

Член 62
(1) Завршниот испит се полага пред Комисијата за
завршен испит составена од претседател и осум члена
и нивни заменици со мандат од две испитни сесии.
(2) Управниот одбор ја избира и конституира Комисијата од ставот (1) на овој член во состав: четири члена и нивни заменици по предлог на Судскиот совет на
Република Македонија од редот на судиите, два члена
и нивни заменици по предлог на Советот на јавните обвинители на Република Македонија од редот на јавните
обвинители, еден член и негов заменик од Здружението на судии на Република Македонија, еден член и негов заменик од Здружението на јавните обвинители на
Република Македонија и еден член и негов заменик по
предлог на министерот за правда од редот на раководните државни службеници во Министерството за правда.
(3) Претседателот на Комисијата за завршен испит
Управниот одбор го избира од редот на судиите и јавните обвинители.

Член 66
(1) Академијата на кандидатите за судии или јавни
обвинители им издава уверение за завршена почетна
обука кое содржи оцена за секоја фаза од обуката и завршната оцена.
(2) Уверението од ставот (1) на овој член се издава
според образец кој се утврдува со акт на Управниот одбор.
Права и обврски на кандидатите
за судии и јавни обвинители
Член 67
(1) По завршувањето на почетната обука слушателот на почетната обука стекнува статус на кандидат за
судија или јавен обвинител.
(2) По завршувањето на почетната обука и стекнувањето на статусот кандидат за судија или јавен обвинител до изборот за судија или јавен обвинител, Академијата го упатува кандидатот за судија, односно јавен
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обвинител во судот, односно јавното обвинителство каде што ја изведувал втората фаза од почетната обука
заради практицирање на судиската или обвинителската
функција под менторство на судија или јавен обвинител, согласно со програмата што ја донесува Академијата.
(3) Изборот на судии и јавни обвинители во основните судови и во основните јавни обвинителства од редот на кандидатите кои ја завршиле почетната обука,
врз основа на објавените огласи за избор од страна на
Судскиот совет на Република Македонија и Советот на
јавните обвинители на Република Македонија се врши
редоследно според постигнатиот успех утврден во конечната ранг-листа.
(4) Првите тројца кандидати од конечната ранг-листа имаат право да конкурираат за избор на судија или
јавен обвинител во апелационото подрачје каде што ја
изведувале втората фаза од почетната обука, или во кое
било друго апелационо подрачје.
(5) Останатите кандидати за судии или јавни обвинители од конечната ранг-листа се должни да конкурираат на секој објавен оглас за избор на судија во основен суд или јавен обвинител во основно јавно обвинителство.
(6) Ако за определеното место за избор на судија
или јавен обвинител се јават кандидати со ист број бодови, предност при изборот има кандидатот за судија
или јавен обвинител од апелационото подрачје каде
што ја изведувал втората фаза од почетната обука.
(7) Доколку кандидатот за судија или јавен обвинител два пати последователно не се јави на објавените
огласи од ставовите (4) и (5) на овој член, го губи статусот на кандидат за судија или јавен обвинител.
(8) Губењето на статусот кандидат за судија или јавен обвинител од ставот (7) на овој член има за последица надоместување на трошоците и другите надоместоци за неговото обучување, по утврдена пресметка
од страна на Академијата.
(9) Кандидатот за судија или јавен обвинител е должен најмалку пет години по изборот за судија или јавен обвинител да работи во суд, односно јавно обвинителство, во спротивно е должен да ги надомести трошоците и другите надоместоци за неговото обучување,
по утврдена пресметка од страна на Академијата.
3. Континуирана обука
Поим и цел
Член 68
(1) Континуираната обука претставува постојано
стручно усовршување на теоретските и практичните
знаења и вештини заради стручно и ефикасно вршење
на судиската и јавнообвинителската функција, функцијата претседател на суд и јавен обвинител на основните
јавни обвинителства, стручните служби во судството и
јавното обвинителство, како и субјектите од членот 1
на овој закон.
(2) Континуираната обука може да биде задолжителна и доброволна.
(3) Континуираната обука е задолжителна за судиите, јавните обвинители, претседателите на судовите и
јавните обвинители на јавните обвинителства.
(4) Корисници на континуираната обука, која е доброволна, се стручните служби во судството и јавното
обвинителство, како и субјектите од членот 1 на овој
закон.
(5) Академијата ја организира континуираната обука самостојно или во соработка со домашни и странски
соработници.
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Член 69
(1) Континуираната обука за стручно усовршување
се спроведува со цел за усовршување и проширување
на знаењата и стручноста на судиите и јавните обвинители при вршењето на судиската и јавнообвинителската функција, јакнење на нивната независност и интегритет како основен предуслов за владеење на правото,
за заштита на човековите права и слободи, како и создавање на транспарентно, праведно и ефикасно правосудство, засновано на меѓународните стандарди за фер
и правично судење.
(2) Континуираните обуки за стручно усовршување
наменети за претседателите на судовите и на јавните
обвинители на јавните обвинителства имаат за цел развивање на способноста за управување со работите од
нивна надлежност, утврдена со закон.
(3) Континуираната обука за стручно усовршување
на стручните служби во судството и јавното обвинителство, како и субјектите од членот 1 на овој закон
кои учествуваат во спроведувањето на законите од областа на правосудството, се спроведува со цел за стекнување и унапредување на знаењата потребни за квалитетна стручна и техничка поддршка и помош на судиите и јавните обвинители во нивната секојдневна работа, како и нивно стручно усовршување заради ефикасно спроведување на законите од областа на правосудството.
Општа програма за континуирана обука
Член 70
(1) Континуираната обука за стручно усовршување
на судиите и јавните обвинители, претседателите на
судовите и јавните обвинители на јавните обвинителства се спроведува согласно со Програмата за континуирана обука.
(2) Содржината, времетраењето и начинот на спроведувањето на континуираната обука од ставот (1) на
овој член се утврдува во Општата програма за континуирана обука.
Специјализирана програма за задолжителна
континуирана обука
Член 71
(1) Новоизбраните судии и јавните обвинители се
должни веднаш по изборот за судија или јавен обвинител да посетуваат континуирана обука.
(2) Содржината, времетраењето и спроведувањето
на континуираната обука од ставот (1) на овој член се
утврдува во Специјализирана програма за задолжителна континуирана обука.
Специјализирана програма за доброволна
континуирана обука
Член 72
(1) Академијата е должна еднаш годишно најдоцна
до 1 декември да изготви програма за доброволна континуирана обука за наредната година.
(2) За програмата од ставот (1) на овој член Академијата ги известува судовите, јавните обвинителства и
субјектите од членот 1 на овој закон.
(3) Содржината, времетраењето и спроведувањето
на доброволната континуираната обука од ставот (1) на
овој член се утврдува во Специјализирана програма за
доброволна континуирана обука.
(4) Доброволната континуираната обука од ставот
(1) на овој член се организира најмалку еднаш во текот
на годината.
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Надзор
Член 73
Надзор над спроведувањето на одредбите на овој
закон врши Министерството за правда.
VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 74
(1) Академијата за судии и јавни обвинители е правен следбеник на Академијата за обука на судии и јавни обвинители со денот на влегувањето во сила на овој
закон.
(2) Вработените, опремата, инвентарот, документацијата, архивата, другите работи и другите средства за
работа од Академијата за обука на судии и јавни обвинители се преземаат од Академијата за судии и јавни
обвинители.
(3) Со донесување на актот за систематизација на
работните места, вработените во Академијата за судии
и јавни обвинители се распоредуваат на соодветни работни места со исто звање.
Член 75
Директорот, членовите на Управниот одбор и Програмскиот совет на Академијата именувани согласно
со Законот за Академија за обука на судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“
број 13/2006), ќе ги извршуваат нивните надлежности
до истекот на мандатот.
Член 76
Обврската на дипломираните правници утврдена
во членот 44 став (1) алинеја 1 од овој закон, во однос
на просекот 8,0, како и обврската за доставување меѓународно признат сертификат за познавање странски јазик од членот 44 став (1) алинеја 7 на овој закон како
услов за прием на почетната обука ќе започне да се
применува од 1 јануари 2012 година.
Член 77
Подзаконските акти предвидени во овој закон ќе се
донесат во рок од 60 дена од денот на влегувањето во
сила на овој закон.
Член 78
Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за Академија за обука на судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ број 13/2006).
Член 79
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува четири месеци
од денот на влегувањето во сила на овој закон.
___________
LIGJ
PËR AKADEMINË PËR GJYKATËS DHE
PROKURORË PUBLIKË
I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
Lënda e Ligjit
Neni 1
Me këtë ligj themelohet dhe rregullohet puna e
Akademisë për Gjykatës dhe Prokurorë Publikë (në tekstin
e mëtejmë: Akademia), si institucion publik për pranimin
dhe përsosjen profesionale të kandidatëve për gjykatës dhe
prokurorë publikë, trajnimin e vazhdueshëm dhe avancimin
e profesionalizmit të gjykatësve dhe prokurorëve publikë,
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trajnimin e vazhdueshëm të shërbimeve profesionale në
gjyqësi dhe në prokurori publike, trajnimin e subjekteve të
cilat marrin pjesë në zbatimin e ligjeve nga sfera e
jurisprudencës, kryerjen e veprimtarisë analitike nga sfera
e teorisë dhe praktikës së jurisprudencës, organet e
udhëheqjes dhe financimi i Akademisë.
Qëllimi i themelimit të Akademisë
Neni 2
Qëllimi i themelimit të Akademisë është që ta sigurojë
kryerjen në mënyrë profesionale, të pavarur, të paanshme
dhe efikase të funksionit të gjykatësit dhe të prokurorit
publik, si dhe kryerjen e punëve në mënyrë profesionale
dhe efikase të shërbimeve profesionale në gjyqësi dhe
prokurori publike.
Veprimtaria e Akademisë
Neni 3
(1) Akademia kryen pranimin dhe përsosjen
profesionale të gjykatësve dhe prokurorëve publikë të
ardhshëm, përsosjen dhe avancimin e vazhdueshëm
profesional të njohurive të gjykatësve dhe prokurorëve
publikë tanimë të zgjedhur, gjatë kryerjes së funksionit të
tyre, si dhe përsosjen dhe trajnimin për kryerjen e detyrave
të punës së subjekteve nga neni 1 i këtij ligji në mënyrë
profesionale, etike dhe të specializuar, në pajtim me ligjin
dhe standardet dhe principet ndërkombëtare.
(2) Akademia veprimtarinë e saj e realizon nëpërmjet:
- pranimit të dëgjuesve në trajnimin fillestar, me
organizimin dhe dhënien e provimit pranues,
- organizimit dhe realizimit të trajnimit fillestar të
kandidatëve të ardhshëm për gjykatës dhe prokurorë
publikë, në gjykatat themelore dhe prokuroritë themelore
publike dhe realizimit të provimit përfundimtar,
- organizimit dhe realizimit të trajnimit të vazhdueshëm
për avancimin e profesionalizmit të gjykatësve dhe
prokurorëve publikë,
- organizimit dhe realizimit të trajnimit të vazhdueshëm
të shërbimeve profesionale në gjyqësi dhe prokurori
publike, si dhe trajnimit të subjekteve të shënuara në nenin
1 të këtij ligji,
- realizimit të veprimtarisë analitike, nga sfera e teorisë
dhe praktikës së jurisprudencës dhe
- kryen edhe punë tjera të përcaktuara me ligj dhe
Statut të Akademisë (në tekstin e mëtejmë: Statuti).
(3) Për realizimin e veprimtarisë, Akademia:
- organizon dhe realizon konferenca vendore dhe
ndërkombëtare, tryeza të rrumbullakëta, seminare,
programe studimore për vizita profesionale dhe forma tjera
të trajnimit dhe përsosjes profesionale,
- vendos dhe mirëmban bashkëpunim në fushën e
trajnimit me institucione, organizata, shoqata dhe
fondacione të ngjashme vendase dhe të huaja, posaçërisht
me shoqatat profesionale të gjykatësve dhe prokurorëve
publikë dhe odat, e për zhvillimin e konceptit
interdisiplinor dhe dimensionit social të trajnimeve,
- bashkëpunon me rrjetet evropiane të institucioneve për
trajnim, Rrjetin e Lisbonës të Këshillit të Evropës dhe
Rrjetin Evropian për Trajnim të Unionit Evropian, realizon
shkëmbim ndërkombëtar të gjykatësve, prokurorëve publikë,
si dhe subjektet e theksuara në nenin 1 të këtij ligji,
- e organizon dhe udhëheq bibliotekën,
- boton publikime dhe kryen veprimtari tjetër botuese,
për nevojat e veta,
- realizon bashkëpunim me fakultetet juridike për
zhvillimin e programeve për orientimin dhe përgatitjen
profesionale, të studentëve nga fakultetet juridike për
pranim në Akademi dhe
- organizon dhe merr pjesë në projekte hulumtuese dhe
veprimtari tjera me rëndësi për avancimin dhe përsosjen e
trajnimeve në jurisprudencë.
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Neni 4
(1) Akademia e ka cilësinë e personit juridik.
(2) Selia e Akademisë është në Shkup.
Aktet e Akademisë
Neni 5
(1) Akt themelor i Akademisë është Statuti.
(2) Me Statut rregullohen:
- organizimi i brendshëm, mënyra e kryerjes së
veprimtarisë së Akademisë,
- administrimi dhe udhëheqja me Akademinë,
- të drejtat dhe obligimet e subjektit nga neni 1 i këtij ligji,
- përbërja, mënyra e formimit, si dhe mënyra e
vendosjes dhe fushëveprimi i punës së organeve dhe
trupave të Akademisë,
- të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e Akademisë në
qarkullimin juridik,
- pranimi i dëgjuesve në trajnimin fillestar,
- përmbajtja e programeve për provimin pranues,
trajnimin fillestar, programeve për trajnim të vazhdueshëm,
programit për praktikimin e funksionit të gjykatësit dhe
prokurorit publik dhe programeve tjera të specializuara,
- kriteret për zgjedhjen e mësimdhënësve dhe
mentorëve,
- mënyra e financimit dhe përdorimit të mjeteve për
punën e Akademisë dhe
- çështje tjera.
(3) Statutin e miraton Këshilli Drejtues i Akademisë,
me shumicën e dy të tretave të votave nga numri i
përgjithshëm i anëtarëve.
(4) Statuti dhe aktet tjera të përgjithshme të Akademisë,
shpallen në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”,
në ueb lokacionin e Akademisë dhe në mënyrë tjetër me të
cilën mundësohet qasje e tyre te publiku.
Vula e Akademisë
Neni 6
(1) Akademia ka vulë.
(2) Vula e përmban emrin Republika e Maqedonisë,
stemën e Republikës së Maqedonisë, emrin dhe selinë e
Akademisë.
(3) Forma dhe përmbajtja e vulës, dukja e shenjave dhe
shenjat tjera dhe mënyra e përdorimit, rregullohet me
Statutin e Akademisë.
Neni 7
Në Akademi nuk lejohet organizimi dhe veprimi politik
dhe partiak.
Përfaqësimi i drejtë dhe adekuat
në organet e Akademisë
Neni 8
Gjatë konstituimit të organeve dhe trupave të
Akademisë, emërimit të mësimdhënësve dhe mentorëve,
konstituimit të Komisionit për Provim Pranues dhe
Komisionit për Provimin Përfundimtar, zbatohet parimi i
përfaqësimit të drejtë dhe adekuat i qytetarëve që i përkasin
të gjitha bashkësive në Republikën e Maqedonisë.
Përfaqësimi adekuat
Neni 9
Gjatë seleksionimit të kandidatëve për pranim në
trajnimin fillestar në Akademi, pa i cenuar kriteret e
parapara me këtë ligj, sigurohet përfaqësimi i drejtë dhe
adekuat i qytetarëve, që i përkasin të gjitha bashkësive në
Republikën e Maqedonisë.
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II. ORGANET E AKADEMISË
Neni 10
Organe të Akademisë janë: Këshilli Drejtues, drejtori,
zëvendësdrejtori dhe Këshilli i Programit.
Këshilli Drejtues
Neni 11
(1) Këshilli Drejtues është organ drejtues i Akademisë
dhe e përbëjnë 13 anëtarë.
(2) Anëtarë të Këshilli Drejtues sipas funksionit janë:
kryetari i Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë,
kryetari i Këshillit të Prokurorëve Publikë të Republikës së
