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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1241. 

Врз основа на член 91 став 1 алинеја 10 од Уставот 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 52/91), член 36 став 3 од Законот 
за Владата на Република Македонија (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 
37/06) и член 31 од Законот за надворешни работи 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
46/06), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 25.07.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СР ГЕРМАНИЈА, 

СО СЕДИШТЕ ВО КЕЛН 
 

Член 1 
 

Република Македонија отвора Почесен конзулат во 
СР Германија, со седиште во Келн. 

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 19-4523/1           Заменик на претседателот 

25 јули 2007 година              на Владата на Република 
    Скопје                    Македонија, 

                                м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

1242. 
Врз основа на член 26 став 3 од Законот за Царин-

ска управа (“Службен весник на Република Македони-
ја” број 46/04 и 81/05), министерот за финансии донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СЛУЖБЕНА ОБЛЕКА И ОЗНАКИ НА ЧИНОВИ-
ТЕ И НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ДОДЕЛУВАЊЕ И  
КОРИСТЕЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ  

Член 1 
Со овој правилник се пропишува кројот, бојата, оз-

наките на чиновите, начинот на доделување, користење 
и времето на траење на службената облека на царин-
ските службеници кои работат на работи и задачи како 
униформирани царински службеници, односно царин-
ски службеници со посебни должности и овластувања. 

 
Член 2 

Службената облека во зависност од сезоната е зим-
ска или летна. 

Зимската службена облека се носи од 15 октомври 
до 31 март, а летната од 1 април до 14 октомври. 

Во зависност од временските услови на подрачјето 
на царинарницата, управникот може да донесе писмена 
наредба зимската, односно летната службена облека да 
може да се носи надвор од периодот утврден во став 2 
на овој член.  

Член 3 
Зимската службена облека за мажи се состои од: 

зимска јакна, панталони, капа, кошула со долги ракави, 
блуза - џемпер, елек, ветровка, кожни ракавици, кожен 
ремен и чевли. 

Летната службена облека за мажи се состои од: лет-
на јакна, панталони, капа, кожен ремен, кошула со кра-
тки ракави и чевли. 

Член 4 
Зимската службена облека за жени се состои од: 

зимска јакна, панталони, капа, кошула со долги ракави, 
блуза - џемпер, елек, ветровка, здолниште, кожен ре-
мен, кожни ракавици и чевли. 

Летната службена облека за жени се состои од: лет-
на јакна, панталони, капа, кошула со кратки ракави, 
здолниште, кожен ремен и чевли. 

 
Член 5 

Службената облека на царинските службеници во 
Одделението за оперативни работи при Секторот за 
контрола и истраги, покрај деловите од службената об-
лека од член 3 и член 4 се состои и од: тактичка јакна, 
панталони, комбинезон, поло маица, поло капа, полу-
високи чевли - патики. 

 
Член 6 

Основна боја на деловите на службената облека е 
темно тиркизна, со исклучок на зимската и летната ко-
шула чија основна боја е бела и на чевлите, чија боја е 
црна. 

Зимската службена облека за мажи и жени е со со-
став на ткаенина: 85% рунска волна, 15% полиестер. 

Летната службена облека за мажи и жени е со со-
став на ткаенина: 65% рунска волна, 35% полиестер. 

Блуза - џемпер е изработен од сировина во состав 
50% рунска волна и 50% синтетика-полиакрил, нумера 
на предиво НМ-36/1, преплетај на делови и ракави: 
РЕЏ/РЕЏ, преплетај на врат и почетоци на делови и ра-
кави РИБ 2 х 1 со џеб на левата предна страна. 

Елек (без ракави) е изработен од сировина во состав 
50% рунска волна и 50% синтетика-полиакрил, нумера 
на предиво НМ-36/1, преплетај на делови: РЕЏ/РЕЏ, 
преплетај на лајсни (врат, ракави): РИБ 1 х 1. 

Дополнителните делови од службената облека за 
царинските службеници во Одделението за оперативни 
работи се со следниот состав: 

- тактичката јакна е со состав на материјал: 100% 
ПА со ПУ - нанос, 240 г/м2, 

- панталоните се со состав на материјал: 67% па-
мук, 33% ПЕС 230 г/м2, рипстоп водоодбојно, 

- комбинезонот е со состав на материјал: 67% па-
мук, 33% ПЕС 195 г/м2 рипстоп водоодбојно, 93% Но-
мекс, 5% Кевлер, 2% антистатик 175 г/м2, отпорен на 
вода и масло Ду Понт, 

- поло маицата е со состав на материјал: 100% па-
мук,  

- поло капата е со состав на материјал: 67% памук, 
33% ПЕС, 180 г/м2 рипстоп. 

 
Член 7 

Службената облека е со следниот крој: 
- зимска јакна- се закопчува со патент во шоблајсна 

до грлото каде што се закопчува со едно копче. Јаката е 
буби подигната со штеј назад позади на вратот. Напред 
горе од двете страни има по еден нашиен џеб со фалта 
по средината, капак и се закопчува со копче. Долните 
џебови се косо поставени со лајсна од 4,7 см ширина. 

Задницата е од два дела. Горе е сечена во вид на 
сатла а по средина надолу има внатрешна фалта. Рака-
вот е од два дела. По должината има фалти свртени на-
назад (две фалти на горниот и две фалти на долниот ра-
кав). Ракавот по должина завршува со манжетна и се 
закопчува со копче. На десниот ракав горе е нашиен 
амблем, а на левиот ракав горе етикетата ЦАРИНА По 
должина јакната има појас од 7 см ширина. Напред се 
закопчува со две копчиња, а од двете страни на појасот 
е затегнат со ластик проштепан по средина. Јакната 
внатре е нашиена со пополнета штепна постава. На ле-
вата страна на поставата има еден внатрешен џеб со 
два филца од постава. Од двете страни на рамото има 
еполети што се закопчуваат со копче. Сите надвореш-
ни штепови на јакната се дупли, 
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- тактичка јакна (за вработените во Одделението за 
оперативни работи)- со должина до појас, се закопчува 
со патент под кој е лајсна, дупли џебови во пределот на 
градите со патенти и патни со чичак трака а под левиот 
џеб се наоѓа скриена лајсна за натпис ЦАРИНА, на бо-
ковите има дупли паспус џебови со дрикери, во вна-
трешноста на џебот се наоѓа отвор за скриено оружје 
кој се затвра со патенти, крајот на ракавите е со чичак 
трака, бочниот шаф е со патенти и отвори за оружје, на 
грбот има сокриен џеб за натпис ЦАРИНА, 