Maqedonisë, kryetari i Gjykatës Supreme të Republikës së
Maqedonisë dhe Prokurori
Publik i Republikës së
Maqedonisë. (3) Gjykata Supreme e Republikës së
Maqedonisë në mbledhje të përgjithshme, i emëron dy
anëtarë, nga të cilët një anëtar nga radhët e gjykatësve të
Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë dhe
zëvendësi i tij, ndërsa anëtari i dytë dhe zëvendësi i tij nga
radhët e gjykatësve të gjykatave themelore, gjykatave të
apelit ose të Gjykatës Administrative.
(4) Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë, e
emëron një anëtar nga radhët e anëtarëve të Këshillit
Gjyqësor dhe zëvendësin e tij.
(5) Shoqata e Gjykatësve të Republikës së Maqedonisë
e emëron një anëtar nga radhët e gjykatësve dhe
zëvendësin e tij.
(6) Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë, i
emëron dy anëtarë nga të cilët një anëtar nga radhët e
prokurorëve publikë në Prokurorinë Publike të Republikës
së Maqedonisë dhe zëvendësin e tij, kurse anëtarin e dytë
dhe zëvendësin e tij nga radhët e prokurorëve në
prokuroritë publike themelore ose të larta.
(7) Këshilli i Prokurorëve Publikë të Republikës së
Maqedonisë, e emëron një anëtar nga radhët e anëtarëve të
Këshillit të Prokurorëve Publikë dhe zëvendësin e tij.
(8) Shoqata e Prokurorëve Publikë të Republikës së
Maqedonisë, e emëron një anëtar nga radhët e prokurorëve
publikë dhe zëvendësin e tij.
(9) Ministri i Drejtësisë e emëron një anëtar dhe
zëvendësin e tij, nga radhët e e nëpunësve udhëheqës
shtetërorë në Ministrinë e Drejtësisë.
(10) Në punën e Këshillit Drejtues merr pjesë drejtori i
Akademisë (në tekstin e mëtejmë: drejtori), pa të drejtë
vote.
Neni 12
Këshilli Drejtues i kryen punët në vijim:
- e miraton Statutin dhe aktet tjera të përgjithshme të
Akademisë dhe e përcjell zbatimin e tyre,
- e zgjedh kryetarin e Këshillit Drejtues dhe zëvendësin
e tij,
- e emëron, e përcakton shuarjen e mandatit dhe e
shkarkon drejtorin dhe zëvendësdrejtorin,
- vendos për largimin e përkohshëm nga puna të
drejtorit gjatë procedurës së ngritur për shkarkim,
- e konstaton dhe përcakton shuarjen dhe shkarkimin e
anëtarit dhe zëvendësanëtarit të Këshillit Drejtues,
- e emëron dhe përcakton shuarjen dhe shkarkimin e
anëtarit dhe zëvendësanëtarit të Këshillit të Programit,
- e zgjedh dhe konstituon Komisionin për Provim
Pranues dhe Komisionin për Provim Përfundimtar, e
zgjedh kryetarin e Komisionit për Provim Pranues dhe
Komisionit për Provim Përfundimtar, e përcakton pushimin
e funksionit të anëtarëve të Komisionit për Provim Pranues
dhe Komisionit për Provim Përfundimtar dhe zëvendësve
të tyre dhe i miraton raportet e tyre për rrjedhën e
procedurës për dhënien e provimeve,
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- e përcakton listën e mësimdhënësve me propozimin e
drejtorit,
- i shkarkon mësimdhënësit e Akademisë nga radhët e
gjykatësve dhe prokurorëve publikë, me propozimin e
drejtorit,
- e përcakton listën e mentorëve me propozimin e
Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë dhe
Këshillit të Prokurorëve Publikë të Republikës së
Maqedonisë dhe e vërteton shuarjen e cilësisë së mentorit,
me propozimin e Këshillit Gjyqësor të Republikës së
Maqedonisë dhe Këshillit të Prokurorëve Publikë të
Republikës së Maqedonisë,
- me propozimin e Këshillit të Programit, i përcakton
programet për provim pranues, për trajnim fillestar dhe për
provimin përfundimtar, programet për trajnim të
vazhdueshëm, programet për praktikimin e funksionit të
gjykatësit dhe prokurorit publik, programet e përgjithshme
dhe të specializuara për trajnim,
- e përcakton programin për përfaqësim të drejtë dhe
adekuat të qytetarëve që i përkasin të gjitha bashkësive në
Republikën e Maqedonisë në të gjitha programet e
Akademisë,
- e miraton planin financiar vjetor, që e parashtron te
organet kompetente,
- e përcakton mënyrën e shfrytëzimit të mjeteve për
punën e Akademisë,
- e miraton planin strategjik të Akademisë,
- e miraton llogarinë përfundimtare dhe Programin për
punën e Akademisë, të parashtruar nga drejtori,
- më së voni deri më 1 mars në vitin rrjedhës, e miraton
raportin vjetor për punën e Akademisë në vitin paraprak
dhe e dorëzon te institucionet e përfaqësuara në Këshillin
Drejtues,
- jep orientime për bashkëpunim për institucionet e
ngjashme, organizata dhe shoqatat e ngjashme nga vendi
dhe jashtë, për projekte, dhurata dhe donacione
ndërkombëtare,
- miraton Rregullore për punën e vet,
- miraton akte për organizimin dhe sistematizim e
brendshëm për vendet e punës dhe akte tjera të
përgjithshme, me propozimin e drejtorit,
- miraton vendime, aktvendime dhe konkluzione dhe
- kryen punë tjera të përcaktuara me këtë ligj dhe me
Statut.
Mandati i anëtarëve të Këshillit Drejtues
Neni 13
Mandati i anëtarëve dhe zëvendësve të tyre të Këshillit
Drejtues, përveç i anëtarëve sipas funksionit, zgjat katër
vite me të drejtë të një rizgjedhjeje.
Ndërprerja e mandatit dhe shkarkimi i
anëtarit të Këshillit Drejtues
Neni 14
(1) Anëtarit dhe zëvendësanëtarit të Këshillit Drejtues,
i ndërpritet mandati:
- me kërkesë të tij,
- për shkak të vdekjes,
- nëse i pushon funksioni ose marrëdhënia e punës në
organin ku e kryen funksionin ose ka themeluar
marrëdhënie pune dhe
- nëse është i penguar për kryerjen e funksionit anëtar
ose zëvendësanëtar i Këshillit Drejtues, më gjatë se gjashtë
muaj për shkak të sëmundjes ose shkaqe tjera të
arsyeshme.
(2) Anëtari dhe zëvendësanëtari i Këshillit Drejtues,
shkarkohet për shkak të:
- kryerjes joprofesionale dhe të papërgjegjshme të
funksionit në Këshillin Drejtues,
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- nëse me vendim të plotfuqishëm i është shqiptuar
masa për ndalimin e kryerjes së profesionit, veprimtarisë
ose detyrës dhe
- nëse me vendim të plotfuqishëm gjyqësor, është i
dënuar me dënim në burg në kohëzgjatje mbi gjashtë muaj.
(3) Në rastet nga paragrafët (1) ose (2) të këtij neni,
organi i cili e ka emëruar anëtarin, përkatësisht
zëvendësanëtarin i cili është shkarkuar ose mandati i të cilit
është
ndërprerë,
emëron
anëtar,
përkatësisht
zëvendësanëtar të ri, më së voni në afat prej 30 ditësh nga
dita e miratimit të vendimit për shkarkim, përkatësisht
mbarim të mandatit.
(4) Mandati i anëtarit, përkatësisht zëvendësanëtarit të
sapoemëruar të Këshillit Drejtues, zgjat deri në skadimin e
mandatit për të cilin anëtarët e Këshillit Drejtues janë
emëruar.
(5) Deri në emërimin e anëtarit të ri të Këshillit
Drejtues, funksionin e anëtarit e kryen zëvendësanëtari,
kurse deri në zgjedhjen e kryetarit të ri të Këshillit
Drejtues, funksionin e kryetarit e kryen zëvendëskryetari i
Këshillit Drejtues.
Kryetari i Këshillit Drejtues
Neni 15
(1) Kryetari i Këshillit Drejtues dhe zëvendësi i tij,
zgjidhen nga radhët e gjykatësve dhe prokurorëve publikë,
anëtarë të Këshillit Drejtues.
(2) Kryetari i Këshillit Drejtues, nuk mund të zgjidhet
nga radhët e anëtarëve të Këshillit Drejtues sipas
funksionit.
(3) Mandati i kryetarit dhe zëvendëskryetarit të
Këshillit Drejtues zgjat dy vite, me mundësi për një
rizgjedhje.
Mënyra e punës së Këshillit Drejtues
Neni 16
(1) Punët nga fushëveprimi i vet, Këshillit Drejtues i
kryen në mbledhje publike.
(2) Mbledhjet e Këshillit Drejtues i thirr dhe me to
udhëheq kryetari i Këshillit Drejtues.
(3) Mbledhja e Këshillit Drejtues mund të thirret dhe
me kërkesë të drejtorit ose të anëtarit të Këshillit Drejtues.
(4) Këshilli Drejtues mban mbledhje, nëse janë të
pranishëm më shumë se gjysma e numrit të përgjithshëm të
Këshillit Drejtues.
(5) Konsiderohet se anëtari i Këshillit Drejtues është i
pranishëm, nëse ekziston lidhje telefonike ose lidhje tjetër
e dyanshme (për video konferencë), e cila e garanton
identifikimin dhe e lejon pjesëmarrjen në diskutim dhe
marrjen e vendimit. Zëri i këtij anëtari vërtetohet në
procesverbal, nga ana e anëtarëve të pranishëm të Këshillit
Drejtues.
(6) Për çdo mbledhje mbahet procesverbal, të cilin e
nënshkruajnë kryesuesi i mbledhjes dhe mbajtësi i
procesverbalit. Mbledhja mund të incizohet edhe në
mënyrë audiovizuele.
Mënyra e vendimmarrjes së Këshillit Drejtues
Neni 17
(1) Këshilli Drejtues merr vendime me shumicën e
votave nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit
Drejtues.
(2) Nëse nuk sigurohet shumica e nevojshme nga
paragrafi (1) i këtij neni, mbledhja prolongohet dhe
kryetari menjëherë cakton mbledhje të re e cila do të
mbahet më së voni në afat prej tetë ditësh.
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Kompensimi i shpenzimeve të anëtarëve të Këshillit
Drejtues
Neni 18
Kryetari dhe anëtarët e Këshillit Drejtues kanë të drejtë
kompensimi të shpenzimeve rrugore dhe ditore, në pajtim
me dispozitat me të cilat rregullohen ato çështje, përveç
anëtarëve sipas funksionit.
Drejtori dhe zëvendësdrejtori
Neni 19
(1) Drejtori është organ udhëheqës dhe ekzekutiv i
Akademisë. Drejtori ka edhe zëvendës.
(2) Drejtorin dhe zëvendësdrejtorin i emëron Këshilli
Drejtues në bazë të shpalljes publike, që botohet në
“Gazetën zyrtare në Republikën e Maqedonisë” dhe në së
paku dy gazeta ditore, nga të cilat në një nga gazetat që
botohen në gjuhën maqedonase dhe në një nga gazetat në
gjuhën të cilën e flasin së paku 20% e qytetarëve të cilët
flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase.
(3) Këshilli Drejtues është i obliguar që vendimin për
paraqitjen e shpalljes publike për zgjedhje të drejtorit dhe
zëvendësdrejtorit, ta miratojë së paku 60 ditë para skadimit
të mandatit të drejtorit, përkatësisht zëvendësdrejtorit.
(4) Afati për paraqitje në shpalljen publike, është 15
ditë nga dita e botimit të saj në “Gazetën zyrtare të
Republikës së Maqedonisë”.
(5) Për drejtor, përkatësisht zëvendësdrejtor emërohet
personi i cili ka së paku gjashtë vite stazh pune si gjykatës
ose prokuror publik, me cilësi dhe rezultate të larta
profesionale dhe specialiteti në punë, dhe me njohje aktive
të një nga gjuhët zyrtare të Unionit Evropian.
(6) Mënyra për emërimin dhe shkarkimin e drejtorit
dhe zëvendësdrejtorit, rregullohet me Statut dhe akte të
përgjithshme të Akademisë.
(7) Zëvendësdrejtori e zëvendëson drejtorin në rast kur
ai mungon, ose kur për shkak të sëmundjes dhe arsyeve
tjera nuk mund ta kryejë funksionin e tij. Zëvendësdrejtori,
kryen punë nga kompetenca e drejtorit që ai do t'ia
ngarkojë.
Të drejtat dhe detyrat e drejtorit
Neni 20
Drejtori i ka të drejtat dhe detyrat si vijojnë:
- udhëheq me punën e Akademisë,
- e përfaqëson dhe e prezanton Akademinë në
institucionet vendase dhe ndërkombëtare,
- i zbaton vendimet e Këshillit Drejtues,
- e koordinon dhe organizon punën e Akademisë,
- kujdeset për sigurimin e kushteve, për funksionimin e
përditshëm të Akademisë,
- Këshillit Drejtues i parashtron propozim-program për
punën e Akademisë,
- Këshillit Drejtues i parashtron raport vjetor për punën
e Akademisë,
- merr pjesë në përgatitjen e të gjitha programeve për
trajnim në kompetencën e Akademisë,
- merr pjesë në punën e Këshillit Drejtues dhe kryeson
me mbledhjet e Këshillit të Programit,
- propozon listë të ligjëruesve,
- vendos dhe mban bashkëpunime institucione të
ngjashme vendase dhe të huaja, për avancimin e trajnimit,
- udhëheq me shërbimin për punë profesionale,
administrativo-teknike dhe ndihmëse të Akademisë,
- menaxhon me mjetet financiare dhe me pronën e
Akademisë,
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- propozon ndryshim për plotësim të Statutit dhe akteve
tjera të përgjithshme të Akademisë,
- përgjigjet për ligjshmërinë në punën e Akademisë dhe
- kryen edhe punë tjera në pajtim me këtë ligj, Statutin
dhe aktet e përgjithshme të Akademisë.
Neni 21
(1) Rroga e drejtorit përcaktohet në nivel të rrogës së
gjykatësit në Gjykatën Supreme të Republikës së
Maqedonisë, përkatësisht të prokurorit publik në
Prokurorinë Publike të Republikës së Maqedonisë, të
përcaktuara me ligj.
(2) Rroga e zëvendësdrejtorit përcaktohet në nivel të
rrogës së gjykatësit në Gjykatën e Apelit, përkatësisht të
prokurorit publik në Prokurorinë e Lartë Publike, të
përcaktuara me ligj.
Mandati i drejtorit dhe i zëvendësdrejtorit
Neni 22
Drejtori dhe zëvendësdrejtori, emërohen në kohëzgjatje
prej katër vitesh, me të drejtë rizgjedhjeje.
Ndërprerja e mandatit dhe shkarkimi i drejtorit
dhe zëvendësdrejtorit
Neni 23
(1) Drejtorit dhe zëvendësdrejtorit i ndërpritet mandati,
para skadimit të kohës për të cilën janë emëruar:
- për shkak të vdekjes,
- me kërkesë të tij,
- nëse është e përcaktuar paaftësi e përhershme për
punë dhe
- nëse i plotëson kushtet për pensionim.
2) Drejtori dhe zëvendësdrejtori, shkarkohen para
skadimit të mandatit për të cilin janë emëruar:
- për kryerjen e funksionit me joprofesionalizëm dhe
pandërgjegjshmëri,
- nëse me vendim të plotfuqishëm i është shqiptuar
masë ndalim i kryerjes së profesionit, veprimtarisë ose
detyrës dhe
- nëse me vendim të plotfuqishëm gjyqësor është i
dënuar me dënim me burg në kohëzgjatje mbi gjashtë
muaj.
(3) Kundër vendimit të Këshillit Drejtues për
shkarkimin e drejtorit, përkatësisht zëvendësdrejtorit,
drejtori, përkatësisht zëvendësdrejtori kanë të drejtë
kontesti administrativ, para gjykatës kompetente.
(4) Deri në emërimin e drejtorit të ri, Këshilli Drejtues
do të përcaktojë ushtrues detyre drejtor, nga radhët e
anëtarëve të Këshillit Drejtues.
Këshilli i Programit
Neni 24
(1) Këshilli i Programit, është organ profesional i
Akademisë.
(2) Këshilli i Programit, përbëhet nga shtatë anëtarë
dhe zëvendësit e tyre të cilët i emëron Këshilli Drejtues
nga radhët e gjykatësve, prokurorëve publikë, nëpunësve
udhëheqës shtetërorë nga Ministria e Drejtësisë, si dhe
juristëve tjerë të dalluar nga njohuria shkencore
hulumtuese juridike, në sferën e jurisprudencës.
Neni 25
(1) Për anëtar dhe zëvendës të tij në Këshillin e
Programit, mund të emërohet:
- gjykatësi ose prokurori publik aktiv, me së paku katër
vite përvojë pune si gjykatës ose prokuror publik,
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- profesorët aktivë të shkencave juridike ose juristët e
dalluar me titull akademik doktor shkence, me së paku
katër vite përvojë pune, në sferë të caktuar të
jurisprudencës dhe
- nëpunësi udhëheqës shtetëror nga Ministria e
Drejtësisë, me së paku katër vite përvojë pune në punët nga
sfera e jurisprudencës.
(2) Anëtarët dhe zëvendësit e tyre të Këshillit të
Programit, duhet të posedojnë kualitete të larta
profesionale dhe autoritet në kryerjen e funksionit dhe
profesionit, të cilët kanë rezultate të vërtetuara në punë, të
punimeve, shkrimeve dhe të kenë përvojë në punën
mësimore ose të mentorit, në lidhje me sferën e
jurisprudencës.
(3) Mandati i anëtarëve dhe zëvendësve të tyre në
Këshillin e Programit, zgjat dy vite me të drejtë edhe të një
rizgjedhjeje.
(4) Anëtarët dhe zëvendësit e tyre të Këshillit të
Programit, nuk mund të jenë anëtarët dhe zëvendësit e tyre
të Këshillit Drejtues të Akademisë, të Komisionit për
Provim Pranues dhe Komisionit për Provim Përfundimtar.
(5) Anëtarë dhe zëvendës të tyre të Këshillit të
Programit, mund të jenë mësimdhënësit në Akademi.
Neni 26
(1) Anëtarët e Këshillit të Programit dhe zëvendësit e
tyre, i emëron Këshilli Drejtues në bazë të emërimeve nga
ana e institucioneve të përfaqësuara në Këshillin Drejtues
të Akademisë. Emërimet e kandidatëve me biografi
dorëzohen në Akademi.
(2) Emërimi i anëtarëve dhe zëvendësve të tyre në
Këshillin e Programit, kryhet në mënyrën si vijon:
- Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë në
mbledhje të përgjithshme, i emëron dy anëtarë dhe
zëvendësit e tyre, dhe atë njërin anëtar dhe zëvendësin e tij
nga radhët e gjykatësve të Gjykatës Supreme të Republikës
së Maqedonisë, kurse anëtarin e dytë dhe zëvendësin e tij,
nga radhët e gjykatësve nga gjykatat më të ulëta ose
Gjykata Administrative,
- Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë, i
emëron dy anëtarë dhe zëvendësit e tyre nga radhët e
Prokurorisë Publike të Republikës së Maqedonisë, edhe atë
një anëtar dhe zëvendësin e tij nga radhët e Prokurorisë
Publike të Republikës së Maqedonisë, kurse anëtarin e dytë
dhe zëvendësin e tij nga radhët e prokurorive publike më të
ulëta të Republikës së Maqedonisë,
- Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë, e
emëron një anëtar dhe një zëvendësin e tij nga radhët e
anëtarëve të vet,
- Këshilli i Prokurorëve Publikë të Republikës
Maqedonisë, e emëron një anëtar dhe zëvendësin e tij nga
radhët e anëtarëve të vet dhe
- ministri i Drejtësisë e emëron një anëtar dhe
zëvendësin e tij, nga radhët e nëpunësve udhëheqës
shtetërorë, në Ministrinë e Drejtësisë.
Neni 27
(1) Këshilli i Programit të Akademisë:
- e përcakton propozim-programin për provimin
pranues,
- e përcakton, propozim-programin për trajnimin
fillestar,
- e përcakton propozim-programin për provimin
përfundimtar,
- i përcakton propozim-programin për trajnim të
vazhdueshëm, propozim-programin për praktikimin e
funksionit të gjykatësit dhe prokurorit publik dhe
programet tjera të specializuara,
- e përcjell realizimin e programit dhe efikasitetin dhe
suksesin e tyre,
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- i përtërin dhe i zhvillon programet për trajnim,
varësisht nga analiza vjetore e nevojave për trajnim,
evaluimin e kryer, propozimet dhe sugjerimet e
pjesëmarrësve në trajnime, ligjëruesve dhe mentorëve, si
dhe legjislacionin dhe praktikën vendase dhe
ndërkombëtare,
- jep orientime për avancimin e metodave dhe
teknikave mësimore, pavarësisht dhe në bashkëpunim me
ligjëruesit dhe mentorët,
- jep mendim për listën e ligjëruesve,
- u jep këshilla, propozime dhe sugjerime, organeve të
Akademisë për përmirësimin e kualitetit të mësimit dhe
- kryen punë tjera në pajtim me këtë ligj, Statutin dhe
aktet e përgjithshme të Akademisë.
(2) Gjatë përcaktimit të propozim-programeve nga
paragrafi (1) i këtij neni, Këshilli i Programit udhëhiqet,
krahas rregullave pozitive në Republikën e Maqedonisë
edhe nga e drejta ndërkombëtare, e drejta e Unionit
Evropian, praktika e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e
Njeriut dhe gjykatat tjera ndërkombëtare.
Ndërprerja e mandatit dhe shkarkimi i
anëtarit të Këshillit të Programit
Neni 28
(1) Anëtarit dhe zëvendësanëtarit të Këshilli të
Programit, i ndërpritet mandati:
- me kërkesë të tij,
- për shkak të vdekjes,
- nëse i pushon funksioni ose marrëdhënia e punës në
organin ku e ka kryer funksionin, ose ka themeluar
marrëdhënie pune dhe
- nëse është i penguar që ta kryejë funksionin anëtar
ose zëvendësanëtar i Këshillit të Programit, më gjatë se
gjashtë muaj për shkak të sëmundjes ose shkaqeve tjera të
arsyeshme.
(2) Anëtari dhe zëvendësanëtari i Këshillit të
Programit, shkarkohet për shkak të:
- kryerjes joprofesionale dhe të pandërgjegjshme të
funksionit, në Këshillin e Programit,
- nëse me aktvendim të plotfuqishëm i është shqiptuar
masë ndalim i kryerjes së profesionit, veprimtarisë ose
detyrës dhe
- nëse me aktvendim të plotfuqishëm gjyqësor është i
dënuar me dënim me burg, në kohëzgjatje mbi gjashtë
muaj.
(3) Në rastet nga paragrafët (1) ose (2) të këtij neni,
organi i cili e ka emëruar anëtarin, përkatësisht
zëvendësanëtarin, i cili është shkruar ose mandati i të cilit
ka përfunduar, emëron anëtar, përkatësisht zëvendësanëtar
të ri, më së voni në afat prej 30 ditësh nga dita e miratimit
të vendimit për shkarkim, përkatësisht ndërprerje të
mandatit.
(4) Mandati i anëtarit përkatësisht zëvendësanëtarit të
sapoemëruar të Këshillit të Programit, zgjat deri në
përfundimin e mandatit për të cilin anëtarët e Këshillit të
Programit janë emëruar.
(5) Deri në emërimin e anëtarit të ri të Këshillit të
Programit, punën e anëtarit e kryen zëvendësanëtari.
Kompensimi i shpenzimeve të anëtarëve të Këshillit të
Programit
Neni 29
Anëtarët e Këshillit të programit, kanë të drejtë
kompensimi të shpenzimeve të rrugës dhe shpenzimeve
ditore, në pajtim me rregullat më të cilat rregullohen ato
çështje.
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Mënyra e punës së Këshillit të Programit
Neni 30
(1) Mbledhjet e Këshillit të Programit, i thirr dhe më to
udhëheq drejtori i Akademisë.
(2) Në mbledhjet e Këshillit të Programit mund të
marrin pjesë ligjëruesit dhe mentorët, si dhe personat tjerë
të cilët me njohuritë dhe përvojat e tyre profesionale, mund
të kontribuojnë për përmirësimin e mësimit në Akademi.
III. MËSIMDHËNËSIT
Nocioni për mësimdhënësit
Neni 31
(1) Mësimdhënësit janë persona profesionalë për
realizimin e programeve për trajnim në Akademi.
(2) Për mësimdhënës në Akademi, angazhohen
personat të cilët me aktivitetet e tyre gjatë realizimit të
drejtpërdrejtë të programeve për trajnim, japin kontribut
për mbajtjen e nivelit të lartë të njohurive dhe aftësive të
gjykatësve, prokurorëve publikë, si dhe subjekteve nga
neni 1 i këtij ligji, në pajtim me legjislacionin vendas dhe
standardet evropiane dhe ndërkombëtare.
(3) Mësimdhënësit mund të jenë mësimdhënës në
Akademi dhe mësimdhënës sipas nevojës.
(4) Mënyra e përgatitjes, numri, mandati dhe përbërja e
propozim-listës së mësimdhënësve, kompensimet, si dhe
kriteret më të përafërta për evaluimin e pjesëmarrësve në
trajnimin fillestar dhe të vazhdueshëm, rregullohen me
Statut dhe aktet e përgjithshme të Akademisë, në pajtim me
parimet e transparencës, profesionalizmit dhe qasjes së
barabartë.
(5) Të drejtat dhe detyrat e mësimdhënësve,
rregullohen me marrëveshjen e lidhur ndërmjet tyre dhe
Akademisë, në pajtim më Statutin dhe aktet e përgjithshme
të Akademisë.
Mësimdhënësit në Akademi
Neni 32
(1) Mësimdhënës në Akademi janë gjykatësit dhe
prokurorët publikë vendas dhe të huaj, avokatët dhe
profesorët universitarë, të cilët angazhohen në programet
për trajnim fillestar dhe programet për trajnim të
vazhdueshëm në Akademi, noterë, ndërmjetësues,
përmbarues dhe nëpunës udhëheqës shtetërorë.
(2) Mësimdhënës në Akademi nga paragrafi (1) i këtij
neni, nga radhët e gjykatësve dhe prokurorëve publikë
vendas,
avokatëve,
noterëve,
ndërmjetësuesve,
përmbaruesve dhe nëpunësve udhëheqës shtetërorë, mund
të jenë persona të cilët e kanë mbaruar trajnimin për
mësimdhënës (trajnues) të organizuar nga Akademia.
Neni 33
(1) Mësimdhënësit e Akademisë caktohen nga radhët e
gjykatësve dhe prokurorëve publikë, avokatëve ose
profesorëve universitarë, me gjashtë vite përvojë pune.
(2) Mësimdhënës në trajnim të vazhdueshëm mund të
jenë edhe anëtarët e Këshillit Drejtues, Këshillit Gjyqësor
të Republikës së Maqedonisë, Këshillit të Prokurorëve
Publikë të Republikës së Maqedonisë dhe drejtori i
Akademisë, pa kompensim.
(3) Personat nga paragrafi (2) i këtij neni, mund t'u
mbajnë ligjërata edhe dëgjuesve të trajnimit fillestar, por pa
kompensim dhe të drejtë që t'i vlerësojnë dëgjuesit, në
pajtim me aktet e përgjithshme me të cilat rregullohet
realizimi i trajnimit fillestar.
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(4) Si mësimdhënës në trajnimin fillestar nuk mund të
zgjidhen anëtarët e Këshillit Drejtues dhe zëvendësit e tyre,
anëtarët e Komisionit për Provimin Pranues dhe zëvendësit
e tyre, si dhe anëtarët e Komisionit për Provim
Përfundimtar dhe zëvendësit e tyre.
Mësimdhënësit sipas nevojës
Neni 34
(1) Mësimdhënësit sipas nevojës janë personat
profesionalë të cilët angazhohen për trajnim të veçantë ose
cikël trajnimesh, në sfera dhe tema të caktuara juridike, si
dhe për trajnime të përgjithshme komplementare dhe sfera
e tema jojuridike, nga radhët e personave të dalluar
profesionalë në sferën përkatëse për të cilën angazhohen,
mjekësi, teknologji kompjuterike, gjuhë të huaja,
sociologji, shkencat e komunikimit, ekonomi, psikologji
dhe shkenca tjera, të lidhura me temat nga programet për
trajnim.
(2) Listën e mësimdhënësve të angazhuar sipas nevojës
gjatë vitit, drejtori është i obliguar që t'ia dorëzojë për
njoftim Këshillit Drejtues, së bashku me biografitë e tyre
dhe evaulimin për trajnimin e realizuar nga ana e tyre.
(3) Për përpunimin e temave dhe programeve të reja të
caktuara, me propozim të arsyetuar të drejtorit, lista mund
të zgjerohet me mësimdhënës të rinj në numër të
përcaktuar nga ana e Këshillit Drejtues.
IV. MENTORËT
Neni 35
(1) Mentorë, në pajtim me këtë ligj mund të jenë vetëm
gjykatësit dhe prokurorët publikë aktivë, me së paku
gjashtë vite përvojë pune, të vlerësuar vazhdimisht me notë
pozitive nga ana e organit që e ndjek dhe vlerëson punën e
tyre, me aftësi dhe përgatitje për bartjen e përvojave dhe
njohurive, e të cilët e zbatojnë fazën e dytë nga trajnimi
fillestar-mësimin praktik.
(2) Mentorët me propozim të Këshillit Gjyqësor të
Republikës së Maqedonisë dhe Këshillit i Prokurorëve
Publikë të Republikës së Maqedonisë i cakton Këshilli
Drejtues.
(3) Për mentorë nuk mund të zgjidhen anëtarët dhe
zëvendësit e Këshillit Drejtues, Këshillit të Programit,
Komisionit për Provim Pranues, Komisionit për Provim
Përfundimtar, kryetarët dhe anëtarët e Këshillit Gjyqësor të
Republikës së Maqedonisë, kryetarët e Gjykatave dhe
Prokurorive Publike të Republikës së Maqedonisë.
(4) Kushtet më të përafërta për zgjedhje, kohëzgjatja e
mentorimit, të drejtat, detyrat dhe kompensimet e
mentorëve, rregullohen me Statutin dhe aktet e
përgjithshme të Akademisë.
(5) Mentorë mund të jenë personat të cilët krahas
kushteve nga paragrafi (1) i këtij neni, e kanë mbaruar
trajnimin për mentorë (trajnues) të organizuar nga
Akademia.
V. SHËRBIMI PËR PUNËT PROFESIONALE,
NDIHMËSE-TEKNIKE
TË AKADEMISË
Neni 36
(1) Të punësuarit në Akademi e kanë statusin e
nëpunësit shtetëror dhe lidhur me të drejtat, detyrat dhe
përgjegjësitë e tyre, zbatohet Ligji për nëpunës shtetërorë.
(2) Të punësuarit të cilët kryejnë punë ndihmëse ose
punë teknike, nuk e kanë statusin e nëpunësit shtetëror dhe
lidhur me te drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e tyre,
zbatohet Ligji për marrëdhënie pune.
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VI. FINANCIMI DHE MJETET PËR PUNËN E
AKADEMISË
Burimet e financimit
Neni 37
(1) Mjetet për punën e Akademisë, sigurohen nga
Buxheti i Republikës së Maqedonisë nëpërmjet buxhetit të
"Pushtetit gjyqësor".
(2) Burime tjera të financimit janë:
- donacionet dhe dhuratat dhe
- të hyrat e pavarura dhe të hyrat nëpërmjet botimit të
publikimeve, realizimit të trajnimeve për grupe tjera
qëllimore të cilat janë jashtë sferës së jurisprudencës dhe
në jurisprudencë, realizimit të projekteve, granteve, të cilat
nuk janë në kundërshtim me veprimtarinë e Akademisë, e
me pajtimin e Këshillit Drejtues.
Neni 38
Mjetet buxhetore nga neni 37 paragrafi (1) të këtij ligji,
sigurohen në lartësi që ta mbulojnë organizimin dhe
realizimin e provimit pranues dhe provimit përfundimtar,
trajnimit fillestar dhe trajnimit të obliguar të vazhdueshëm,
në pajtim me këtë ligj.
Lokalet dhe pajisja
Neni 39
(1) Qeveria e Republikës së Maqedonisë, i siguron
lokalet dhe pajisjen për kryerjen e veprimtarisë së
Akademisë.
(2) Akademia mund të sigurojë mjete për pajisje dhe
lokale edhe me donacione e me grante, me pajtimin e
Këshillit Drejtues.
VII. TRAJNIMI I GJYKATËSVE DHE PROKURORËVE
PUBLIKË
Nocioni dhe qëllimi
Neni 40
Trajnimi i gjykatësve dhe prokurorëve publikë, paraqet
arritje dhe përsosje të organizuar të njohurive dhe
shkathtësive praktike dhe teorike të nevojshme për kryerje
të pavarur, të mëvetësishme, profesionale dhe efikase të
funksionit të tyre.
Llojet e trajnimit
Neni 41
Akademia organizon trajnim fillestar dhe të vazhdueshëm.
1. Trajnimi fillestar
Neni 42
Trajnimi fillestar organizohet për marrjen e njohurive
dhe shkathtësive teorike dhe praktike, me qëllim të krijimit
të kandidatëve të trajnuar në nivel të lartë profesional dhe
efikas për gjykatës dhe prokurorë publikë, në gjykatat
themelore dhe prokuroritë themelore publike, si parakusht
për respektimin e principit të sundimit të së drejtës dhe
mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të njeriut dhe krijimin e
drejtësisë cilësore, në interes të qytetarëve të Republikës së
Maqedonisë.
Dëgjuesit e trajnimit fillestar
Neni 43
(1) Dëgjues të trajnimit fillestar, janë persona të cilët
pas provimit të dhënë pranues pranohen në trajnim fillestar.
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(2) Numri i përgjithshëm i dëgjuesve të trajnimit
fillestar, përcaktohet në bazë të vendimeve të Këshillit
Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë dhe Këshillit të
Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë, duke e
marrë parasysh numrin e përgjithshëm të vendeve të lira
për gjykatës dhe prokurorë publikë në gjykatat themelore
dhe prokuroritë publike themelore, si dhe projektit për
nevojat nga vendet të cilat do të plotësohen pas mbarimit të
trajnimit fillestar.
(3) Vendimet nga paragrafi (2) i këtij neni, të Këshillit
Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë dhe Këshillit të
Prokurorëve Publike të Republikës së Maqedonisë,
dorëzohen në Akademi, më së voni deri më 31 mars të vitit
në të cilin Këshilli Gjyqësor i Republikën e Maqedonisë
dhe Këshilli i Prokurorëve Publikë të Republikës së
Maqedonisë me vendimet nga paragrafi (2) i këtij neni, e
përcaktojnë numrin e përgjithshëm të dëgjuesve të trajnimit
fillestar.
Kushtet për pranim në trajnimin fillestar
Neni 44
(1) Kushtet për pranim ne trajnim fillestar, janë:
- jurist i diplomuar me arsim të lartë katërvjeçar në
studime juridike me mesatare prej së paku 8,0 ose jurist i
diplomuar me 300 kredi të fituara sipas Sistemit evropian
për transferim të kredive (SETK), me mesatare prej së
paku 8,0 në secilin nga të dy ciklet e studimeve
universitare,
- provimi i dhënë i jurisprudencës,
- përvojë punë prej së paku dy vite në punë juridike pas
dhënies së provimit të jurisprudencës,
- të mos i jetë shqiptuar masa e sigurisë, ndalimi i
kryerjes së profesionit, veprimtarisë ose detyrës,
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
- aktivisht ta njohë gjuhën maqedonase,
- aktivisht ta njohë njërën nga gjuhët zyrtare të Unionit
Evropian, nga të cilat detyrimisht gjuhën angleze, që
dëshmohet me një nga certifikatat e pranuara
ndërkombëtare, si vijojnë:
1) TOEFEL - së paku 74 pikë për provimin e dhënë në
formë elektronike, nëpërmjet kompjuterit, jo më e vjetër se
dy vite nga dita e dhënies,
2) IELTS - së paku 6 pikë, jo më e vjetër se dy vite nga
dita e dhënies,
3) TOLES - njohje bazike ( Foundation level),
4) ILEC - i dhënë me sukses së paku me B 2 dhe
5) Certifikatë të Kembrixhit për anglishte preliminare
(Cambridge Cerficate of Preliminary English) – B1;
- punë praktike me kompjuterë dhe
- të jetë i aftë për punë dhe të ketë aftësi të
përgjithshme shëndetësore.
(2) Lloji, mënyra dhe kushtet më të përafërta për
kryerjen e kontrolleve shëndetësore dhe nivelin e punës
praktike me kompjuterë nga paragrafi (1) alinetë 8 dhe 9 të
këtij neni, i rregullon Këshilli Gjyqësor i Republikës së
Maqedonisë, në pajtim me Këshillin e Prokurorëve Publikë
të Republikës së Maqedonisë.
Shpallja publike për pranim në trajnimin fillestar
Neni 45
(1) Këshilli Drejtues merr vendim për publikimin e
shpalljes publike për pranimin e personave për dhënien e
provimit pranues, në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit
të vendimeve nga neni 43 paragrafi (2) i këtij neni, në
Akademi.
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(2) Shpallja publike botohet në “Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë” dhe së paku në dy gazeta
ditore nga të cilat një nga gazetat të cilat botohen është në
gjuhën maqedonase dhe në një nga gazetat që botohen në
gjuhën që e flasin së paku 20% e qytetarëve, të cilët flasin
gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase.
(3) Afati për paraqitjen e personave në shpalljen
publike është 15 ditë, duke llogaritur nga dita e botimit të
saj në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
Parimet e pranimit në trajnimin fillestar
Neni 46
(1) Pranimi në trajnimin fillestar është i arritshëm për
secilin që i plotëson kushtet për pranim të përcaktuara me
këtë ligj, Statutin dhe aktet e përgjithshme të Akademisë
dhe i cili me sukses do ta kalojë provimin pranues në një
sesion të provimeve.
(2) Procedura për organizimin dhe dhënien e provimit