- панталони (зимски и летни) се со вообичаен крој, 
со по две фалти на предницата свртени бочно према 
џебот. Однапред од двете страни имаат по еден кос џеб 
и потребен број гајки за ремен. Ногавиците на пантало-
ните се без манжетни и на долниот крај се широки од 
22 до 24 см. Панталоните се поставени до под колено 
со постава во боја на основниот материјал. На десната 
задна страна има џеб со два паспула, илика и копче. 
Џебот е со стандардна големина 14 см, 

- панталони (за вработените во Одделението за опе-
ративни работи) - со предни коси џебови, задни џебо-
ви, бочни џепови, се закопчуваат со копчиња, патенти 
и дрикери, појачани на задниот седечки дел и на коле-
ната, дупли гајки за опасач и ремен и со можност за 
ставање полар влошка за зимски услови, 

- комбинезон (за вработените во Одделението за опера-
тивни работи): се закопчува со два патенти за брзо облеку-
вање и соблекување, дупли џебови во предел на градите кој 
се затвараат со патент, бочни џебови, во предел на бокови-
те паспул-џебови, крагната е висока има лајсна се закопчу-
ва со чичак трака, ногавиците завршуваат со манжетни за 
корегирање на ширината, во струкот има елестична трака, 
на грбот се наоѓаат фалти за комодитет, лактовите и коле-
ната се појачани, може да се става и вади полар влошка, 

- капа - е во спортски стил. Составена е од пет пар-
чиња. Предното парче е со ушиток и на средината е на-
шиен симболот на Царинската управа. Парчињата на 
капата се раштепани со штепови од 6 мм ширина. Сон-
цебранот е појачан со пластика и е проштепан со шест 
штепа. Внатре капата е обложена со постава во иста 
боја како ткаенината. Напред внатрешната страна е по-
јачана. Околу обемот на капата има ивица од основната 
ткаенина пополнета со фателин. Назад капата се прила-
годува со пластичен регулатор, 

- поло капа (за вработените во Одделението за опера-
тивни работи) – е во спортски стил. Составена е од шест 
парчиња. Предното парче е со ушиток и на средината е 
нашиен симболот на Царинската управа. Парчињата на 
капата се раштепани со штепови од 6 мм. Сонцебранот е 
појачан со пластика и е проштепан со шест штепа. 

Внатре капата е обложена со постава во иста боја 
како ткаенината. Напред внатрешната страна е појача-
на. Околу обемот на капата има ивица од основната 
ткаенина пополнета со фателин. Назад капата се прила-
годува со пластичен регулатор, 

- здолниште - со вообичаен крој, одзади со шлиц 
долг 20 см и патент затворач, однапред со една длабока 
фалта. Од внатрешната страна е поставена со свилена 
ткаенина со соодветна боја. На појасот има потребен 
број гајки за ремен и едно копче. Здолништето е со 
стандардна должина до под колена, 

- кошула со долги ракави - е изработена од пуплин 
во бела боја, со еден џеб на левата предница и со воо-
бичаен крој, 

- кошула со кратки ракави - е изработена од пуплин 
во бела боја, од двете страни на предниците има по 
еден џеб, кој е со испуска погодна за закопчување со 
едно копче во средината на испуската, 

- поло маица (за вработените во Одделението за 
оперативни работи) со кратки ракави со амблемот на 
левата страна од градите и на левиот ракав, 

- блуза-џемпер - е со долги ракави и појачање од ткае-
нина, преплетај на делови, на ракавите, на врат и почетоци 
на делови и ракави, џеб на левата предна страна,  

- елек (без ракави) е со преплетај на делови, препле-
тај на лајсни (врат, ракави), со вообичаен крој, 

- ветровка - е произведена со голема густина абра-
зивна, отпорна на вода, од природен материјал, обложе-
на со микро-порос ламинат. Сите надворешни рабови се 
штепувани. Ветровката е зарабена со полиестер матери-
јал и е полнета со полиестер зимска постава која може 
да се вади. Има гајка на вратот. Ветровката е со должина 
3/4, односно најмала величина е еднаква на 80 см помеѓу 
работ на јаката и долниот дел. Има гајка на вратот. Ши-
рочината на ракавите околу зглобот се прилагодува и ре-
гулира со чичак трака. Долниот дел на ветровката може 
да се прилагодува со врвка. На долниот дел каде се нао-
ѓа врвцата и средниот дел помеѓу половината и лактот 
на секој ракав има 3,5 см широка трака од флуоросцен-
тен материјал. Ветровката има по два џеба на градите, 
колковите, два за греење на раце и еден сместен во гор-
ниот дел од левата рака. Двата џеба на градите имаат 
парче за затворање и патент, додека џебовите на колко-
вите и ракавите имаат парче за затворање, 

Ветровката има два внатрешни џеба со патент: 
а) лев внатрешен џеб, доволен за документ со А 4 

големина и 
б) десен внатрешен џеб, помал од левиот, доволен 

за носење на лични работи како паричник; а има дел за 
пенкала, 

Ветровката се затвара однапред со патент во две на-
соки кој се протега до завршетокот на јаката. Патентот 
е покриен со материјал кој штити од ветер што се за-
копчува со пет чичак траки. Работ на крагната се отва-
ра со можност за вадење на капуљачата од внатре. 
Можно е капуљачата да се стави и извади со патент кој 
се наоѓа на долниот дел од капуљачата. Големината и 
изгледот на капуљачата се регулираат со врвци кои се 
наоѓаат на вратот и главата, 

- летната јакна - изгледот и кројот е во потполност 
ист со зимската јакна од точка 1, со состав на ткаенина-
та искажан во член 6 став 3, и постава која не е штепа-
на со попуна, 

- кожни ракавици - се со вообичаен крој со раздвоени 
прсти, во црна боја, од внатрешната страна поставени, 

- чевли - се со вообичаен крој со црна боја со кожен 
или гумен ѓон, 

- полувисоки чевли - патики (за вработените во Од-
делението за оперативни работи) - водоотпорни. 