pranues bazohet në parimin e transparencës së rregullave,
metodave dhe mënyrës së realizimit, vlerësimit dhe
shpalljes së rezultateve, si dhe punës së Komisionit për
Pranim në trajnim fillestar, të bazuara në kritere objektive
dhe të shpallura publikisht, të cilat sigurojnë pavarësi,
objektivitet, si dhe qasje të lirë te programi për provimin
pranues.
2. Provimi pranues për trajnimin fillestar
Qëllimi i provimit pranues
Neni 47
Qëllimi i provimit pranues është përcaktimi i shkallës
së njohurisë profesionale, të nevojshme për ndjekjen e
programit për trajnim fillestar.
Mësimi përgatitor
Neni 48
(1) Akademia e organizon mësimin përgatitor për të
gjithë personat e paraqitur për pranim në Akademi, së paku
një herë ose më shumë herë gjatë vitit.
(2) Mësimi përgatitor, organizohet së paku 45 ditë para
mbajtjes së provimit pranues.
Provimi pranues
Neni 49
Provimi pranues për trajnimin fillestar, organizohet më
së voni deri më 30 shtator në vitin në të cilin Këshilli
Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë dhe Këshilli i
Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë, duke e
marrë parasysh numrin e përgjithshëm të vendeve të lira
për gjykatës dhe prokurorë publikë në gjykatat themelore
dhe në prokuroritë themelore publike, si dhe projektin për
nevojat për vendet të cilat do të plotësohen pas mbarimit të
trajnimit fillestar, kanë marrë vendime dhe e kanë
përcaktuar numrin e përgjithshëm të dëgjuesve të trajnimit
fillestar dhe përbëhet nga dhënia e:
- testit kualifikues,
- testit psikologjik,
- testit për integritet dhe
- provimit.
Qëllimet dhe principet themelore të
provimit pranues
Neni 50
(1) Dhënia e testit kualifikues kryhet në formë të
shkruar dhe anonime, e ka për qëllim që nëpërmjet
kontrollit të njohurive të kandidatëve të paraqitur, në të
drejtën procesuale dhe materiale të vendit, të drejtën
ndërkombëtare, të drejtën e Unionit Evropian dhe
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aktgjykimet më të rëndësishme të Gjykatës Evropiane për
të Drejtat e Njeriut, t'i selektojë sipas kualitetit të
përcaktuar si njohuri minimale për ndjekjen e programit
për trajnim fillestar.
(2) Testi psikologjik ka për qëllim që nëpërmjet
kontrollit të aftësive sociale, t'i afirmojë kandidatët për
kryerjen e funksionit gjykatës dhe prokuror publik.
(3) Testi për integritet bazohet në kodekset ekzistuese
etike dhe profesionale për kryerjen e funksionit gjykatës
ose prokuror publik dhe ka për qëllim kontrollin e vlerave
etike dhe morale të kandidatit, për kryerjen e funksionit
gjykatës ose prokurorit publik dhe përbëhet nga:
- testi i cili realizohet në formë të shkruar dhe
anonime, në bazë të listës së përcaktuar standarde të
pyetjeve dhe
- grumbullimi i të dhënave dhe informatave për vlerat
etike dhe morale të kandidatit për kryerjen e funksionit
gjykatës ose prokuror publik, të marra në mënyrë relevante
juridikisht nga së paku 15 persona të zgjedhur me zgjedhje
të rastësishme nga Komisioni për Provim Pranues nga lista
e 50 personave të propozuar nga kandidati me së paku
arsim të kryer të mesëm katërvjeçar, të cilët e njohin
kandidatin së paku tre vite dhe të cilët nuk mund të jenë
farefis me kandidatin në lidhje gjaku në linjë të drejtë dhe
anësore deri në shkallë të katërt, adopuesi dhe i adoptuari
dhe farefis nga krushqia deri në shkallë të dytë.
(4) Provimi ka për qëllim kontrollin e njohurive dhe
aftësive të përgjithshme juridike të kandidatëve, për pranim
dhe ndjekje të programit për trajnim fillestar, e përbëhet
nga:
- pjesa praktike me shkrim që është anonime me detyrë
të provimit në lëndë-rast konkret të gjykatës apo
prokurorisë, nëpërmjet të cilit kontrollohet njohuria teorike
dhe aftësia për zbatimin e ligjeve në praktikë, mendimin
logjik dhe analitik, të shprehurit juridik dhe komunikimi
me shkrim, që i ka arritur kandidati dhe
- pjesa me gojë, që nënkupton kontroll të njohurive të
kandidatit dhe mundësisë së të shprehurit, gojëtarisë dhe të
kuptuarit e domethënies së funksionit të gjykatësit ose
prokurorit publik, nëpërmjet përgjigjes në pyetje juridike
dhe pyetje nga kultura e përgjithshme.
(5) Akademia është e obliguar që gjatë realizimit të
provimit pranues, e posaçërisht gjatë realizimit të testit
psikologjik dhe testit për integritet, të kujdeset për
mbrojtjen e të dhënave personale, prestigjin dhe dinjitetin e
kandidatëve, në pajtim me ligjin.
Procedura për dhënien e provimit pranues
Neni 51
(1) Procedura për dhënien e provimit pranues,
organizohet në Akademi, në pajtim me Programin e
provimit pranues që publikohet më së shumti tre muaj para
dhënies së provimit dhe përtërihet sipas nevojës, në pajtim
me ndryshimet në legjislacion.
(2) Mënyra dhe kushtet më të afërta për dhënien e
provimit pranues nga neni 49 i këtij ligji, si dhe të drejtat
dhe detyrimet e personave që e japin provimin pranues,
rregullohen me Statut dhe aktet e përgjithshme të
Akademisë.
(3) Kandidati i pakënaqur nga rezultatet e arritura në
testin kualifikues dhe në provim, ka të drejtë kundërshtimi
te Komisioni nga neni 52 i këtij ligji, në afat prej tri ditësh
nga dita e shpalljes së rezultateve nga testi kualifikues në
ueb faqe dhe në Tabelën e shpalljeve të Akademisë.
Komisioni nga neni 52 i këtij ligji obligohet që për
kundërshtimin të vendosë në afat prej dy ditësh, duke
llogaritur nga dita e pranimit të kundërshtimit. Kundër
vendimit të Komisionit nga neni 52 i këtij ligji, kandidati
ka të drejtë ankese te Këshilli Drejtues i Akademisë, në
afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të vendimit.
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(4) Këshilli Drejtues vendimin për ankesën e miraton
në afat prej tri ditësh, duke llogaritur nga dita e kalimit të
afatit për parashtrimin e ankesave, kundër vendimeve të
Komisionit nga neni 52 i këtij ligji.
(5) Kundër rezultateve nga testi psikologjik dhe testi
për integritet, nuk lejohet kundërshtim i veçantë.
Komisioni për Provim Pranues
Neni 52
(1) Provimi pranues jepet para Komisionit për Provim
Pranues (në tekstin e mëposhtëm: Komisioni).
(2) Komisioni përbëhet nga kryetari dhe tetë anëtarë
dhe zëvendësit e tyre, me mandat prej dy sesioneve të
provimit.
(3) Këshilli Drejtues e zgjedh dhe konstituon
Komisionin nga paragrafi (1) i këtij neni, në përbërje: katër
anëtarë dhe zëvendësit e tyre me propozim të Këshillit
Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë nga radhët e
gjykatësve, dy anëtarë dhe zëvendësit e tyre me propozim
të Këshillit të Prokurorëve Publikë të Republikës së
Maqedonisë nga radhët e prokurorëve publikë, një anëtar
dhe zëvendësi i tij nga Shoqata e Gjykatësve të Republikës
së Maqedonisë, një anëtar dhe zëvendësi i tij nga Shoqata e
Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë dhe një
anëtar dhe zëvendësi i tij me propozim të ministrit të
Drejtësisë nga radhët e nëpunësve udhëheqës shtetërorë në
Ministrinë e Drejtësisë.
(4) Për kryetar, anëtarë dhe zëvendës të tyre të
Komisionit, mund të zgjidhen gjykatës dhe prokurorë
publikë, si dhe nëpunës udhëheqës shtetërorë në Ministrinë
e Drejtësisë, të cilët në karrierën e deritanishme
profesionale dallohen me profesionalizmin, etikën e tyre,
rezultatet e dëshmuara në punë dhe të cilët gëzojnë respekt
të madh në jurisprudencë.
(5) Kryetarin e Komisionit, Këshilli Drejtues e zgjedh
nga radhët e gjykatësve dhe prokurorëve publikë.
(6) Anëtarët dhe zëvendësit e Këshillit Drejtues,
Këshillit të
Programit, Komisionit për Provim
Përfundimtar, drejtori i Akademisë, si dhe mësimdhënësit
dhe mentorët të cilët në atë periudhë janë angazhuar në
trajnimin fillestar, nuk mund të jenë anëtarë të Komisionit
nga paragrafi (1) i këtij neni.
(7) Anëtar i Komisionit nga paragrafi (1) i këtij neni,
nuk mund të jetë kryetari, as anëtarët e Këshillit Gjyqësor
të Republikës së Maqedonisë ose Këshillit të Prokurorëve
Publikë të Republikën Maqedonisë, ministri, përkatësisht
zëvendësministri i Drejtësisë.
(8) Për realizimin e testit psikologjik, Akademia
angazhon persona profesionalë nga institucion i pavarur
dhe i akredituar plotësisht.
(9) Testi psikologjik do të realizohet në bazë të testeve
psikologjike të pranuara ndërkombëtarisht, për kryerjen e
funksionit gjykatës ose prokuror publik.
Kompensimi për punën
Neni 53
Anëtarët e Komisionit nga neni 52 i këtij ligji, kanë të
drejtë kompensimi në lartësi të përcaktuar me aktet e
Akademisë dhe rregullat për realizimin e Buxhetit të
Republikës së Maqedonisë.
Dhënia e provimit pranues
Neni 54
(1) Provimi pranues jepet para Komisionit nga neni 52 i
këtij ligji, në përbërje të plotë.
(2) Për rrjedhën dhe procedurën e dhënies së provimit
pranues, kryetari i Komisionit nga neni 52 i këtij ligji, para
Këshillit Drejtues dorëzon raport.
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(3) Këshilli Drejtues, e miraton raportin për realizimin
e provimit pranues, në mënyrë dhe procedurë të rregulluar
me Statutin e Akademisë.
Vlerësimi
Neni 55
(1) Testi kualifikues vlerësohet me notë nga “1” deri në
“10”.
(2) Konsiderohet se personi i paraqitur që e ka marrë
notën “4” ose notë më të ulët në testin kualifikues, nuk e ka
kaluar testin kualifikues dhe nuk ka të drejtë që ta japë
testin psikologjik, testin e integritetit dhe provimin.
(3) Testi psikologjik vlerësohet me notën
“mjaftueshëm” dhe “pamjaftueshëm”.
(4) Konsiderohet se personi i paraqitur i cili e ka marrë
notën “pamjaftueshëm në testin psikologjik, nuk e ka
kaluar testin psikologjik dhe nuk ka të drejtë ta japë testin e
integritetit dhe provimin.
(5) Testi për integritet vlerësohet me notën
“mjaftueshëm”, “pjesërisht mjaftueshëm” dhe “
pamjaftueshëm”.
(6) Konsiderohet se personi i paraqitur i cili e ka marrë
notën “pamjaftueshëm” në testin e integritetit, nuk ka të
drejtë ta japë provimin.
(7) Komisioni për Provim Pranues e verifikon notën
për testin e integritetit, me shumicë votash nga numri i
përgjithshëm i anëtarëve të Komisionit.
(8) Provimi vlerësohet me notën nga “1” deri në “10”.
(9) Konsiderohet se personi i paraqitur i cili ka e ka
marrë notën “4” ose notë më të ulët, nuk e ka dhënë
provimin pranues.
(10) Nota përfundimtare për provimin pranues, paraqet
shumën e notës nga testi kualifikues dhe provimi.
Ranglista
Neni 56
(1) Komisioni nga neni 52 i këtij ligji, në bazë të notës
përfundimtare e përcakton ranglistën të dëgjuesve të
trajnimit fillestar.
(2) Për dëgjuesit e trajnimit fillestar në Akademi, janë
pranuar kandidatët sipas radhitjes së suksesit në ranglistë,
deri në plotësimin e numrit të paraparë të dëgjuesve, të
përcaktuar me vendimet nga neni 43 paragrafi (2) të këtij
ligji.
(3) Kandidati i pakënaqur nga rezultatet e arritura në
ranglistë, ka të drejtë kundërshtimi te Komisioni nga neni
52 i këtij ligji, në afat prej tri ditësh nga dita e shpalljes të
ranglistës në ueb faqen zyrtare dhe Tabelën e shpalljeve të
Akademisë. Komisioni nga neni 52 i këtij ligji, obligohet
që për kundërshtimin të vendosë në afat prej dy ditësh,
duke llogaritur nga dita e pranimit të kundërshtimit.
Kundër vendimit të Komisionit nga neni 52 i këtij ligji,
kandidati ka të drejtë ankese te Këshilli Drejtues, në afat
prej tetë ditësh nga dita e pranimit të vendimit.
(4) Këshilli Drejtues, për ankesën miraton vendim në
afat prej tri ditësh, duke llogaritur nga kalimi i afatit për
parashtrim të kërkesës kundër vendimeve të Komisionit
nga neni 52 i këtij ligji.
Statusi i dëgjuesve të trajnimit fillestar
Neni 57
(1) Me marrjen e statusit të dëgjuesit të trajnimit
fillestar në Akademi, dëgjuesi themelon marrëdhënie pune
në kohë të caktuar në Akademi, për periudhën e realizimit
të trajnimit fillestar deri në zgjedhje të kandidatit për
gjykatës ose prokuror publik, për gjykatës në gjykatën
themelore, përkatësisht për prokuror publik në prokurorinë
publike themelore.
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(2) Gjatë kohëzgjatjes së marrëdhënies së punës nga
paragrafi (1) i këtij neni, dëgjuesi i trajnimit fillestar,
përkatësisht kandidati për gjykatës ose prokuror publik, ka
të drejtë për rrogë në shumë prej 50% nga rroga e
këshilltarit gjyqësor të lartë në gjykatën themelore dhe
kompensime tjera nga rroga, në pajtim me ligjin.
(3) Mënyra e realizimit të trajnimit fillestar, si dhe të
drejtat dhe obligimet e dëgjuesve të trajnimit fillestar,
rregullohen me Statut dhe aktet e përgjithshme të
Akademisë.
(4) Nëse dëgjuesi gjatë trajnimit fillestar tërhiqet ose e
ndërpret trajnimin, është i obliguar që t'i kompensojë
shpenzimet dhe kompensimet tjera për trajnimin e tij, sipas
llogarisë së përcaktuar nga ana e Akademisë.
(5) Dëgjuesi i trajnimit fillestar nuk do t'i kompensojë
shpenzimet nga paragrafi (4) i këtij neni, nëse është
tërhequr ose e ka ndërprerë trajnimin për shkaqe
shëndetësore, të cilat e pamundësojnë ndjekjen e trajnimit
më gjatë se një muaj, që dëshmohet me vërtetim mjekësor.
Përmbajtja dhe kohëzgjatja e trajnimit fillestar
Neni 58
(1) Trajnimi fillestar i përfshin zbatimin e ligjeve
procesuale dhe materiale, praktikën dhe etikën e gjykatësit
dhe prokurorit publik, standardet ndërkombëtare juridike,
punimet profesionale dhe shkencore në sferën e së drejtës
vendore dhe ndërkombëtare, si dhe shkathtësitë e
funksionit të gjykatësit dhe prokurorit publik.
(2) Trajnimi fillestar për dëgjuesit zgjat 24 muaj dhe
zhvillohet në dy faza, si vijon:
- faza e parë - mësimi teorik në Akademi, në
kohëzgjatje prej nëntë muajsh dhe
- faza e dytë - mësimi praktik në gjykata dhe prokurori
publike dhe institucionet tjera, në pajtim me programin për
trajnim fillestar në kohëzgjatje prej 15 muajsh.
(3) Gjykata, përkatësisht prokuroria publike në të cilën
dëgjuesi do ta ndjekë fazën e dytë nga trajnimi fillestar,
përcaktohet në mënyrë rajonale, sipas rajonin të apelit në të
cilin dëgjuesi e ka vendbanimin, përkatësisht
vendqëndrimin.
Qëllimet e përgjithshme të mësimit teorik dhe
praktik në Akademi
Neni 59
(1) Qëllimi i mësimit teorik në Akademi, është që te
dëgjuesit të zhvillojë njohuri më të gjerë të përgjithshme
nga e drejta materiale dhe procesuale vendase dhe
ndërkombëtare, dhe e drejta e Unionit Evropian nga aspekti
praktik, zhvillimin e specifikave teknike të profesionit të
gjykatësit dhe prokurorit, aftësia për të menduarit logjik,
njoftimi me aspektet sociale, kulturore dhe ekonomike të
drejtësisë, si dhe transparenca ndaj mjedisit social, me
praktikimin e moduleve përkatëse në gjykatë dhe prokurori
publike dhe institucione tjera.
(2) Qëllimi i mësimit praktik është thellimi i njohurive
dhe shkathtësive të cilat dëgjuesit i kanë marrë në fazën e
parë, zhvillimi i shkathtësive praktike të gjykatësve
prokurorëve, në pajtim me standardet për kualitet dhe
efikasitet, përforcimi i ndjenjës së përgjegjësisë, të aftësive
për udhëheqjen e procesit, miratimin e vendimeve dhe
arsyetimin e tyre, si dhe aftësinë për kryerjen me etikë të
funksionit të gjykatësit ose prokurorit publik.
(3) Qëllimet e mësimit teorik dhe praktik në Akademi,
realizohen në pajtim me programin për realizimin e
trajnimit fillestar.
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Vlerësimi i trajnimit fillestar
Neni 60
(1) Suksesi i arritur në fazën e parë - mësimi teorik në
Akademi, vlerësohet më së shumti deri në 30 pikë dhe për
këtë përpilohet ranglista e dëgjuesve dhe ajo shpallet në
ueb lokacionin e Akademisë.
(2) Dëgjuesit nga trajnimi fillestar të cilët janë ranguar
më lartë në ranglistën nga paragrafi (1) i këtij neni, kanë të
drejtë që të përcaktohen për kryerjen e funksionit të
gjykatësit ose prokurorit publik, deri në plotësimin e
vendeve për gjykatës ose prokuror publik, në pajtim me
vendimet e Këshillin Gjyqësor të Republikës së
Maqedonisë dhe Këshillit të Prokurorëve Publikë të
Republikës së Maqedonisë nga neni 43 paragrafi (2) të
këtij ligji, kurse dëgjuesit tjerë nga ranglista nga paragrafi
(1) i këtij neni, sistemohen në vendet tjera për gjykatës,
përkatësisht prokuror publik.
(3) Kusht që dëgjuesi të kalojë në fazën e dytë mësimin praktik të trajnimit, është që të fitojë së paku 21
pikë nga suksesi i arritur në fazën e parë të trajnimit.
Kandidati i cili në fazën e parë të trajnimit do të marrë më
pak se 21 pikë, i pushon statusi dëgjues i trajnimit fillestar.
(4) Suksesi i arritur në fazën e dytë – mësimin praktik,
vlerësohet më së shumti deri në 20 pikë, për çfarë
përpilohet ranglista e dëgjuesve, e cila publikohet në ueb
lokacionin e Akademisë.
(5) Kusht që dëgjuesi ta japë provimin përfundimtar
është që të fitojë së paku 14 pikë nga suksesi i arritur në
fazën e dytë të trajnimit. Kandidati i cili në fazën e dytë të
trajnimit, do të marrë më pak se 14 pikë, i pushon statusi i
dëgjuesit të trajnimit fillestar.
(6) Humbja e statusit të dëgjuesit të trajnimit fillestar
nga paragrafët (3) dhe (5) të këtij neni, e ka për pasojë
kompensimin e shpenzimeve dhe kompensimeve tjera për
trajnimin e tij, sipas llogarisë së përcaktuar nga ana e
Akademisë.
Provimi përfundimtar
Neni 61
(1) Pas mbarimit të trajnimit fillestar, dëgjuesit e
trajnimit fillestar, e japin provimin përfundimtar në të cilin
kontrollohet njohuria praktike dhe aftësitë e fituara me
trajnimin fillestar, për kryerjen e funksionit të gjykatësit në
gjykatat themelore dhe prokurorit publik në prokuroritë
themelore publike.
(2) Suksesi i arritur në provimin përfundimtar
vlerësohet më së shumti me 50 pikë.
(3) Dëgjuesi i trajnimit fillestar, i cili në provimin
përfundimtar do të marrë më pak se 35 pikë, konsiderohet
se nuk e ka kaluar provimin përfundimtar.
(4) Dëgjuesi i trajnimit fillestar nga paragrafi (3) i këtij
neni, në afat prej gjashtë muajsh nga dita e dhënies së
provimit përfundimtar, ka të drejtë të përsëritjes së
provimit përfundimtar.
(5) Nëse dëgjuesi i trajnimit fillestar nga paragrafi (4) i
këtij neni, gjatë hyrjes për herë të dytë në provimin
përfundimtar fiton më pak se 35 pikë, konsiderohet se nuk
e ka kryer trajnimin fillestar dhe e humb statusin e
dëgjuesit të trajnimit fillestar.
(6) Kandidati i pakënaqur ka të drejtë kundërshtimi te
Komisioni për Provim Përfundimtar, në afat prej tetë ditësh
nga dita e pranimit të njoftimit. Pas vendimit të Komisionit
për Provim Përfundimtar, kandidati ka të drejtë ankese te
Këshilli Drejtues i Akademisë, në afat prej 15 ditësh nga
dita e pranimit të vendimit.
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(7) Humbja e statusit të dëgjuesit të trajnimit fillestar
nga paragrafi (5) i këtij neni, ka për pasojë kompensimin e
shpenzimeve dhe kompensimeve tjera për trajnimin e tij,
sipas llogaritjes së përcaktuar nga ana e Akademisë.
Komisioni për Provim Përfundimtar
Neni 62
(1) Provimi përfundimtar jepet para Komisionit për
Provim Përfundimtar, i përbërë nga kryetari dhe tetë
anëtarë dhe zëvendësit e tyre, me mandat prej dy sesioneve
të provimeve.
(2) Këshilli Drejtues e zgjedh dhe konstituon
Komisionin nga paragrafi (1) i këtij neni, në përbërjen si
vijon: katër anëtarë dhe zëvendësit e tyre me propozimin e
Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë nga radhët
e gjykatësve, dy anëtarë dhe zëvendësit e tyre me propozim
të Këshillit të Prokurorëve Publikë të Republikës së
Maqedonisë nga radhët e prokurorëve publikë, dhe një
anëtar dhe zëvendësi i tij nga Shoqata e Gjykatësve të
Republikës së Maqedonisë, një anëtar dhe zëvendësi i tij
nga Shoqata e Gjykatësve Publikë të Republikës së
Maqedonisë dhe një anëtar dhe zëvendësi i tij me
propozimin e ministrit të Drejtësisë nga radhët e nëpunësve
udhëheqës shtetërorë në Ministrinë e Drejtësisë.
(3) Kryetarin e Komisionit për Provim Përfundimtar,
Këshilli Drejtues e zgjedh nga radhët e gjykatësve dhe
prokurorëve publikë.
(4) Anëtarët dhe zëvendësit e Këshillit Drejtues,
Këshillit të Programit, Komisionit për Provim Pranues,
drejtori, si dhe mësimdhënësit dhe mentorët të cilët në atë
periudhë janë të angazhuar në trajnimin fillestar, nuk mund
të jenë anëtarë të Komisionit nga paragrafi (1) i këtij neni.
(5) Anëtari i Këshillit Gjyqësor të Republikës së
Maqedonisë ose Këshillit të Prokurorëve Publikë të
Republikës së Maqedonisë, ministri i Drejtësisë,
përkatësisht zëvendësministri i Drejtësisë, nuk mund të
jenë anëtarë të Komisionit për Provim Përfundimtar.
(6) Për kryetar, anëtarë dhe zëvendësit e tyre të
Komisionit për Provim Përfundimtar, mund të zgjidhen
gjykatësit dhe prokurorët publikë, si dhe nëpunësit
udhëheqës shtetërorë në Ministrinë e Drejtësisë, të cilët në
karrierën e deritanishme profesionale dallohen me
profesionalizmin e tyre, etikën, rezultatet e dëshmuara në
punë dhe të cilët gëzojnë autoritet të lartë në jurisprudencë.
(7) Anëtarët e Komisionit për Provim Përfundimtar, në
trajnimin fillestar kanë të drejtë kompensimi në lartësinë e
përcaktuar me aktet e përgjithshme të Akademisë dhe
rregullat për realizimin e Buxhetit të Republikës së
Maqedonisë.
Procedura për dhënien e provimit para Komisionit për
Provim Përfundimtar
Neni 63
(1) Provimi përfundimtar jepet në përbërje të plotë para
Komisionit për Provimin Përfundimtar.
(2) Për rrjedhën dhe procedurën për dhënien e provimit
përfundimtar, kryetari i Komisionit nga neni 62 i këtij
ligji, parashtron raport te Këshilli Drejtues për miratim.
Nota përfundimtare
Neni 64
Pas përfundimit të trajnimit fillestar, dëgjuesi merr notë
përfundimtare, e cila e paraqet shumën e notave të marra
nga të dyja fazat e trajnimit fillestar dhe provimi
përfundimtar.
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Ranglista përfundimtare
Neni 65
Komisioni për Provim Përfundimtar e përcakton
ranglistën përfundimtare të kandidatëve për gjykatës ose
prokurorë publikë, në bazë të notës përfundimtare nga neni
64 i këtij ligji.
Vërtetimi për trajnimin e kryer fillestar
Neni 66
(1) Akademia, kandidatëve për gjykatës ose prokurorë
publikë u lëshon certifikatë për kryerjen e trajnimit
fillestar, e cila e përmban notën për secilën fazë nga
trajnimi dhe notën përfundimtare.
(2) Certifikata nga paragrafi (1) i këtij neni, lëshohet
sipas formularit i cili përcaktohet me akt të Këshillit
Drejtues.
Të drejtat dhe detyrat e kandidatëve
për gjykatës dhe prokurorë publikë
Neni 67
(1) Pas mbarimit të trajnimit fillestar, dëgjuesi i
trajnimit fillestar e merr statusin e kandidatit për gjykatës
ose prokuror publik.
(2) Pas mbarimit të trajnimit fillestar dhe marrjes së
statusit kandidat për gjykatës ose prokuror publik, deri në
zgjedhje për gjykatës ose prokuror publik, Akademia e
dërgon kandidatin për gjykatës përkatësisht prokuror
publik në gjykatën përkatësisht prokurorinë publike ku e ka
realizuar fazën e dytë e trajnimit fillestar, për praktikimin e
funksionit të gjykatësit ose prokurorit nën mentorim të
gjykatësit ose prokurorit, në pajtim me programin që e
miraton Akademia.
(3) Zgjedhja e gjykatësve dhe prokurorëve publikë në
gjykatat themelore dhe në prokuroritë publike nga radhët e
kandidatëve që e kanë mbaruar trajnimin fillestar, në bazë
të shpalljeve të publikuara për zgjedhje nga ana e Këshillit
Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë dhe Këshillit të
Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë, kryhet
me radhë sipas suksesit të arritur të përcaktuar në
ranglistën përfundimtare.
(4) Tre kandidatët e parë nga ranglista përfundimtare
kanë të drejtë që të konkurrojnë për zgjedhje të gjykatësit
ose prokurorit publik në njësinë e apelit ku e kanë realizuar
fazën e dytë nga trajnimi fillestar, ose në cilindo rajon
tjetër të apelit.
(5) Kandidatët tjerë për gjykatës ose prokurorë publikë
nga ranglista përfundimtare, janë të obliguar që të
konkurrojnë në çdo shpallje të botuar për zgjedhje të
gjykatësit në gjykatë themelore ose prokurorit publik në
prokurorinë themelore publike.
(6) Nëse për vendin e caktuar për zgjedhjen e
gjykatësit ose prokurorit publik, paraqiten kandidatë me
numër të njëjtë të pikëve, përparësi gjatë zgjedhjes ka
kandidati për gjykatës ose prokuror publik, nga njësia e
apelit ku e ka kryer fazën e dytë të trajnimit fillestar.
(7) Nëse kandidati për gjykatës ose prokuror publik dy
herë të njëpasnjëshme nuk paraqitet në shpalljet e
publikuara nga paragrafët (4) dhe (5) të këtij neni, e humb
statusin e kandidatit për gjykatës ose prokuror publik.
(8) Humbja e statusit të kandidatit për gjykatës ose
prokuror publik nga paragrafi (7) i këtij neni, ka për pasojë
kompensimin e shpenzimeve dhe kompensimeve tjera për
trajnimin e tij, sipas llogarisë së përcaktuar nga ana e
Akademisë.
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(9) Kandidati për gjykatës ose prokuror publik, është i
obliguar që së paku pesë vite pas zgjedhjes për gjykatës
ose prokuror publik, të punojë në gjykatë përkatësisht
prokurori publike, në të kundërtën është i obliguar që t'i
kompensojë shpenzimet dhe kompensimet tjera për
trajnimin e tij, sipas llogarisë së përcaktuar nga ana e
Akademisë.
3. Trajnimi i vazhdueshëm
Nocioni dhe qëllimi
Neni 68
(1) Trajnimi i vazhdueshëm paraqet përsosje të
përhershme profesionale të njohurive dhe shkathtësive
teorike dhe praktike, për kryerjen profesionale dhe efikase
të funksionit të gjykatësit dhe prokurorit publik, funksionit
të kryetarit të gjykatës dhe prokurorit publik në porkuroritë
themelore publike, shërbimet profesionale në gjyqësi dhe
prokurorinë publike, si dhe të subjekteve nga neni 1 i këti
ligji.
(2) Trajnimi i vazhdueshëm mund të jetë i obligueshëm
dhe vullnetar.
(3) Trajnimi i vazhdueshëm është i obligueshëm për
gjykatësit, prokurorët publikë, kryetarët e gjykatave dhe
prokurorët publikë të prokurorive publike.
(4) Shfrytëzues të trjanimit të vazhdueshëm, e cila
është vullnetarisht, janë shërbimet profesionale në gjykata
dhe prokurori publike, si dhe subjektet nga neni 1 i këti
ligji.
(5) Akademia e organizon trajnimin e vazhdueshëm,
pavarësisht ose në bashkëpunim me bashkëpunëtorët
vendas dhe të huaj.
Neni 69
(1) Trajnimi i vazhdueshëm për përsosje profesionale
realizohet me qëllim përsosjeje dhe zgjerimi të njohurive
dhe profesionalizimit të gjykatësve dhe prokurorëve
publikë, gjatë kryerjes së funksionit të gjykatësit dhe
prokurorit publik, përforcimit të pavarësisë dhe integritetit
të tyre, si parakusht themelor për sundimin e së drejtës, për
mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, si dhe krijimin
e jurisprudencës transparente, të drejtë dhe efikase, të
bazuar në standardet ndërkombëtare për gjykim të drejtë.
(2) Trajnimet e vazhdueshme për përsosje profesionale
të dedikuara për kryetarët e gjykatave dhe prokurorëve
publikë të prokurorive publike, e kanë për qëllim
zhvillimin e aftësisë për udhëheqje me punët nga
kompetenca e tyre, e përcaktuar me ligj.
(3) Trajnimi i vazhdueshëm për përsosje profesionale
të shërbimeve profesionale në gjyqësi dhe në prokurorinë
publike, si dhe subjekteve nga neni 1 i këti ligji, të cilat
marrin pjesë në zbatimin e ligjeve në sferën e
jurisprudencës, realizohet me qëllim të marrjes dhe
përsosjes së njohurive të nevojshme për mbështetje dhe
ndihmë kualitative profesionale dhe teknike të gjykatësve
dhe prokurorëve publikë në punën e tyre të përditëshme, si
dhe përsosjen profesionale të tyre për zbatimin efikas të
ligjeve në sferën e jurisprudencës.
Programi i përgjithshëm për trajnim
të vazhdueshëm
Neni 70
(1) Trajnimi i vazhdueshëm për përsosje profesionale të
gjykatësve dhe prokurorëve publikë, kryetarëve të
gjykatave dhe prokurorëve publikë të prokurorive publike,
realizohet në pajtim me Programin për trajnim të
vazhdueshëm.
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(2) Përmbajtja, kohëzgjatja dhe mënyra e realizimit të
trajnimit të vazhdueshëm nga paragrafi (1) i këtij neni,
përcaktohet në Programin e përgjithshëm për trajnim të
vazhdueshëm.
Programi i specializuar për trajnim të
obliguar të vazhdueshëm
Neni 71
(1) Gjykatësit dhe prokurorët publikë të sapozgjedhur,
janë të obliguar që menjëherë pas zgjedhjes për gjykatësit
ose prokuror publik të ndjekin trajnim të vazhdueshëm.
(2) Përmbajtja, kohëzgjatja dhe realizimi i trajnimit të
vazhdueshëm nga paragrafi (1) i këtij neni, përcaktohen në
Program të specializuar për trajnim të vazhdueshëm të
obliguar.
Programi i specializuar për trajnim të vazhdueshëm
vullnetarisht
Neni 72
(1) Akademia është e obliguar që një herë në vit më së
voni deri më 1 dhjetor, të përgatisë program për trajnim
vullnetar të vazdueshëm, për vitin e ardhshëm
(2) Për programin nga paragrafi (1) i këtij neni,
Akademia i njofton gjykatat, prokuroritë publike dhe
subjektet nga neni 1 i këti ligji.
(3) Përmbajtja, kohëzgjatja dhe realizimi i trajnimit
vullnetar të vazhdueshëm nga paragrafi (1) i këtij neni,
përcaktohet në Programin e specializuar për trajnim
vullnetar të vazhdueshëm.
(4) Trajnimi i vazhdueshëm vullnetar nga paragrafi (1)
i këtij neni, organizohet së paku një herë gjatë vitit.
Mbikëqyrja
Neni 73
Mbikëqyrjen e zbatimit të dispozitave të këtij ligji, e
kryen Ministria e Drejtësisë.
VIII. DISPOZITA KALIMTARE DHE
PËRFUNDIMATRE
Neni 74
(1) Akademia për Gjykatës dhe Prokurorë Publikë,
është trashëgues juridik i Akademisë për Trajnim të
Gjykatësve dhe Prokurorëve Publikë me ditën e hyrjes në
fuqi të këti ligji.
(2) Të punësuarit, pajisja, inventari, dokumentacioni,
arkivi, punët tjera dhe mjetet tjera për punë nga Akademia
për Trajnim të Gjykatësve dhe Prokurorëve Publikë,
merren nga Akademia për Gjykatës dhe Prokurorë Publikë.
(3) Me miratimin e aktit për sistematizimin e vendeve
të punës, të punësuarit në Akademinë për Gjykatës dhe
Prokurorë Publikë, sistemohen në vendet përkatëse të
punës me titull të njëjtë.
Neni 75
Drejtori, anëtarët e Këshillit Drejtues dhe Këshillit të
Programit të Akademisë, të emëruar në pajtim me Ligjin
për Akademinë për Trajnim të Gjykatësve dhe Prokurorëve
Publikë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”
numër 13/2006), do t'i kryejnë kompetencat e tyre deri në
mbarimin e mandatit.
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Neni 76
Detyrimi i juristëve të diplomuar i përcaktuar në nenin
44 paragrafi (1) alineja 1 të këtij ligji, në lidhje me
mesataren 8,0, si dhe detyrimi për dorëzimin e certifikatës
së pranuar ndërkombëtarisht për njohjen e gjuhës së huaj
nga neni 44 paragrafi (1) alineja 7 të këtij ligji, si kusht për
pranim në trajnimin fillestar, do të fillojë të zbatohet nga 1
janari 2012.
Neni 77
Aktet nënligjore të parapara në këtë ligj, do të
miratohen në afat prej 60 ditësh, nga dita e hyrjes në fuqi të
këtij ligji.
Neni 78
Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, shfuqizohet Ligji
për Akademi për Trajnim të Gjykatësve dhe Prokurorëve
Publikë, (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”,
numër 13/2006).
Neni 79
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, ndërsa do
të fillojë të zbatohet katër muaj nga dita e hyrjes në fuqi të
këtij ligji.
__________
1597.
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
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
извршување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 јули 2010 година.
Бр. 07-3062/1
2 јули 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување (“Службен весник на Република
Македонија” брoj 83/2009), во членот 16 годината
“2010“ се заменува со годината “2011” .
Член 2
Во членот 17 годината “2010” се заменува со годината “2011”.
Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
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LIGJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR PËRMBARIM
Neni 1
Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për
përmbarim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë",
numër 83/2009), në nenin 16, viti "2010" zëvendësohet me
vitin "2011".
Neni 2
Në nenin 17, viti "2010" zëvendësohet me vitin "2011".
Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në „Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1598.
Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05,
150/07), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за внатрешни работи – Скопје, му престанува
користењето на движна ствар еден наслов од учебник
на македонски јазик од реномирани странски автори од
областа на криминалистиката во вкупна количина од
по 850 примероци од секој наслов и тоа:
Ред.
бр.