Деловите на службената облека во внатрешната 
страна на вообичаено место имаат етикета со ознака на 
производителот, големината, како и инструкциите за 
одржување.  

Член 8 
Јакната, панталоните, здолништето, кошулата со 

долги ракави, кошулата со кратки ракави, блузата, еле-
кот, ветровката, јакна, кожните ракавици и чевлите за 
жени се изработени од ист материјал и се со иста боја и 
изглед како и соодветните делови на службената обле-
ка за мажи, со тоа што нивниот крој е прилагоден спо-
ред анатомската конструкција на жената. 

 
Член 9 

На службената облека, царинските службеници за-
должително ставаат ознаки на чинови. 

Ознаката на чинот се става на предниот лев дел од 
зимската јакна, ветровката, летната јакна, блузата - 
џемпер и кошулата со кратки ракави.  

Член 10 
За царинските службеници (цариник, водич на ца-

рински пес, главен оператор на мрежа, оператор на 
мрежа, оператор, административен оператор, техничар 
за подршка и координација, референт за продажба на 
царинска стока, виш цариник, помлад инспектор, инс-
пектор, виш инспектор, главен инспектор, виш цари-
ник контролор, систем инженер, виш цариник водич на 
смена, водител на отсек, советник, самостоен советник, 
шеф на служба, шеф на царинска испостава, началник 
на одделение, помошник управник на царинарница, 
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управник на царинарница), ознаката на чинот е правоа-
голно поле со димензии 6 см Х 3 см, изработена во ос-
новната боја на службената облека, а во средишниот 
дел на полето се наоѓаат златно извезени ленти со кои 
се означува степенот на стручната спрема и работите 
кои царинскиот службеник ги обавува и тоа: 

- за царински службеник со средна стручна спрема - 
златно жолто извезена лента водоравно поставена со 
димензии од 4 см Х 0,4 см; (Прилог 1), 

- за царински службеник со виша и висока стручна 
спрема - две златно жолто извезени ленти, водоравно 
поставени, на меѓусебно растојание од 0,7 см. во поле-
то, секоја со димензија од 4 см Х 0,4 см; (Прилог 2), 

- за царинскиот службеник раководител во организаци-
она единица од став 1 од овој член освен за помошник 
управник и управник, две златно жолто извезени ленти, во-
доравно поставени на меѓусебно растојание од 0,5 см во по-
лето, горната лента со димензии од 4 см Х 0,4 см, а долната 
лента со димензии од 4 см х 0,8 см; (Прилог 3), 

- за помошник управник на царинарница и началник 
на одделение - две златно жолто извезени ленти, водорав-
но поставени на меѓусебно растојание од 0,5 см во полето 
и секоја со димензии од 4 см. х 0,8 см; (Прилог 4), 

- за управник на царинарницата - две златно жолто 
извезени ленти, водоравно поставени на меѓусебно рас-
тојание од 0,5 см во полето и секоја со димензии од 4 
см. х 0,8 см. На 0,1 см. внатрешно од рабовите на поле-
то е извезена златно жолта лента со ширина од 0,1 см; 
(Прилог 5), 

- за советник на директорот и помошник на дире-
кторот на сектор, ознаката на чинот е правоаголно поле 
со димензии 6,5 см. Х 3,4 см., изработена во основната 
боја на службената облека, а во средишниот дел на по-
лето се наоѓаат две златно жолто извезени ленти, водо-
равно поставени на меѓусебно растојание од 0,5 см во 
полето и секоја со димензии од 4 см х 0,8 см. На 0,1 см 
внатрешно од рабовите на полето се извезени две злат-
но жолти ленти со ширина од 0,1 см; (Прилог 6), 

- за заменик на директорот, ознаката на чинот е право-
аголно поле со димензии 6,8 см. Х 3,8 см., изработена во 
основната боја на службената облека, а во средишниот 
дел на полето се наоѓаат две златно жолто извезени ленти, 
водоравно поставени на меѓусебно растојание од 0,5 см во 
полето и секоја со димензии од 4 см х 0,8 см. 

На 0,1 см внатрешно од рабовите на полето се извезени 
три златно жолти ленти со ширина од 0,1 см; (Прилог 7), 

- за директорот на Царинска управа, ознаката на чинот е 
правоаголно поле со димензии 6,8 см. Х 5,5 см., изработена 
во основната боја на службената облека, во долниот дел на 
полето се наоѓаат две златно жолто извезени ленти, водорав-
но поставени на меѓусебно растојание од 0,5 см во полето и 
секоја со димензии од 4 см х 0,8 см. На 0,1 см внатрешно од 
рабовите на полето се извезени три златно жолти ленти со 
ширина од 0,1 см. На средината на горниот дел се наоѓа изве-
зена златно жолта звезда. (Прилог 8). 

 
Член 11 

На средина на предниот дел на поло капата навезен 
е симболот опишан во член 13 на овој правилник.  

Член 12 
На горниот дел од левиот ракав од зимската јакна, 

ветровката, летната јакна, блузата - џемпер и кошулата 
со кратки ракави, на растојание од 12 см од горниот 
раб на ракавот се наоѓа во блага полукружна форма и 
димензии 7,5 см х 2 см со златно жолто извезени букви 
ЦАРИНА, врамена со златно жолта извезена лента со 
ширана од 0,2 мм (Прилог 9).  

Член 13 
Царинскиот службеник на службената облека го но-

си и симболот на Царинската управа кој се наоѓа вед-
наш под ознаката на чинот за степенот на стручната 
спрема и работите кој царинскиот службеник ги обаву-
ва (Прилог 10). 

Член 14 
Ознаките на чиновите од член 10 и симболот на Ца-

ринската управа се дадени во прилозите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 и 10 кои се составен дел на овој Правилник. 

 
Член 15 

Царинските службенци утврдени со овој Правил-
ник се должни да ја носат службената облека само за 
време на работа, доаѓање на и враќање од работа, како 
и да ја одржуваат уредно. 