Наслов на учебникот
и автор

1.

The Oxford Handbook
of criminology
Оксфордски прирачник за криминологија
Mike Maquire, Rod
Morgan, Robert Reiner
Мајк Мегваер, Род
Морган, Роберт Рајнер

Назив на издавачот, кој го има издадено учебникот на
македонски јазик
„Нампрес“

Број на
страници
1185

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење на Министерството за образование и
наука без надоместок.
Член 3
Министерот за внатрешни работи склучува договор
со министерот за образование и наука, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1
на оваа одлука која се дава на трајно користење.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 51-3430/1
29 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

1599.
Врз основа на член 61, став (3) и член 80 став (2) од
Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на
Република Македонија” бр. 113/2007), министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИТЕ УСЛОВИ И ПОСТАПКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КАРАНТИНОТ,
ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИТЕ УСЛОВИ КОИ
ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА КАРАНТИНОТ, КАКО И ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА КАРАНТИНОТ, ЗА
ОБЈЕКТИТЕ ЗА ИЗОЛАЦИЈА И ВРЕМЕТРАЕЊЕ
НА ИСТАТА ЗА РАЗЛИЧНИ ЖИВОТИНСКИ ВИДОВИ И КАТЕГОРИИ, ВРЕМЕТРАЕЊЕТО ЗА НАБЉУДУВАЊЕ И ЗА ИСПИТУВАЊАТА КОИ ТРЕБА
ДА БИДАТ НАПРАВЕНИ∗
Дел 1
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Предмет
Со овој правилник се пропишуваат техничко-технолошките услови и постапката за одобрување на карантинот, техничко-технолошките услови кои треба да ги
исполнува карантинот, како и времетраењето на карантинот, за објектите за изолација и времетраење на истата за различни животински видови и категории, времетраењето за набљудување и за испитувањата кои треба
да бидат направени.
Член 2
Дефиниции
(1) Одредени изрази употребени во овој правилник
го имаат следното значење и се однесуваат за птици:
1) „птици“ се животни од класата Aves, освен:
- живина, мисирки, бисерка, патки, гуски, препелици, гулаби, фазани, еребици и ноеви (Ratitae) одгледувани или чувани во заробеништво за размножување, за
производство на месо или јајца за исхрана на луѓе или
за обновување на популацијата на дивеч (живина),
- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,
- домашни миленици во придружба на сопственикот,
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,
- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри,
∗
Со овој правилник се врши усогласување со Регулатива (ЕЗ) бр.
318/2007 на Комисијата од 23 март 2007 година за утврдување на
здравствени услови за увоз на одделни видови птици во Заедницата и услови за карантин за истите (32007R0318); Одлука на Комисијата бр. 946/2008 од 12 декември 2008 година за имплементација на Одлуката на Советот бр. 2006/88 за условите за карантин
на животни од аквакултура (32008D0946); Директива на Советот
бр. 496/1991 од 15 јули 1991 година за утврдување на принципите
за организација на ветеринарните проверки на животни кои влегуваат во Заедницата од трети земји и за амандманирање на Директивите на Советот бр. 89/662, 90/425 и 90/675 (31991L0496);
Директива на Советот бр. 2006/88 за здравствени барања за животни од аквакултура и нивни производи и за превенција и контрола на одделни болести кај животни од аквакултура (32006L0088).
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- гулаби-писмоносци внесени на територијата на Република Македонија од соседни трети земји, каде што
живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени, и
- птици увезени од Андора, Лихтенштајн, Монако,
Норвешка, Сан Марино, Швајцарија и од Ватикан;
2) „птици одгледувани во заробеништво“ се птици кои не биле фатени во дивина, туку се родени и одгледувани во заробеништво од родители што се пареле
или чиишто гамети се на поинаков начин пренесени во
заробеништво;
3) „целосно затворен ножен прстен“ е прстен или
алка во непрекинат круг, без прекин или спојка, врз кој
не е вршено манипулирање, со големина што не може
да се отстрани од птицата дури и кога ногата е целосно
порасната а се поставува во првите денови по раѓањето
на птицата и е комерцијално произведена за таа намена;
4) „карантински објект“ се простории, различни
од карантински центри:
- во кој се врши карантин на увезените птици, и
- во кој е извршена инспекција и е одобрен од
Управата за ветеринарство;
5) „карантински центар“ се простории:
- во кои се врши карантин на увезените птици,
- составени од повеќе единици, кои се оперативно и
физички одделени една од друга и каде што секоја единица содржи птици само од истата пратка, со ист
здравствен статус и претставуваат една епидемиолошка единица,
- во кој е извршена инспекција и е одобрен од
Управата за ветеринарство;
6) „контролни птици“ е живина која служи за дијагностичка цели (референтни контроли) за времетраење на карантинот; и
7) „дијагностички прирачник“ е дијагностички
прирачник за птичји грип.
(2) Одредени изрази употребени во овој правилник
го имаат следното значење и се однесуваат на животни
од аквакултура:
1) „карантин“ е држење на група на животни од
аквакултура во изолација без директен или индиректен
контакт со други животни од аквакултура, со цел набљудување во определен временски период и кога е соодветно испитување и третман, вклучувајќи соодветен
третман на истечните води;
2) „карантински објект“ е објект:
- каде што се врши карантин на различни видови
животни од аквакултура,
- кој се состои од една или повеќе карантински единици,
- кој е одобрен и регистриран од Управата за ветеринарство како објект за карантин на животни од аквакултура, и
- кој ги исполнува минималните услови наведени во
член 20 и член 21 од овој правилник;
3) „карантинска единица“ е оперативна и физички одделена единица на карантинскиот објект, која содржи животни од аквакултура од иста пратка, со ист
здравствен статус и кога е соодветно, контролна аквакултура;
4) „контролна аквакултура“ се животни од аквакултура кои служат за дијагностички цели (референтни
контроли) за времетраење на карантинот;
5) „листа на болести“ се болестите наведени во табелите дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој
правилник;
6) „овластен ветеринар за животни од аквакултура“ е квалификуван здравствен работник за животни
од аквакултура определен од Управата за ветеринарство во негово име да извршува специфични официјални контроли во објектот за карантин на аквакултура;
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7) „приемчив вид“ е вид на животно од аквакултура кај кој инфекцијата со причинител на болест настанува по природен пат или може да се предизвика експериментално; и
8) „вид вектор“ е вид на животно од аквакултура
кој не е приемчив на определена болест, но кој е во
можност да ја шири инфекцијата преку пренесување
патогени од еден домаќин на друг;
(3) „живи животни“ се сите животни освен птици
од став (1) на овој член, животни од аквакултура и домашни миленици кои не се наменети за трговија или за
пренос на други лица и се придружени од сопственикот или одговорно лице.
Дел 2
ПОСТАПКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КАРАНТИН
Член 3
Постапка за одобрување на карантин
(1) Управата за ветеринарство одобрува карантин за
живи животни, птици и животни од аквакултура за:
1) живи животни, кога се исполнети условите утврдени во членовите 7 и 8 од овој правилник;
2) птици, кога се исполнети условите утврдени во
членовите 9 и 10 од овој правилник;
3) животни од аквакултура, кога се исполнети условите утврдени со членовите 20, 21, 22, 23 и 27 од овој
правилник.
(2) Одговорното лице за карантинот поднесува барање до Управата за ветеринарство за одобрување на
карантинот.
(3) Пред да биде издадено одобрението од став (1)
на овој член, Управата за ветеринарство врши увид на
лице место. Управата за ветеринарство го одобрува карантинот само доколку се исполнети условите утврдени со Законот за ветеринарно здравство и прописите
донесени врз основа на тој закон.
(4) Одобрените карантински објекти и карантински
центри се објaвуваат на веб страната на Управата за ветеринарство.
Член 4
Времено повлекување, укинување на одобрение или
повторно одобрување на одобрен карантински објект или карантински центар
(1) Kога Управата за ветеринарство ќе утврди дека
карантинскиот објект или карантински центар не ги исполнува условите утврдени во членовите 9 и 10 од овој
правилник, времено го повлекува одобрението на карантинскиот објект или карантинскиот центар, или доколку објектот е пренаменет и не влегува во дефинициите дадени во член 2 став (1) точка 4) и 5) од овој правилник го укинува одобрението на карантинскиот објект или карантинскиот центар.
(2) Повторното одобрување може да биде дадено
само доколку се отстранат недостатоците и карантинскиот објект или карантинскиот центар ги исполнува
условите дадени во членовите 9 и 10 од овој правилник.
Член 5
Времено повлекување и укинување на одобрението
за карантински објект во трети земји
(1) Во случај на пријава на сомнеж за појава на некоја од болестите од листата дадена во Прилог 1 од
овој правилник, во карантинскиот објект од член 2 став
(2) точка 2), надлежниот орган на трета земја:
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1) веднаш времено го повлекува одобрението за карантинскиот објект; и
2) потврдува дека се извршени сите испитувања од
член 28 став (3) од овој правилник, со кои се потврдува
или отфрла сомнежот за појава на соодветната болест.
(2) Временото повлекување на одобрението од став
(1) на овој член трае додека:
1) официјално не се исклучи сомнежот за појава на
соодветната болест од став (1) на овој член; или
2) успешно не се изврши ерадикација на соодветната болест од став (1) на овој член во карантинскиот објект, и соодветните карантински единици не се исчистат и дезинфицираат.
(3) Во случај кога објектот не ги исполнува условите од член 23 став (1) од овој правилник, надлежниот
орган на третата земја веднаш го укинува одобрението
на карантинскиот објект.
(4) Во случајот наведен во став (3) од овој член,
надлежниот орган на третата земја ја известува Управата за ветеринарство.
Член 6
Карантин при внатрешен промет
Во случај на карантин при внатрешен промет согласно член 61 од Законот за ветеринарно здравство,
истиот треба да ги исполува условите кои се однесуваат на живите животни, птиците и животните од аквакултура пропишани со овој правилник.
Дел 3
УСЛОВИ ЗА КАРАНТИН НА ЖИВИ ЖИВОТНИ
Член 7
Карантин при увоз на живи животни
(1) Во случај кога живи животни треба да се стават
во карантин или изолација, карантинот може да се
спроведе:
1) за сите болести, освен Шап и лигавка, Беснило и
Њукастелска болест, во карантински центар сместен во
третата земја на потекло, кој ги исполнува условите од
член 8 од овој правилник, одобрен од страна на надлежниот орган на таа трета земја и редовно контролиран од експерти на Европската Комисија;
2) во карантински центар, сместен на територијата
на Република Македонија кој ги исполнува условите
дадени во член 8 од овој правилник, одобрен од страна
на Управата за ветеринарство; или
3) во одгледувалиштето на крајна дестинација.
(2) Во зависност од категоријата и видот на животните како и епизотиолошката состојба на третата земја
од каде потекнуваат животните, Управата за ветеринарство на местото на крајна дестинација може да побара посебни заштитни мерки за време на превозот на
живите животни од карантинскиот центар на фармата
на потекло до карантинскиот центар на фармата на
крајната дестинација како и посебни мерки за ветеринарното инспекциско место на граничен премин на
влез и карантинскиот центар на фармата на потекло од
став (1) точка 1) на овој член.
(3) Доколку официјалниот ветеринар на граничен
премин на влез побара живите животни да се стават во
карантин, во зависност од проценетиот ризик, истиот
може да се спроведе:
1) на ветеринарното инспекциско место на граничен премин на влез или во негова непосредна близина,
2) на местото на крајна дестинација, или
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3) во карантински центар сместен во непосредна
близина на местото на крајна дестинација.
(4) Карантинските центри се под постојан надзор на
Управата за ветеринарство.
Член 8
Техничко-технолошки услови кои треба да ги исполнува карантинскиот центар за живи животни
Карантинскиот центар за живи животни треба да:
1) има простории (лесни за чистење и дезинфекција) за натовар и истовар на различни транспортни
средства, инспекција, хранење, напојување и третман
на животните, со соодветен простор, осветлување и
вентилација соодветна на бројот на животните кои се
испитуваат;
2) има доволно големи простории на располагање
на персоналот одговорен за вршење на ветеринарните
прегледи, вклучувајќи и простории за пресоблекување,
туширање и тоалет;
3) има соодветни простории за земање и испитување на мостри за редовни прегледи согласно прописите
за ветеринарно здравство;
4) има служба или објект во непосредна близина кој
има простории и опрема за сместување, хранење, напојување, третман и доколку е потребно колење на животните;
5) има соодветна опрема за брза размена на информации согласно прописите за ветеринарно здравство;
6) има опрема и простории за чистење и дезинфекција;
7) биде оддалечен од одгледувалишта или други
места каде се чуваат животни кои можат да бидат инфицирани со заразна болест; и
8) има ефективен контролен систем кој обезбедува
соодветен надзор на животните.
Дел 4
УСЛОВИ ЗА КАРАНТИН НА ПТИЦИ
Член 9
Техничко-технолошки услови кои треба да ги исполнува карантинскиот објект или карантинскиот
центар за птици
Карантинскиот објект или карантинскиот центар за
птици треба:
1) да е засебен објект или објекти кои се одвоени од
другите одгледувалишта за живина и други птици, на
растојание определено од страна на Управата за ветеринарство и утврдено врз основа на проценката на ризик
при што е земена во предвид епидемиологијата на болеста авијарна инфлуенца и Њукастелска болест. Влезните
и излезните врати треба да се направени така да можат
да се заклучуваат и на нив да е назначено: „КАРАНТИН
– не е дозволен влез на неовластени лица”;
2) секоја одделна единица на карантинскиот центар
да зафаќа засебен воздушен простор;
3) да се заштитени од влез на птици, муви или штетници и да може да се затвара херметички со цел вршење на фумигација;
4) да има опрема за миење на рацете во секој карантински објект и секоја единица на карантинскиот центар;
5) влезните и излезните врати на карантинскиот објект и секоја единица на карантинскиот центар да се со
систем на дупли врати;
6) хигиенските бариери да бидат инсталирани на
карантинскиот објект или во случај на карантинскиот
центар на сите влезови и/ или излези на секоја единица;
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7) опремата да биде конструирана на начин на кој
може лесно да се чисти и дезинфицира;
8) складот за чување на храна за исхрана на животни да е заштитен од влез на птици, глодари и од инсекти;
9) да поседува контејнер за собирање на постилка
кој е заштитен од влез на птици и глодари; и
10) да обезбеди фрижидери и/ или замрзнувачи за
чување на лешевите од угинатите птици.
Член 10
Карантин за птици
(1) Карантинскиот објект или карантинскиот центар
за птици треба да:
1) има ефикасен систем за контрола со кој се обезбедува соодветен надзор на животните;
2) е под контрола и одговорност на официјален ветеринар;
3) биде чист и дезинфициран согласно програма
одобрена од страна на Управата за ветеринарство по
што објектот за одреден период не се користи; и
4) има средство за дезинфекција кое се употребува,
одобрено од страна на соодветен надлежен орган, за
таа намена.
(2) За секоја пратка на птици ставени во карантин:
1) карантинскиот објект или единицата на карантинскиот центар треба да биде исчистена и дезинфицирана и да не се користи најмалку седум дена пред внесот на увезените птици;
2) пратката со птици треба да доаѓа од еден одобрен
објект за размножување од третата земја на потекло и
да биде внесена во рок од 48 часа од внесувањето на
првата птица во карантинот;
3) карантинот треба да започне од моментот на внес
на последната птица од пратката; и
4) откако ќе заврши периодот на карантин, се изнесуваат сите птици од карантинскиот објект или карантинскиот центар и последователно истиот треба да се
исчисти и дезинфицира.
(3) Лицето одговорно за карантинскиот објект или
карантинскиот центар треба да превземe мерки на
претпазливост за да се спречи вкрстена контаминација
помеѓу пратките со птици кои се внесуваат и пратките
со птици кои се изнесуваат.
(4) Во карантинскиот објект неовластени лица не
треба да имаат пристап.
(5) Лицата кои влегуваат во карантинскиот објект
или карантинскиот центар треба да носат заштитна облека и обувки.
(6) Со цел спречување вкрстена контаминација, не
треба да постои контакт помеѓу персоналот кој работи
во карантинскиот објект или единиците на карантинскиот центар.
(7) Карантинскиот објект или карантинскиот центар
треба да има соодветна опрема за чистење и дезинфекција.
(8) Доколку се користи идентификација со микрочипови, лицето одговорно за карантинскиот објект или карантинскиот центар треба да обезбеди соодветен читач.
(9) Треба да се направи чистење и дезинфекција на
кафезите или контејнерите употребени за транспорт
освен ако истите не бидат уништени. Ако повторно се
употребуваат, треба да се направени од материјал кој
дозволува да бидат темелно исчистени и дезинфицирани. Кафезите и контејнерите треба да бидат уништени
на начин со кој се избегнува ширење на причинители
на болести.
(10) Постилката и отпадот треба редовно да се собираат, складираат во контејнер за таа намена и третираат на начин со кој се избегнува ширење на причинители на болести.
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(11) Лешевите на угинатите птици треба да бидат
испитани во официјална лабораторија назначена од
страна на Управата за ветеринарство.
(12) Потребните испитувања и третмани на птиците
треба да бидат направени во консултации со и под контрола на официјален ветеринар.
(13) Официјалниот ветеринар надлежен за карантинскиот објект или карантинскиот центар треба да биде известен за сите болести и угинување на птици и/
или контролни птици кои се појавиле за време на карантинот.
(14) Лицето одговорно за карантинскиот објект или
карантинскиот центар секогаш треба да ги има достапни следните податоци:
1) датум, број и вид на птици од секоја пратка кои
се внесени или изнесени;
2) копии на ветеринарно-здравствени сертификати
и ветеринарно влезен документ кој ја придружува пратката со птици;
3) индивидуални идентификациски броеви за увезените птици и во случај на идентификација со микрочип, детали за типот на микрочип и читачот кој бил користен;
4) број и место каде се сместени контролните птици
во карантинскиот објект или карантинскиот центар, доколку во карантинскиот објект или карантински центар
биле користени контролни птици;
5) секое значајно забележување, секојдневно во
случај на болест и број на угинати птици;
6) датуми и резултати од извршени испитувања;
7) вид и датум на третман; и
8) лица кои влегле и излегле од карантинскиот објект или карантинскиот центар.
(15) Податоците наведени во став (14) од овој член
треба да се чуваат најмалку 10 години.
Член 11
Потврдување на карантин
(1) Увозниците или нивните застапници пред увозот треба да обезбедат документ, издаден од лице одговорно за карантинскиот објект или карантинскиот центар со кој се потврдува дека пратката со птици ќе се
прифати за карантин.
(2) Документот од став (1) на овој член треба:
1) да го содржи името и адресата, како и бројот на
одобрението на карантинскиот објект или карантинскиот центар; и
2) да биде доставен до ветеринарното инспекциско
место на граничен премин на влез преку електронска
пошта или преку факс пред пристигнувањето на пратката или може да биде доставен од страна на увозникот или негов застапник пред пратката да го напушти
ветеринарното инспекциско место на граничен премин
на влез.
Член 12
Директен превоз на пратката со птици до карантински центри и карантински објекти
(1) Пратката со птици, од ветеринарното инспекциско место на граничен премин на влез, се превезуваат
директно до карантинскиот центар или карантинскиот
објект, во соодветни кафези или контејнери.
(2) Времетраењето на превозот од став (1) на овој
член не треба да биде подолго од девет часа.
(3) Кога за превозот се користат средства за копнен
сообраќај, истите треба да бидат запечатени од страна
на Управата за ветеринарство на начин кој оневозможува неовластено отварање.
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Член 13
Набљудување на превозот на пратка со птици
(1) Кога се спроведува набљудување на превозот на
пратка со птици од ветеринарно инспекциско место на
граничен премин на влез до карантинскиот објект или
карантинскиот центар на местото на крајна дестинација:
1) официјалниот ветеринар од ветеринарното инспекциско место на граничен премин на влез го известува официјалниот ветеринар надлежен за карантинскиот
објект или карантински центар на местото на крајна дестинација на пратката, за местото на потекло и местото
на крајна дестинација преку информациониот систем
за гранична ветеринарна инспекција или до негова целосна имплементација со друг начин на комуникација
(факс, писмо или електронска пошта);
2) лицето одговорно за карантински објект или карантински центар на местото на крајна дестинација, во
рок од 24 часа по пристигнувањето на пратката, преку
електронска пошта или факс го известува официјалниот ветеринар надлежен за карантинскиот објект или
карантинскиот центар на крајна дестинација, за пристигнувањето на пратката; и
3) официјалниот ветеринар надлежен за карантинскиот објект или карантинскиот центар на местото на
крајната дестинација, во рок од 72 часа од пристигнувањето на пратката преку информациониот систем за
гранична ветеринарна инспекција или до негова целосна имплементација со друг начин на комуникација
(факс, писмо или електронска пошта), го известува
официјалниот ветеринар од ветеринарното инспекциско место на граничен премин на влез кој предходно го
известил за испраќањето на пратката, за пристигнувањето на пратката на местото на крајна дестинација.
(2) Доколку официјалниот ветеринар на ветеринарното инспекциско место на граничен премин на влез е
известен дека пратката со птици најавени за одреден
карантински објект или карантински центар не пристигнале на местото на крајна дестинација во рок од 24
часа од денот предвиден за пристигнување на пратката
во карантинскиот објект или карантинскиот центар,
Управата за ветеринарство кон лицето одговорно за
пратката превзема мерки пропишани со Законот за ветеринарно здравство.
Член 14
Времетраење на карантин
(1) Времетраењето на карантинот за птици е најмалку 30 дена од датумот на внесување на пратката во
карантинот.
(2) Официјалниот ветеринар надлежен за карантинскиот објект ја утврдува исполнетоста на условите за
карантин за птиците од овој правилник, најмалку на
почетокот и на крајот од карантинот за секоја пратка,
вклучувајќи и преглед на податоци за смртност и клинички преглед на птиците во карантинскиот објект, карантинскиот центар или во секоја засебна единица на
карантинскиот центар.
(3) По исклучок од став (2) на овој член, во случај
кога епизотиолошката состојба налага, прегледите од
став (2) на овој член, официјалниот ветеринар надлежен за карантинскиот објект може да ги изврши почесто.
(4) Птиците се ослободуваат од карантин со решение издадено од страна на официјалниот ветеринар
надлежен за карантинскиот објект или карантинскиот
центар, само во случај доколку се исполнети сите услови за нивно ослободување.
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Член 15
Прегледи, земање на примероци и испитувања за
времетраење на карантинот
(1) Прегледите, земањето на примероци и испитувања за Авијарна инфлуенца и Њукастелска болест согласно член 17 од овој правилник, се врши веднаш по
пристигнувањето на птиците во карантинскиот објект
или карантинскиот центар.
(2) Прегледите, земањето на примероци и испитувања, кога се користат контролни птици, се вршат на најмалку 10 единки во карантинскиот објект, карантинскиот центар или во секоја засебна единица на карантинскиот центар.
(3) Контролните птици кои се користат за преглед,
земање на примероци и испитувања треба да:
1) бидат стари најмалку три недели и искористени
еднократно за таа цел,
2) имаат прстен за идентификација или да бидат
идентификувани на начин на кој не може да се отстрани идентификацијата,
3) не се вакцинирани и да се серо-негативни на
Авијарна инфлуенца и на Њукастелската болест во период од 14 дена пред почетокот на карантинот, и
4) се сместени во карантински објект или во засебна единица на карантински центар пред пристигнувањето на пратката со птици во заеднички воздушен простор во непосредна близина на птиците на начин со кој
се обезбедува контакт на контролните птици со изметот на птиците.
Член 16
Активности во случај на сомнеж и/или на потврда
за појава на болест во карантински објект или карантински центар
(1) Во случај кога за времетраење на карантинот во
карантинскиот објект, постои сомнеж дека една или
повеќе единки од птиците и/или контролните птици се
заразени со Авијарна инфлуенца или Њукастелска болест, треба да се превземат следните активности:
1) карантинскиот објект веднаш се става под надзор
на Управата за ветеринарство;
2) од птиците и контролните птици за кои постои
сомнеж дека се заразени се земаат примероци за виролошко испитување согласно член 17 став (2) од овој
правилник; и
3) се додека не се отстрани сомнежот за појава на
болеста ниедна птица не треба да се внесе во или да го
напушти карантинскиот објект.
(2) Доколку во карантинскиот објект се потврди
сомнежот за појава на болестите од став (1) на овој
член, треба да се превземат следните активности:
1) убивање и нештетно отстранување на сите птици
во карантинскиот објект;
2) чистење и дезинфекција на карантинскиот објект; и
3) 21 ден по извршеното чистење и дезинфекција не
треба да се внесуваат птици во карантинскиот објект.
(3) Во случај кога за времетраење на карантинот во
карантински центар, постои сомнеж дека една или повеќе единки од птиците и/или контролните птици во
засебната единица на карантинскиот центар се заразени со Авијарна инфлуенца или Њукастелска болест,
треба да се превземат следните активности:
1) карантинскиот центар се става под надзор на
Управата за ветеринарство;
2) од птиците и контролните птици за кои постои
сомнеж дека се заразени се земаат примероци за виролошко испитување согласно член 17 став (2) од овој
правилник; и
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3) се додека не се отстрани сомнежот за појава на
болеста, ниедна птица не треба да се внесе во или да го
напушти карантинскиот центар.
(4) Доколку во засебната единица на карантинскиот
центар се потврди сомнежот за појава на болестите од
став (3) на овој член, се превземаат следните активности:
1) убивање и нештетно отстранување на сите птици
во засебната единицата на карантинскиот центар;
2) чистење и дезинфекција на засебната единица на
карантинскиот центар;
3) се земаат примероци од контролните птици и од
другите засебни единици на карантинскиот центар за
серолошко испитување, согласно член 17 од овој правилник, не порано од 21 ден од завршното чистење и
дезинфекција на засебната единица каде е потврден
сомнежот за појава на болест, во случај кога се користат контролни птици; или
4) се земаат примероци од птиците од другите засебни единици на карантинскиот центар за виролошко
испитување согласно член 17 став (2) од овој правилник, во период од 7 до 15 дена од завршното чистење и
дезинфекција, во случај кога не се користат контролни
птици; и
5) ниедна птица не треба да го напушти карантинскиот центар пред да пристигнат резултатите со негативен наод од лабораториските испитувања наведени
во точка 3) и 4) од овој став.
Член 17
Прегледи, земање на примероци и испитувања на
Авијарна инфлуенца и Њукастелска болест
(1) За време на карантинот се вршат следните прегледи, земање на примероци и испитувања:
1) кога се користат контролни птици:
- крвни проби за серолошки испитувања од сите
контролни птици не подоцна од 21-от ден од влезот во
карантинот и најмалку три дена пред завршување на
карантинот; и
- доколку контролните птици покажат позитивни
или неопределени серолошки резултати од испитувањата од првата алинеја на овој став, увезените птици
подлежат на виролошки испитувања, при што се земаат
клоакални брисеви (или фецес) и трахеални/ орофарингеални брисеви од најмалку 60 птици или од сите птици ако пратката е составена од помалку од 60 птици;
или
2) кога не се користат контролни птици:
- виролошко испитување на увезените птици при
што се земаат трахеални/ орофарингеални и/ или клоакални брисеви (или фецес) од најмалку 60 птици или
од сите птици доколу пратката е составена од помалку
од 60 птици, во период од 7-миот до 15-тиот ден на карантин.
(2) Покрај испитувањата од став (1) на овој член, за
виролошки испитувања треба да се земат следните
примероци:
1) клоакални брисеви (или фецес) и трахеални/ орофарингеални брисеви, од клинички заболени птици или
од болни контролни птици, доколку е можно;
2) цревна содржина, мозок, трахеа, бели дробови,
црн дроб, слезена, бубрег и други видливо зафатени
органи веднаш по угинувањето или од:
- угинатите контролни птици и сите птици кои пристигнале угинати и од оние кои угинале за време на карантинот; или
- во случај на висока смртност на мали птици од
пратки со голем број на единки од најмалку 10 % од
угинатите птици.
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(3) Сите виролошки или серолошки испитувања на
примероци земени за време на карантинот се извршуваат во лабораторија одобрена од страна на Управата
за ветеринарство согласно дијагностичките процедури
од Дијагностичкиот прирачник за авијарна инфлуенца
и Прирачникот за тестови и вакцини за копнени животни на Меѓународната организација за здравствена заштита на животните (ОИЕ) за Њукастелска болест. За
виролошки испитувања може да се земат и збирни примероци составени од најмногу пет примероци земени
од различни птици. Примероците на фецес не се мешат
со примероци на органи или ткива при правење на
збирни примероци.
(4) Вирусните изолати се испраќаат до Националната референтна лабораторија.