 
Член 16 

Службената облека не смее да се отуѓи. 
На службената облека не смеат да се вршат измени на 

кројот, бојата и ознаките утврдени со овој Правилник. 
Член 17 

     Времето на траење на службената облека изнесува:  
     Ред.бр.  Назив                Количина         Времетраење 
      1              2                               3                           4 

а)  Делови на зимска службена облека 
1. Јакна                                         1                24 месеци 
2. Панталони       3      24 месеци 
3. Здолниште      3      24 месеци 
4. Кошула со долги ракави  4      24 месеци 
5. Блуза - џемпер     2                36 месеци 
6. Елек        2                24 месеци 
7. Ветровка                                  1                24 месеци 
8. Кожни ракавици                      1          24 месеци 
9. Чевли                                        2      24 месеци 
10. Капа                                        2      24 месеци 
11 Кожен ремен      1     24 месеци 
б) Делови на летна службена облека 
1. Јакна        1      24 месеци 
2. Панталони       3      24 месеци 
3. Здолниште      3      24 месеци 
4. Кошула со кратки ракави  4      24 месеци 
5. Чевли        2               24 месеци 
Времетраењето на дополнителните делови од служ-

бената облека за царинските службеници во Одделени-
ето за оперативни работи изнесува: 

 
Ред.бр. Назив        Количина      Времетраење 
1              2                            3                            4 
1. Тактичка јакна      2     36 месеци 
2. Панталони        3     24 месеци 
3. Комбинезон       2     36 месеци 
4. Поло капа        4     24 месеци 
5. Поло маица       4     24 месеци 
6. Полувисоки чевли-патики 2               36 месеци  
Времетраењето на службената облека односно рокови-

те од став 1 и 2 од овој член почнуваат да течат од денот 
кога царинскиот службеник ја примил службената облека.  

Член 18 
Ако царинскиот службеник отсуствува од работа 

подолго од шест месеци по било кој основ, рокот на 
времетраење на службената облека, односно поедини 
делови се продолжуваат за време колку што царински-
от службеник отсуствувал од работа. 

  
Член 19 

По истекот на роковите на член 17 од овој правил-
ник, службената облека преминува во сопственост на 
царинскиот службеник на кој му е дадена. 

 
Член 20 

Ако на царинскиот службеник му престанал работ-
ниот однос пред истекот на рокот на траење на службе-
ната облека, царинскиот службеник може да ја задржи 
со плаќање на надоместок. 

Обврската за плаќање од став 1 на овој член не се 
однесува во случај на смрт на царинскиот службеник 
односно кога царинскиот службеник оди во пензија. 
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Член 21 
Ако службената облека, по одредбите на овој пра-

вилник, преминува во сопственост на царинскиот 
службеник, од службената облека се симнуваат сите 
ознаки на чиновите. 

Член 22 
Ако царинскиот службеник службената облека, од-

носно дел од службената облека ја уништил или ја 
оштетил по своја вина, ги сноси трошоците за набавка 
на нова службена облека, односно дел од облеката. 

Ако службената облека или определен дел од служ-
бената облека е уништен и оштетен без вина на царин-
скиот службеник, царинскиот службеник има право на 
нова службена облека, односно на соодветен дел од 
службената облека. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Член 23 
Со влегување во сила на овој правилник престанува 

да важи Правилникот за службена облека, ознаки на 
чиновите и начинот на нејзиното доделување и кори-
стење на царинските службеници (“Службен весник на 
Република Македонија“ број 60/03 година). 

 
Член 24 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија".  

Бр. 10-27558/1                     Министер за финансии, 
20 јули 2007 година                д-р Трајко Славески, с.р.  

     Скопје 
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1243. 
Врз основа на член 26 став 3 од Законот за Царинска 

управа (“Службен весник на Република Македонија” 
број 46/04 и 81/05), министерот за финансии, донесе    

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА,СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕ-
ГИТИМАЦИЈА НА ЦАРИНСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ  

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на издавање и одземање на службената 
легитимација на царинските службеници (во натамош-
ниот текст: службена легитимација).   

Член 2 
Службената легитимација е изработена од 135 грам-

ска хартија кундздрук, во зелена боја, пластифицирана со 
175 микронска фолија, со димензии 9,7 см. Х 6,00 см. која 
е сместена во четвороделен кожен повез со црна боја, и 
секој дел е со големина 12,5 см. Х 7,8 см, и се издава на 
образец кој е составен дел на овој правилник.   

Член 3 
Службената легитимација е сместена во десната стра-

на од кожниот повез, под прозирна пластична фолија.  
На предната страна образецот содржи: “РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА”, “МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАН-
СИИ”, “ЦАРИНСКА УПРАВА” и “СЛУЖБЕНА ЛЕ-
ГИТИМАЦИЈА”, десно во средина, има место за фото-
графија со димензии 1,7 см. Х 2,00 см., а под неа е дел 
каде е впишан бројот на службената легитимација, во 
горниот лев агол е симболот на Царинската управа на 
Република Македонија, под текстот “СЛУЖБЕНА ЛЕ-
ГИТИМАЦИЈА” се впишуваат податоци: за името и 
презимето на царинскиот службеник.  

На задната страна се впишуваат податоци за: датум на 
раѓање на царинскиот службеник, живеалиште, датумот на 
издавањето на службената легитимација, ЦАРИНСКА УП-
РАВА НА Р.М., регистарски број, крвна група, потпис на 
овластеното лице и печат на Царинската управа.  

На надворешната горна страна од кожниот повез се 
наоѓа метална значка која во горниот дел има ознака на 
Република Македонија “РМ”, во средишниот дел содр-
жи симбол на Царина на Република Македонија со нат-
пис над него во горниот дел “CUSTOMS”, во долниот 
дел под симболот “ЦАРИНА”,  како и втиснат број 
истоветен со бројот на легитимацијата.   

Член 4 
 Директорот на Царинската управа  или од него ов-

ластено лице, ја издава службената легитимација.  
За издадените службени легитимации се води еви-

денција.  
Евиденцијата за издадените службени легитимации 

содржи: реден број, име и презиме на царинскиот 
службеник на кој му е издадена службената легитима-
ција, датум на издавањето, број на службената легити-
мација, назив на организационата единица при Царин-
ската управа каде што царинскиот службеник е распо-
реден во време на издавањето на службената легитима-
ција, како и рубрика за забелешки во која се запишува-
ат измените на податоците.   