5) карантинскиот објект или засебната единица на
карантинскиот центар се испразнува, чисти и дезинфицира. Сите предмети или отпад за кои постои можност
да се контаминирани се отстрануваат на начин кој ќе
оневозможи ширење на причинителот на болеста и
уништени на начин кој гарантира уништување на вирусот на Ниско патогена авијарна инфлуенца или Њукастелска болест, исто како и отпадот од лабораториските испитувања по истекувањето на временскиот периодот согласно точка 1) на овој став.
6) повторно внесување на птици во карантинскиот
објект или карантинскиот центар не се врши порано од
21-от ден од спроведеното завршно чистење и дезинфекција од точка 5) на овој став.

Член 18
Активности во случај на потврда на Ниско патогена авијарна инфлуенца или Њукастелска болест во
карантински објект или карантински центар

Член 19
Активности во случај на Хламидиоза

(1) Кога за времетраење на карантинот една или повеќе од птиците и/или контролните птици се заразат со
Ниско патогена авијарна инфлуенца или Њукастелска
болест, Управата за ветеринарство, врз основа на проценетиот ризик, може да направи исклучок во превземање на активностите од член 16 став (2) точка 1) и
член 16 став (4) точка 1) од овој правилник, само кога
ваквите исклучоци не ја загрозуваат контролата на болеста.
(2) Кога официјалниот ветеринар надлежен за карантинскиот објект или карантинскиот центар врши
инспекција на карантинскиот објект или карантинскиот
центар во кои се применуват исклучоците од став (1)
на овој член, ги превзема следните активности:
1) во случај на позитивен наод на Ниско патогена
авијарна инфлуенца, се земаaт примероци за лабораториско испитување 21-от ден по утврдувањето на последниот позитивен наод на Ниско патогена авијарна
инфлуенца во карантинскиот објект или од секоја засебна единица на карантинскиот центар и во последователни интервали од 21 ден:
- примероци од секоја угината контролна птица или
друга птица присутна во времето на земање на примерокот,
- трахеални/орофарингеални и клоакални брисеви
од најмалку 60 птици или од сите птици кога помалку
од 60 единки се присутни во карантинскиот објект или
засебната единица на карантинскиот центар,
- примероци од свеж измет, доколку птиците се мали, егзотични или не се навикнати да бидат ракувани
или ракувањето со нив е опасно по луѓето, и
- земањето на примероци од алинеја два и три од
овој став и нивно лабораториско испитување се спроведува се додека не се добијат два последователни негативни лабораториски наоди, во меѓусебни интервали
од најмалку 21 ден.
2) по исклучок од точка 1) на овој став, Управата за
ветеринарство, врз основа на проценетиот ризик, може
да земе и друг број примероци за испитувања.
3) во случај на позитивен наод на Њукастелска болест, Управата за ветеринарство може да направи исклучок од став (1) од овој член, кога 30 дена од последното угинување или опоравување на единка заболена
од болеста се земени примероци и е добиен негативен
наод согласно член 17 став (1) и (2) од овој правилник,
не земајќи го во предвид временскиот период од член
17 став (1) на овој правилник.
4) карантинската единица не ја напушта ниеда птица се додека трае лабораториското испитување согласно точка 1) на овој став.