Член 5 
Службената легитимација му се издава на царинскиот 

службеник додека работи на работи и задачите како уни-
формиран царински службеник, односно царински служ-
беник со посебни должности и овластувања.   

Член 6 
Носителот на легитимацијата кој ја изгубил службената 

легитимација или на друг начин останал без неа ја известу-
ва централната управа на Царинската управа  заради бри-
шење на службената легитимација од евиденција.   

Член 7 
На носителот на службената легитимација на кој ќе 

му престане работниот однос или ќе биде распореден 
на друго работно место, му се одзема легитимацијата 
во рок од 24 часа. Легитимацијата која се одзема се 
предава во централната управа на Царинската управа.  

Член 8 
Службената легитимација се заменува со нова, кога 

поради оштетување или дотраеност ќе стане неупо-
треблива и истата се брише од евиденција.  

Кога носителот на службената легитимација ќе го про-
мени личното име му се издава нова легитимација, а ста-
рата службена легитимација со брише од евиденција.  

 
Член 9 

Службените легитимации кои се враќаат или заме-
нуваат се ништат.  

 
Член 10 

Со влегување во сила  на овој правилник престану-
ва да важи Правилникот за формата, содржината и на-
чинот на издавање на службената легитимација на ца-
ринските службеници (“Службен весник на Република 
Македонија” број 60/2003 година).  

 
Член 11 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.  

 
Бр. 10-27557/1                     Министер за финансии, 

20 јули 2007 година                д-р Трајко Славески, с.р.  
     Скопје 
 

Образец за изгледот на легитимација 
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ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 
1244. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(“Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 
109/05), Државниот завод на геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Вак`в – Општи-
на Куманово. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Вак`в, устано-
вен според Законот за премер и катастар на земјиштето 
(“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-8911/1           Директор,  

27 јули 2007 година                Љупчо Георгиевски, с.р. 
   Скопје 

__________ 
1245. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(“Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 
109/05), Државниот завод на геодетски работи, донесува  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 

КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Драгов Дол – 
Општина Македонски Брод. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Драгов Дол, 
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиштето (“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-8913/1            Директор,  

27 јули 2007 година               Љупчо Георгиевски, с.р. 
   Скопје 

__________ 
1246. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(“Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 
109/05), Државниот завод на геодетски работи, донесува  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 

КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Бошава – Оп-
штина Кавадарци. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Бошава, уста-
новен според Законот за премер и катастар на земји-
штето (“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-8914/1          Директор,  

27 јули 2007 година               Љупчо Георгиевски, с.р. 
   Скопје 

1247. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(“Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 
109/05), Државниот завод на геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Студена Бара – 
Општина Куманово. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Студена Бара, 
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиштето (“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-8915/1          Директор,  

27 јули 2007 година               Љупчо Георгиевски, с.р. 
   Скопје 

__________ 
1248. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(“Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 
109/05), Државниот завод на геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Воѓани – Оп-
штина Кривогаштани. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Воѓани, уста-
новен според Законот за премер и катастар на земји-
штето (“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-8916/1          Директор,  

27 јули 2007 година               Љупчо Георгиевски, с.р. 
   Скопје 

__________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1249. 

Врз основа на член 43 став 2 од Законот за инвести-
циони фондови (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 9/2000 и бр. 29/2007) и член 231 од Законот 
за хартии од вредност (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хар-
тии од вредност на седницата одржана на ден 
02.07.2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност на Статутот УЗП 666207 од 

19.06.2007 година на Друштвото за управување со фон-
дови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје, из-
готвен на ден 14.06.2007 година (пречистен текст). 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а истото ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
     Бр. 07-1505/3           Комисија за хартии од вредност 
2 јули 2007 година               Претседател,  

   Скопје                проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
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1250. 
Врз основа на член 44 став 1 точка 3 од Законот за 

инвестициони фондови (“Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 9/2000 и 29/2007), член 184 став 1 
точка и) и член 231 од Законот за хартии од вредност 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вредност 
на седницата одржана на ден 02.07.2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1 Се дава согласност за именување на лицата: 
- Александар Манев од Скопје, роден на ден 

13.11.1978 година за извршен член на одборот на дире-
ктори односно директор на Друштвото за управување 
со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД – во 
основање Скопје;  

- Димче Лазаревски од Скопје, роден на ден 
29.05.1979 година за независен неизвршен член на од-
борот на директори на Друштвото за управување со 
фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД – во ос-
новање Скопје и 

- Грегор Саковиќ од Љубљана, Република Словени-
ја, роден на ден 01.11.1973 година за неизвршен член 
на одборот на директори на Друштвото за управување 
со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД – во 
основање Скопје. 

2. Согласноста за именување на лицата од точка 1 
на ова решение се дава за периодот до одржувањето на 
првото годишно собрание на Друштвото за управување 
со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД 
Скопје, согласно Статутот УЗП 666207 од 19.06.2007 
година на Друштвото за управување со фондови ИЛИ-
РИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје изготвен на 
ден 14.06.2007 година (пречистен текст). 

3. Ова решение престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова решение со денот на 
разрешување на лицата од точка 1 на ова решение од 
функцијата членови на Одборот на директори на 
Друштвото за управување со фондови ИЛИРИКА 
ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје и во други случаи 
утврдени со закон. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 
     Бр. 07-1506/3           Комисија за хартии од вредност 
2 јули 2007 година                Претседател,  

   Скопје                проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
__________ 

1251. 
Врз основа на член 44 од Законот за инвестициони 

фондови (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 9/2000 и 29/2007) и член 231 од Законот за хартии 
од вредност (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од 
вредност на седницата одржана на ден 02.07.2007 годи-
на, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 
ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОВИ 
 
1. Се дава одобрение за основање на Друштвото за 

управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏ-
МЕНТ АД Скопје, со седиште на ул. “Беласица“ бр. 2, 
Скопски Саем, Управна зграда, кат I, 1000 Скопје, Ре-
публика Македонија. 

2. Основната главнина на Друштвото за управување 
со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД 
Скопје изнесува 150.000 евра односно 9.176.115 денари 
пресметано по среден курс на Народна банка на Репуб-
лика Македонија, објавен на денот пред усвојување на 
Статутот. 

3. Друштвото за управување со фондови ИЛИРИКА 
ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје има единствен пред-
мет на работење – основање и управување со отворени 
инвестициони фондови, во свое име и за сметка на 
сопствениците на документите за удели на отворените 
фондови. 

4. Друштвото за управување со фондови ИЛИРИКА 
ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје ќе основа и ќе упра-
вува со два отворени инвестициони фондов и во свое 
име и за сметка на сопствениците на документи на уде-
ли во отворените фондови. 

5. Друштвото за управување со фондови ИЛИРИКА 
ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје е должно до Комиси-
јата за хартии од вредност да достави извод од изврше-
ната регистрација во рок од петнаесет дена по изврше-
ниот упис во трговскиот регистар. 

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

7. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија“. 
 

 
     Бр. 07-1504/5           Комисија за хартии од вредност 
2 јули 2007 година               Претседател,  

   Скопје                проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
__________ 

 
АКАДЕМИЈА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ЈАВНИ 

ОБВИНИТЕЛИ 
164. 

Врз основа на член 9, став 1, алинеjа 1 од Законот 
за Академијата за обука на судии и јавни обвинители 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/06), а 
во врска со член 94, став 2 од Статутот на Академијата 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
99/06), Управниот одбор на Академијата, на седница 
одржана на 4.6.2007 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОЧЕТОКОТ, РЕДОТ И ДИСЦИПЛИНАТА, ДИС-
ЦИПЛИНСКАТА ОДГОВОРНОСТ И ДРУГИ ПРАВА 
И ОБВРСКИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОЧЕТНА  

ОБУКА ВО АКАДЕМИЈАТА 
-ТЕОРЕТСКА НАСТАВА- 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Предмет на уредување 

 
Член 1 

Со овој правилник се уредуваат заедничките  пра-
вила за траењето, статусот, правата и обврските на кан-
дидатите, откажувањето од обуката и полагањето на 
завршниот испит, одржувањето на редот и дисциплин-
ската одговорност кои се заеднички за целиот тек на 
почетната обука и посебно правилата за почетокот, те-
кот и времетраењето, начинот и методологијата на од-
вивање, правата и обврските на кандидатите и на еду-
каторите, критериумите и елементите за  вреднување 
на успехот и оценувањето на кандидатите и наставата, 
водењето   евиденција, во текот на теоретската настава 
согласно со програмата за теоретскиот дел од почетна-
та обука, а врз основа на  начелата на јавност и инфор-
мираност за работењето на Академијата. 

 
II. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

ОПШТИ ЦЕЛИ  НА ПОЧЕТНАТА ОБУКА 
 

Член 2 
Создавањето високообучени, компетентни и ефи-

касни судии и јавни обвинители е основен предуслов 
за владеење на правото и заштита на човековите права 
и слободи и создавање квалитетна правда во интерес на 
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граѓаните. За остварување на овие  цели Академијата, 
преку почетната обука, ќе обезбедува  кандидатите  за 
судии и јавни обвинители да добијат продлабочени  
знаења од правните области  од  националното и меѓу-
народното материјално и процесно право од практичен 
аспект, да стекнат основни технички способности и ве-
штини потребни за секојдневно извршување на профе-
сијата, способност за ефикасно, независно и непри-
страсно одлучување, употреба на јасен, разбирлив ја-
зик во процесните акти, изучување и примена на 
европската димензија на правото, отвореност спрема 
компаративните искуства и плуралистичко сфаќање на 
социјалната средина и мултикултурноста на општес-
твото во кое ќе ги донесуваат одлуките. 

 
ПОЧЕТОК И ТРАЕЊЕ НА ПОЧЕТНАТА ОБУКА 
 

Член 3 
 
Почетната обука трае 15 месеци, а започнува на 15 

септември од тековната година. 
Согласно со програмата за почетна обука, истата  се 

состои од два дела и тоа:  
- Теоретска настава во Академијата, во траење од 5 

месеци, и  
- Практична обука, во траење од 10 месеци, со под-

готовка за полагање  завршен испит. 
 

СТАТУС НА КАНДИДАТИТЕ 
 

Член 4 
Лицата кои се примени во Академијата и кои ја по-

сетуваат почетната обука стекнуваат статус на учесни-
ци или слушатели на почетната обука, за што им се из-
дава академска легитимација. 

Учесникот кој со успех ја завршил почетната обука, 
согласно со чл. 111, ст. 3 од Законот за Академијата, 
стекнува статус на кандидат за судија или јавен обини-
тел, за што му се издава уверение.  

 
ПРАВА И ОБВРСКИ НА КАНДИДАТИТЕ 

 
Член 5 

Во тек на траењето на целата почетна обука на 
учесниците им се загарантирани следниве права: 

- Месечен надоместок во висина од 70% од  просеч-
ната плата на стручен соработник во основен суд и 
право на колективно осигурување, согласно со пропи-
сите за осигурување; 

- Ефективна обука за стекнување знаења и вештини 
неопходни за извршување на судската и обвинителска-
та функција; 

- Навремено информирање за сите релевантни пра-
шања кои се однесуваат на текот на почетната обука; 

- Континуирано вреднување на стекнатите знаења и 
вештини,  според единствени критериуми и елементи 
јавно објавени пред почетокот на обуката;   

- Користење на библиотеката, наставните материја-
ли, опремата и просториите на Академијата или на со-
одветната институција каде се изведува практичната 
обука според утврдените правила на институцијата; 

- Писмено евидентирање на редовноста, активно-
ста, степенот на исполнување на наставните задачи и 
обврски, резултатите, оценките и бодовите од секоја 
активност од страна на одделниот едукатор или ментор 
во евидентен дневник, книга на активности и слично. 

 
Член 6 

Учесниците на почетната обука ги имаат следниве 
обврски:  

- Редовно и навремено посетување на наставата 
според  распоредот на часови и задолженијата зададе-
ни од едукаторите и менторите; 

- Активно учество во  наставата и практичната обу-
ка, навремено извршување на поставените задачите од 
едукаторите или од менторите, а кои се потребни за ре-
ализирање на програмите за теоретска и практична 
обука; 

- Почитување на правилата предвидени со општите 
акти на Академијата, кои се претходно јавно објавени, 
како и на правилата и општите акти на институциите 
во кои го изведуваат практичниот дел од обуката, на 
што се обврзуваат на почетокот на обуката со давање 
свечена изјава; 

- Чување на податоците од судските, обвинителски-
те и другите предмети што ќе ги стекнат во текот на 
обуката во Академијата и институциите за практична 
обука, како доверливи информации; 

- Домаќинско ракување со инвентарот, опремата, 
книгите, тренинг-материјалите во Академијата и ин-
ституциите за практична обука, како и пријавување на 
секое воочено оштетување на истите. 