Ако за времетраење на карантинот во карантинскиот објект или карантинскиот центар, постои сомнеж
или е потврдено дека птиците од редот Рsittaciformes се
инфицирани со Chlamydophyla psittaci, сите птици од
пратката ќе бидат третирани со метода одобрена од
Управата за ветеринарство и нивниот престој во карантинот ќе биде продолжен за најмалку два месеци од
последниот потврден случај.
Дел 5
УСЛОВИ ЗА КАРАНТИН НА ЖИВОТНИ
ОД АКВАКУЛТУРА
Член 20
Техничко-технолошки услови кои треба да ги исполнува карантинскиот објект или карантинската
единица за животни од аквакултура
(1) Карантинскиот објект треба да е одделен од
останатите карантински објекти, други фарми или други области со фарми за одгледување на мекотели, на
оддалеченост определена од страна на Управата за ветеринарство врз основа на процена на ризик земајќи ја
во предвид епидемиологијата на соодветните болести
од листата дадена во Прилог 1 од овој правилник.
(2) По исклучок од став (1) на овој член, карантинскиот објект може да биде лоциран на фарма или област со фарми за одгледување на мекотели, по претходно одобрение на Управата за ветеринарство.
(3) Карантинските единици треба да бидат конструирани на начин со кој е оневозможено мешање на водата помеѓу нив.
(4) Собирниот систем за вода на секоја карантинска
единица треба да биде дизајниран на начин со кој се
превенира можна вкрстена контаминација помеѓу карантинските единици или други единици на истата фарма
или област на фарми за одгледување на мекотели.
(5) Системот за водоснабдување на карантинските
единици треба да биде слободен од болестите од листата дадена во Прилог 1 од овој правилник.
(6) Кога системот за дренажа на карантинските единици е лоциран во зона или дел на територијата на Република Македонија или територија на трета земја или
нејзин дел кој е деклариран како слободен од соодветните болести од листата дадена во Прилог 1 од овој
правилник или е опфатен со програма за ерадикација
на соодветните болести од листата дадена во Прилог 1
од овој правилник, треба да има прочистителен систем
кој е одобрен од страна на Управата за ветеринарство.
(7) Прочистителниот систем од став (6) на овој член
треба да:
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1) ги третира отпадните води и отпадот која се создава во карантинските единици на начин со кој се врши ефективнио онеспособување на инфективните агенси предизвикувачи на соодветните болести од листата
дадена во Прилог 1 од овој правилник, и
2) биде опремен со резервен механизам со кој се
обезбедува непречено одвивање на активностите и целосно прочистување на водите и отпадот.
(8) Карантинските единици треба да бидат конструирани на начин со кој се превенира контакт со други
животни кои можат да пренесат некоја од соодветните
болести од листата дадена во Прилог 1 од овој правилник.
(9) Целата опрема треба да биде конструирана на
начин кој овозможува лесно чистење и дезинфекција.
(10) Хигиенските бариери треба да бидат поставени
на влезовите и излезите од карантинскиот објект и на
влезовите и излезите од секоја засебна крантинска единица.
(11) Секоја карантинска единица која е составен
дел на карантинскиот објект треба да поседува сопствена опрема заради избегнување на вкрстена контаминација помеѓу различните карантински единици.
Член 21
Карантин за животни од аквакултура
(1) Бизнис операторот на карантинскиот објект за
производство на аквакултура треба да обезбеди услуги
на овластен ветеринар, за животни од аквакултура.
(2) За секоја пратка со животни од аквакултура кои
се ставаат во карантин:
1) карантинската единица треба да биде исчистена
и дезинфицирана најмалку 7 дена пред повторно населување на животни од аквакултура; и
2) времетраењето на карантинот треба да отпочне
со моментот на внесување на последното животно од
пратката во карантинската единица.
(3) Лицето одговорно за карантинскиот објект или
карантинската единица треба да превземе соодветни
активности со цел да се спречи вкрстена контаминација помеѓу пратките со животни од аквакултура кои се
внесуваат и изнесуваат.
(4) Во карантинскиот објект неовластени лица не
треба да имаат пристап.
(5) Лицата кои влегуваат во карантинскиот објект
треба да се опремени со соодветна заштитна облека и
обувки.
(6) Со цел спречување вкрстена контаминација, не
треба да постои контакт меѓу персоналот и опремата од
карантинскиот објект или карантинските единици; или
карантинските објекти или област на фарми за одгледување на мекотели.
(7) По приемот на пратката, транспортните возила и
опремата, вклучително и цистерните, контејнерите и
водата, треба да бидат исчистени на начин кој ќе ги
онеспособи инфективните агенси предизвикувачи на
соодветните болести од листата дадена во Прилог 1 од
овој правилник.
(8) Угинатите животни од аквакултура и животните
од аквакултура кои покажуваат клинички знаци на болест треба да бидат клинички прегледани од страна на
овластен ветеринар, за животни од аквакултура, при
што се зема репрезентативен примерок од истите за лабораториско испитување во лабораторија одобрена од
страна на Управата за ветеринарство.
(9) Потребните испитувања, земањето на примероци и дијагностичките методи треба да бидат спроведени во консултација со и под контрола на Управата за
ветеринарство.
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(10) Лицето одговорно за карантинскиот објект или
карантинската единица секогаш треба да има достапни
податоци за:
1) сите движења на животни од аквакултура и нивни производи во и надвор од фармата или фармата за
мекотели;
2) појавата на смртност во секоја карантинска, односно епидемиолошка единица, соодветно за видот на
производство;
3) резултати од шемите за надзор над здравјето на
животните кои се базираат на анализа на ризик;
4) време на влез и излез на персоналот;
5) третман на водите кои влегуваат и излегуваат од
карантинскиот објект;
6) секоја невообичаена состојба која влијае на
активностите во карантинот (прекин на струја, оштетување на објектот, временски непогоди); и
7) датум и резултати од примероците испратени на
лабораториски испитувања.
Член 22
Услови за карантин на животни од аквакултура во
трети земји
(1) При карантин на животни од аквакултура пред
истите да бидат увезени во Република Македонија, карантинот на местото на потекло треба да се спроведе
во карантински објект како што е дефинирано во член
2 став (2) точка 2) од овој правилник.
(2) Објектот за карантин треба да е под контрола на
надлежниот орган на местото на потекло кој:
1) врши контрола на просториите од карантинскиот објект најмалку еднаш годишно;
2) потврдува дека карантинскиот објект ги исполнува еквивалентните услови за одобрување на карантински објекти за животни од аквакултура согласно
прописите за ветеринарно здравство;
3) врши надзор над активностите на овластениот
ветеринар надлежен за животните од аквакултура; и
4) потврдува дека условите под кои што е одобрен
карантинскиот објект се исполнети.
(3) Животните од аквакултура подлежат на условите утврдени во:
- членовите 30 и 31 од овој правилник, во случај на
приемчиви видови, и
- членовите 32 и 33 од овој правилник, во случај на
видови вектори.
(4) Животните од аквакултура може да се ослободат од карантин само со писмено одобрение издадено
од страна на надлежниот орган на местото на потекло.
Член 23
Услови за карантински објекти за животни од аквакултура во трети земји
(1) Карантинските објекти за животни од аквакултура за да бидат одобрени од надлежниот орган на земјата на потекло, треба да ги исполнуваат:
1) соодветните услови за одобрување на карантински објекти за животни од аквакултура согласно прописите за ветеринарно здравство; и
2) условите од член 20 и 21 на овој правилник.
(2) Секој одобрен карантински објект за животни
од аквакултура треба да има регистарски број.
Член 24
Потврдување на карантин
(1) Увозниците или нивните застапници пред увозот треба да обезбедат документ, издадена од лице одговорно за карантинскиот објект со кој се потврдува
дека животните од аквакултура ќе се прифатат за карантин.
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(2) Документот од став (1) на овој член треба:
1) да биде напишан на македонски јазик и кирилско
писмо;
2) да го содржи регистарскиот број на карантинскиот објект; и
3) да биде доставен до ветеринарното инспекциско
место на граничен премин на влез пред пристигнувањето на пратката или да биде доставен од страна на
увозникот или негов застапник пред пратката со животни од аквакултура да го напушти ветеринарното
инспекциско место на граничен премин на влез.
Член 25
Директен превоз на пратка со животни од аквакултура до карантински објекти
(1) Увезената пратка со животни од аквакултура се
превезува директно од ветеринарното инспекциското
место на граничен премин на влез до карантинскиот
објект.
(2) Средствата за директен превоз до карантинските
објекти задолжително се запечатуваат со пломба од
страна на официјален ветеринар на ветеринарно инспекциското место на граничен премин на влез.
Член 26
Набљудување на превозот на животни
од аквакултура
(1) При увоз на пратка со животни од аквакултура
наменета за карантин на местото на крајна дестинација
во Република Македонија:
1) официјалниот ветеринар на ветеринарно инспекциското место на граничен премин на влез, во рок од
еден работен ден од моментот на пристигнување на
пратката на ветеринарното инспекциско место на граничен премин на влез, го известува официјалниот ветеринар надлежен за карантинскиот објект, за местото на
потекло и местото на крајна дестинација на пратката
преку информациониот систем за гранична ветеринарна инспекција или до негова целосна имплементација
со друг начин на комуникација (факс, писмо или електронска пошта);
2) лицето одговорно за карантинскиот објект, во
рок од еден работен ден од моментот на пристигнување на пратката во карантинскиот објект, го известува
официјалниот ветеринар надлежен за карантинскиот
објект на крајна дестинација, за пристигнувањето на
пратката;
3) официјалниот ветеринар надлежен за карантинскиот објект, во рок од три работни дена од моментот
на пристигнувањето на пратката во карантинскиот објект, го известува официјалниот ветеринар на ветеринарното инспекциското место на граничен премин на
влез кој предходно го известил за испраќањето на пратката, за пристигнувањето на пратката, преку информациониот систем за гранична ветеринарна инспекција
или до негова целосна имплементација со друг начин
на комуникација (факс, писмо или електронска пошта).
(2) Доколку официјалниот ветеринар на ветеринарно инспекциското место на граничен премин на влез е
известен дека пратката со животни од аквакултура најавена за одреден карантински објект не пристигналa на
местото на дестинација во рок од еден работен ден од
денот предвиден за пристигнување на пратката, Управата за ветеринарство превзема мерки пропишани со
Законот за ветеринарно здравство.
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Член 27
Спроведување на карантин за животни
од аквакултура
(1) При увоз на пратки со животни од аквакултура
согласно членовите 124, 125, 126, 127 и 128 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа
на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка
со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло или во случаи кога карантинот е услов
за пуштање во промет на животни од аквакултура, треба да се исполнат следните услови:
1) карантинот за целото времетраење треба да се
спроведе во истиот карантински објект;
2) животните од аквакултура подлежат на условите
за карантин утврдени во:
- членовите 30 и 31 од овој правилник, во случај на
приемчиви видови, и
- членовите 32 и 33 од овој правилник, во случај на
видови вектори.
(2) Животните од аквакултура може да се ослободат од карантинот само со писмено решение издадено
од страна на Управата за ветеринарство доколку се исполнети сите услови за нивно ослободување.
Член 28
Преглед, земање на примероци, испитување и дијагноза на болести кај животни од аквакултура
(1) Прегледот, земањето на примероци, испитувањето и дијагнозата на животните од аквакултура се врши со цел да се осигури условите на животна средина
да овозможуваат лабораториско откривање на соодветните болести од листата дадена во Прилог 1 од овој
правилник во објектот за карантин за целото времетраење на карантинот.
(2) За времетраење на карантинот, 15 дена пред
истекот на времетраењето на карантинот треба да се земат примероци од животните од аквакултура и тоа:
1) кога се користат контролни животни од аквакултура, примероци се земаат од сите контролни животни;
или
2) кога не се користат контролни животни од аквакултура, примероци се земаат од соодветен број на животни од аквакултура со цел да се обезбеди откривање
на соодветната болест од листата дадена во Прилог 1
од овој правилник со 95% интервал на сигурност, доколку предвидената преваленца на болеста е 10% (најмалку 10 животни од аквакултура).
(3) Испитувањето на земените примероци за соодветните болести од листата во Прилог 1 од овој правилник, во текот на карантинот, се спроведува со дијагностички методи согласно Прирачникот за дијагностички тестови за животни од аквакултура на Меѓународната организација за здравствена заштита на животните (ОИЕ).
Член 29
Активности во случај на сомнеж или потврда
на болест
(1) Во случај кога за времетраење на карантинот,
постои сомнеж за појава на некоја од соодветните болести од листата дадена во Прилог 1 на овој правилник, Управата за ветеринарство:
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1) зема примероци и спроведува соодветни испитувања во согласност со член 28 точка 3) од овој правилник; и
2) до добивањето на лабораториските резултати,
обезбедува ниедно животно од аквакултура да не се
внесе во или изнесе од карантинскиот објект.
(2) Во случај кога за времетраење на карантинот, се
потврди постоење на некоја од соодветните болести од
листата дадена во Прилог 1 на овој правилник, Управата за ветеринарство ги превзема следните активности:
1) убивање и нештетно отстранување на сите животни од аквакултура, земајќи го предвид ризикот од
ширење на соодветната болест;
2) чистење и дезинфекција на сите карантински
единици;
3) петнаесет дена од моментот на извршеното завршно чистење и дезинфекција, не треба да дозволи
внесување или преместување на животните од аквакултура; и
4) водата во карантинските единици се третира на
начин кој ефикасно го онеспособува инфективниот
причинител на соодветната болест.
(3) По исклучок на став (2) точка 1) на овој член,
Управата за ветеринарство може да дозволи ставање во
промет на животни од аквакултура чувани во карантински објект и нивни производи само доколку здравствениот статус на животните од аквакултура на местото на дестинација во однос на соодветните болести од
листата дадена во Прилог 1 на овој правилник не е загрозена.
Член 30
Времетраење на карантин за приемчиви видови
(1) Времетраењето на карантинот за риба е најмалку 60 дена.
(2) Времетраењето на карантинот за ракови е најмалку 40 дена.
(3) Времетраењето на карантинот за мекотели е најмалку 90 дена.
Член 31
Преглед, земање на примероци, испитување и дијагноза за приемчиви видови
(1) За да се потврди отсуство на соодветните болести од листата дадена во Прилог 1 на овој правилник,
прегледот, земањето на примероци, испитувањето и
дијагнозата од член 28 од овој правилник, треба да се
со негативен наод на соодветните болести од листата
дадена во Прилог 1 на овој правилник.
(2) Контролните животни од аквакултура може да
се користат при преглед, земање на примероци, испитување и дијагноза, освен кога се врши карантин на видови приемчиви на инфекција со Marteilia refringens.
(3) Управата за ветеринарство го определува бројот
на контролни животни од аквакултура кои ќе се користат, земајќи го во предвид бројот и видот на животни
од аквакултура кои се одгледуваат, големината на карантинската единица и карактеристиките на соодветните болести од листата дадена во Прилог 1 од овој правилник.
(4) Контролните животни од аквакултура треба да:
1) се од видови приемчиви на соодветните болести
од листата дадена во Прилог 1 од овој правилник и кога е возможно земајќи ги во предвид нивните природни
услови на размножување, посебно на старосните категории во оснос на приемчивоста на болеста;
2) потекнуваат од зона или дел од Република Македонија, или од трета земја или нејзин дел прогласен за
слободен од соодветните болести од листата дадена во
Прилог 1 од овој правилник;
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3) не се вакцинирани против соодветните болести
од листата дадена во Прилог 1 од овој правилник;
4) се сместени во карантинска единица непосредно
пред или по пристигнувањето на животните од аквакултура кои се ставаат во карантин и да се во контакт
со тие животни под исти зоотехнички услови и иста
животна средина.
(5) На почетокот и на крајот од карантинот за секоја пратка со животни од аквакултура, Управата за ветеринарство ја утврдува исполнетоста на условите од
членовите 20, 21, 22, 23 и 27 од овој правилник.
(6) При вршење на прегледот од став (5) на овој
член, Управата за ветеринарство:
1) треба да осигура условите на животната средина
да овозможуваат лабораториско откривање на соодветните болести од листата дадена во Прилог 1 од овој
правилник;
2) врши преглед на податоците за смртноста во текот на времетраењето на карантинот; и
3) кога е соодветно, врши преглед на животните од
аквакултура во карантинските единици.
Член 32
Времетраење на карантинот за видови вектори
(1) Времетраењето на карантинот за видови вектори
е најмалку 30 дена.
(2) Водата од карантинската единица се менува најмалку еднаш дневно.
Член 33
Преглед на карантинот за видови вектори
(1) На почетокот и на крајот од карантинот за секоја пратка со животни од аквакултура, Управата за ветеринарство ја утврдува исполнетоста на условите од
членовите 20, 21, 22, 23 и 27 од овој правилник.
(2) При вршење на прегледот од став (1) на овој
член, Управата за ветеринарство треба да:
1) врши преглед на податоците за смртност за времетраењето на карантинот; и
2) кога е соодветно, врши преглед на животните од
аквакултура во карантинските единици.
Дел 6
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 34
Престанок на важење
Одредбите на член 2 став (1) и (2), членовите 4, 5, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33 од овој правилник престануваат да важат со пристапувањето на Република Македонија во Европската Унија.
Член 35
Влегување во сила
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година.
Бр. 11-56/5
21 јуни 2010 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
1600.
Врз основа на член 112 став (2) од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр.
99/2009), министерот за транспорт и врски, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ И
СТАНОВИ И НА РЕГИСТАРОТ НА УПРАВИТЕЛИ
НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на станбени
згради и станови и Регистарот на управители на станбени згради што ги водат општините, општините во
градот Скопје и градот Скопје.
Член 2
(1) Регистарот на станбени згради и станови и Регистарот на управители на станбени згради на општината, општината во град Скопје или град Скопје се укоричени книги со димензии 297mm x 420 mm, кои се состојат од евиденциски листови.
(2) На насловната страна на корицата од Регистарот
на станбени згради и станови во средината на горниот
дел е отпечатен грбот на општината, општината во град
Скопје или град Скопје, под него во средината е отпечатен текст: “Регистар на станбени згради и станови во општина, општина во град Скопје или град Скопје“.
(3)На насловната страна на корицата од Регистарот
на управители на станбени згради во средината на горниот дел е отпечатен грбот на општината, општината
во град Скопје или град Скопје, под него во средината
е отпечатен текст: “Регистар на управители на станбени згради во општина, општина во град Скопје или
град Скопје“.
Член 3
(1)Евиденцискиот лист на Регистарот на станбени
згради и станови во општина, општина во град Скопје
или град Скопје содржи рубрики во кои се запишуваат
податоците утврдени во член 113 став (1) од Законот за
домување и тоа:
- место, улица и број на станбената зграда;
- број на катови во станбената зграда;
- број на станови во станбената зграда;
- година на изградба на станбената зграда;
- година на последно реновирање на станбената
зграда или на дел од зградата;
- процентуален удел на секој посебен дел од вкупната површина на станбената зграда;
- станови под закуп и
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- број на договорот за закуп.
(2)Покрај податоците од член 113 став (1) од Законот за домување се запишува и редниот број и архивскиот број и датумот на барањето за упис.
(3) Образецот на Регистарот на станбени згради и
станови во општина, општина во град Скопје или град
Скопје е даден во Прилог 1, кој е составен дел на овој
правилник.
Член 4
Во евиденциските листови од Регистарот на станбени згради и станови во општина, општина во град
Скопје или град Скопје се запишуваат сите промени
што ќе настанат по извршеното запишување.
Член 5
(1)Евиденцискиот лист на Регистарот на управители на станбени згради во општина, општина во град
Скопје или град Скопје содржи рубрики во кои се запишуваат податоците утврдени во член 114 став (1) од Законот за домување и тоа:
- назив и седиште на правното лице, односно име и
презиме и адреса на физичкото лице односно назив и
седиште на заедницата на сопственици и
- број и датум на договорот за управувачки услуги,
односно број и датум на статутот на заедницата на
сопственици.
(2) Покрај податоците од член 114 став (1) од Законот за домување се запишува и редниот број и архивскиот број и датумот на барањето за упис.
(3) Образецот на Регистарот на управители на станбени згради во општина, општина во град Скопје или
град Скопје е даден во Прилог 2 , кој е составен дел на
овој правилник.
Член 6
Во евиденциските листови од Регистарот на управители на станбени згради во општината, општината во
град Скопје или град Скопје се запишуваат сите промени што ќе настанат по извршеното запишување.
Член 7
Регистрите од член 2 на овој правилник се водат во
пишана и електронска форма според редоследот на
поднесување на барањата за упис.
Член 8
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-9106/1
15 јуни 2010 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиевски, с.р.
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1601.
Врз основа на член 19, алинеја 7 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и
106/08), постапувајќи по Решението на Комисијата за
решавање на жалби во областа на енергетиката бр. 125/5 од 16 јуни 2010 година, Регулаторната комисија за
енергетика на Република Македонија, на седницата
одржана на 02.07.2010 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЦЕНА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ДЕЈНОСТИТЕ ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС И
УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС НА
ПРИРОДЕН ГАС ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД
2010-2012 ГОДИНА

2 јули 2010

1602.
Врз основа на член 19, алинеја 7 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и
106/08), постапувајќи по Решението на Комисијата за
решавање на жалби во областа на енергетиката бр. 124/5 од 16 јуни 2010 година, Регулаторната комисија за
енергетика на Република Македонија, на седницата
одржана на 02.07.2010 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЦЕНА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС НА
ТАРИФНИТЕ ПОТРОШУВАЧИ ПРИКЛУЧЕНИ НА
СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА
РЕГУЛИРАНИОТ ПЕРИОД 2010-2012 ГОДИНА

1. На Акционерското Друштво ГА-МА – Скопје, му
се одобрува цена за услугите пренос на природен гас и
управување со системот за пренос на природен гас за
регулираниот период 2010-2012 година, и тоа:
- за 2010 година, цената да изнесува 1,3460
ден/nm3, за планирани годишни пренесени количини
на природен гас од 220.000.000 nm3;
- за 2011 година, цената да изнесува 0,8172
ден/nm3, за планирани годишни пренесени количини
на природен гас од 533.000.000 nm3 и
- за 2012 година цената да изнесува 0,4961 ден/nm3,
за планирани годишни пренесени количини на природен гас од 558.000.000 nm3.
2. Со денот на влегување во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката бр. 02-630/1 од 31.03.2010 година („Службен весник на РМ“ бр.44/10).
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1. На МАКПЕТРОЛ АД Скопје му се одобрува цена
за услугата снабдување со природен гас на тарифните
потрошувачи приклучени на системот за пренос на
природен гас, за регулираниот период 2010-2012, и тоа:
- за 2010 година, цената да изнесува 0,1081ден/nm3,
за испорака на планирани годишни количини на природен гас од 145.825.000 nm3 ;
- за 2011 година, цената да изнесува 0,0658
ден/nm3, за испорака на планирани годишни количини
на природен гас од 137.017.000 nm3 и
- за 2012 година, цената да изнесува 0,0400
ден/nm3, за испорака на планирани годишни количини
на природен гас од 164.517.000 nm3.
2. Со денот на влегување во сила на оваа одлука,
престанува да важи Одлуката бр.02-631/1 од 31.03.2010
година („Службен весник на РМ“ бр.44/10).
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-1150/1
2 јули 2010 година
Скопје

Бр. 02-1151/1
2 јули 2010 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров,с.р.

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
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www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
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Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
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