 
ОТКАЖУВАЊЕ ОД ПОЧЕТНАТА ОБУКА 

 
Член 7 

Учесникот кој од неоправдани причини ќе се отка-
же од кој било дел од почетната обука, од полагањето 
на завршниот испит или нема успешно да ја заврши по-
четната обука, согласно со чл. 40, од Законот за Акаде-
мија, и чл. 111, од Статутот на Академијата, должен е 
да го врати исплатениот надомест од чл. 41, од Законот 
за Академијата, сразмерно на времето поминато на 
обука, трошоците и другите надоместоци за неговото 
обучување. 

 
Член 8 

Како оправдани причини за откажување од обуката 
се земаат: 

- Привремено или трајно губење на работната спо-
собност; 

- Сериозна болест која бара подолготрајно лекува-
ње или отсуство;  

- Други причини кои не настанале по вина, или од 
грубо невнимание на учесникот.  

Учесникот е должен усно или писмено, веднаш, а 
најдоцна во рок од 2 дена од првиот ден од отсуството, 
да ја извести Академијата за причините за отсуството.  

 
Член 9 

Директорот на Академијата во рок од 15 дена, сме-
тано од првиот ден на неоправданото отсуство, учесни-
кот кој се откажал од кој било дел од почетната обука 
или од полагањето на завршниот испит, односно во рок 
од 15 дена по објавувањето на конечната ранг листа од 
чл. 114 од Статутот, учесникот кој нема успешно да ја 
заврши почетната обука ќе го извести да го врати изно-
сот на исплатениот надомест и другите трошоци за не-
гово обучување. 

Висината на износот, рокот и начинот на задолжу-
вање на учесникот, се утврдуваат со решение врз осно-
ва на реалните трошоци направени за секој кандидат – 
учесник во почетната обука според годишниот финан-
сиски план на Академијата. 

За основаноста за ослободувањето и за оправдано-
ста на причините за секој учесник, одлучува директо-
рот на Академијата, со решение. 

Со решение ќе се ослободи и учесникот кој е задол-
жен со плаќање, ако со плаќањето се доведува во пра-
шање неговиот и опстанокот на неговото потесно се-
мејство. 

Учесникот кој е незадоволен од решението со кое е 
задолжен да го врати износот од ст. 5 од овој Член, има 
право на жалба до Управниот одбор на Академијата во 
рок од 8 дена од денот на приемот на решението, како 
и право на судска заштита на конечното решение, во 
рок од 8 дена од приемот на истото. 
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НАЧИН НА ОДВИВАЊЕ И РЕГУЛИРАЊЕ НА 
ПРАКТИЧНАТА ОБУКА 

 
Член 10 

Практичниот дел од почетната обука се спроведува под 
менторство на менторите–судии и јавни обвинители, кои 
на учесниците им даваат насоки и упатства за работа.  

Практичниот дел од почетната обука се спроведува 
во судовите, јавните обивнителства и другите право-
судни органи, институции и организации кои имаат до-
пирни точки со извршувањето на судската и обвини-
телска функција. 

Распоредот и времетраењето на практичниот дел од 
обуката во институциите и методологијата на изведува-
ње поблиску се уредуваат со посебна Програма за пра-
ктичниот дел од почетната обука, и со Правилник за те-
кот и начинот на одвивање, правата и обврските на кан-
дидатите и менторите во текот на практичната обука. 

Последниот месец од практичната обука, е наменет 
за подготвување и полагање на  завршниот испит кој се 
полага пред Комисијата за завршен испит. 

Во вреднувањето на вкупниот успех на учесниците 
кои ја следеле почетната обука, успехот постигнат во 
практичниот дел од почетната обука, учествува со 
најмногу 30 бодови, добиени преку оценки на ментори-
те и детално се регулира со Правилникот за текот и на-
чинот на одвивање, правата и обврските на кандидати-
те и менторите во текот на практичната обука. 

 
III. ТЕОРЕТСКА НАСТАВА 

 
Член 11 

Теоретската настава се изведува во просториите на 
Академијата, во работни денови, во тек на работното 
време. 

По потреба, а во согласност со наставните програ-
ми, наставните планови и распоредот на часовите, тео-
ретската настава може да се изведува и надвор од Ака-
демијата, како и по завршувањето на работното време 
и во неработни денови.  

Времетрењето на еден наставен час изнесува 45 ми-
нути. 

Дневната настава која се одржува во Академијата,  
по правило трае 6 наставни часа, со паузи помеѓу часо-
вите во траење од по 15 минути.   

 
ПРЕДМЕТ И СОДРЖИНА НА ТЕОРЕТСКАТА  

НАСТАВА 
 

Член 12 
Во тек на теоретската настава  се изучуваат и обра-

ботуваат правни, општи и специјални предмети.  
Од правните предмети се изучуваат: 
- Кривично право; 
- Граѓанско право; 
-  Трговско право; 
- Уставно право; 
- Управно право; 
- Меѓународно право; 
- Право на Европска унија. 
Општи предмети кои се изучуваат се следниве: 
- Комуникациски вештини; 
- Реторика и правно аргументирање; 
- Правно истражување; 
- Изготвување судски одлуки, обвинителни акти и 

други акти; 
- Етика, деловна култура и деонтологија;  
- Судска психологија;  
- Судска психијатрија; 
- Странски јазици; 
- Информатички технологии.  
Од специјалните предмети се изучуваат: 
- Криминалистика; 
- Судска медицина; 

- Медијација - алтернативно решаввање спорови; 
- Недискриминација;  
- Методологија на работа и управување со времето 

и предметите;  
- Достапност до правдата.  
Специјалните предмети можат да се менуваат во за-

висност од потребите, актуелноста и приоритетите.  
Бројот на часови за секој поодделен наставен пред-

мет се определува во зависност од природата и сложе-
носта на материјата, како и од значењето за успешно 
извршување на судската, односно обвинителската 
функција. 

При определување на  степенот на застапеност на 
одделните области и теми, од чл. 12, ст. 1 од овој Пра-
вилник, треба да се води сметка за обезбедување  соод-
ветен однос помеѓу правните теми посветени на суд-
ската, односно обвинителска функција, и комплемен-
тарните теми (социолошки, културолошки), кои овоз-
можуваат мултидисциплинарен пристап на проблемите 
на современото општество. 

 
Член 13 

Видот на  наставните теми и поттеми и вкупниот 
фонд на часови за секоја од областите  од чл. 12, како и 
бројот на часови за секоја тема поодделно или група 
теми се уредуваат со Програмата за теоретска настава.    

Врз основа на Програмата од ст.1 од овој член, се 
изготвува Наставен план  со кој поблиску се уредуваат: 
бројот  на часовите алоцирани за секоја од наставните 
теми и поттеми, целите i задачите на секој поодделен 
предмет, наставната содржина, методологијата (настав-
ните методи) со кои се обезбедува практичниот при-
стап, и потребниот наставен материјал за изведување 
на часовите (со назначување на задолжителната и до-
полнителната литература). 

Наставниот план од став 2 на овој член го изработу-
ваат едукаторите. 

Доколку за еден наставен предмет, согласно со 
Програмата за теоретска настава обуката ја изведуваат 
повеќе едукатори, тие сочинуваат едукаторски тим. Се-
кој едукатор од едукаторскиот тим ја изготвува настав-
ната програма  за својот дел од наставниот предмет во 
координација со останатите Членови од едукаторскиот 
тим, по што едукаторскиот тим изработува заеднички 
Наставен план по тој предмет. 

Наставниот план се доставува до директорот на 
Академијата најдоцна еден месец пред почетокот на 
наставата. 

Наставниот план  мора да биде одобрен од Про-
грамскиот совет и од директорот на Академијата. 

Врз основа на наставниот план од ставот 2 на овој 
член, стручната служба на Академијата, во координа-
ција со директорот на Академијата, изготвува Неделен 
и Месечен распоред на часови, кој се објавува на ог-
ласната табла и интернет страницата на Академијата 
пред почетокот на наставата. 

 
ОРГАНИЗАЦИЈА И МЕТОДОЛОГИЈА 

 
Член 14 

Заради остварување на целите од член 2 од овој 
Правилник едукаторите се должни во наставата да при-
менуваат методолошки плурализам - комбинација на 
теоретскиот со практичниот пристап, во однос од најм-
ногу 50% теоретски пристап, 50% од практичен при-
стап. 

Во теоретскиот пристап можат да се користат след-
ниве наставни методи и техники: 

- Предавања - во мерка потребна за примена на пра-
вото; 

- Рower point презентации.  
- Компаративни анализи; 
- Дебати и дискусии за правни празнини или диску-

табилни теми; 
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- Анализа и презентација на актуелни правни и оп-
штествени проблеми; 

- Поткрепа на теоријата со статистички податоци и 
анализи; 

- Видео-презентации; 
 - Други методи и техники по наоѓање на едукаторот. 
Практичниот дел од наставата може да се реализира 

преку следниве наставни методи и техники: 
- Индивидуални тестови и вежби; 
- Групни вежби; 
- Анализа и решавање на вистински и хипотетички 

случаи; 
- Учество во симулирани случаи; 
- Играње улоги; 
- Изработка на есеи за актуелни правни проблеми 

или независни теми, индивидуално или во групи; 
- Изработка на процесни акти и други писмена; 
- Подготовка на извештаи, завршни зборови и дру-

ги усни презентации; 
- Посети на соодветни државни и други органи и 

институции, (КП установи, центри за социјална работа, 
оддели за експертизи, берза, царина, катастар и други 
по избор на едукаторот поврзани со конкретно обрабо-
туваната тема, а со цел учесниците да стекнат знаење 
за надлежноста и функционирањето на општествените 
институции;  

- Учество во континуираната обука организирана 
од Академијата; 

- Учество на семинари, дебати и работилници на 
други целни групи, (НВО, други институции на цивил-
ното општество); 

- Изработка на извештаи од студиски посети, семи-
нари и работилници; 

- Учество во програмите за размена на учесниците, 
во рамки организирани од други институции за обука 
во Европа и светот и од Европски и мегународни  тре-
нинг-мрежи (Лисбон нетворк и ЕЈТН,односно Europian 
Judicial Training Network); 

- Други методи  по избор на едукаторите со кои ќе 
се стимулира интерактивно учество на сите учесници.  
Форми на учество на учесниците во управувањето 

 
Член 15 

Слушателите на теоретската настава (учесниците) 
имаат право:  

- Да даваат сугестии и мислења за квалитетот на по-
нудените програмски содржини, наставните методи, 
актуелноста и достапноста на наставниот материјал, 
изведувањето на наставата од едукаторите и организа-
цијата на наставата од страна на Академијата;  

- Да го оценуваат начинот на изведување на обука-
та на секој едукатор (методолошки пристап),  преку 
унифицирани евалвациони листи кои би ги пополнува-
ле на крајот на секој месец од теоретската настава, а 
кои стручната служба, по обработката, ги доставува до 
директорот на Академијата; 

- Да иницираат  измена и дополнување на секоја од 
наставните активности, на законската и подзаконската 
регулатива во врска со  работењето на Академијата, со 
цел за поголема ефикасност;  

- Да иницираат состаноци со управувачкиот и еду-
каторските тимови заради дискутирање по одделни 
предлози и проблеми воочени во текот на наставата; 

- Да поднесуваат усни или писмени поплаки и жал-
би по сите наставни активности до Управата на Акаде-
мијата, преку стручната служба на Академијата. 

 
ОБВРСКИ НА ЕДУКАТОРИТЕ 

 
Член 16 

Едукаторите, во текот на теоретската настава, се 
должни: 

- За секој предмет-целина да изработат и да реали-
зираат наставен план во кој ќе ги определат задачите и 
очекувањата, содржината (од која најмалку 30% треба 
да е со европски и компративни теми), методите на ре-

ализирање на темите и поттемите, како и начинот на 
комбинација со практична настава, одделно по часови, 
предложена библиографија, а сето ова согласно со чл. 
13, ст.2 од овој правилник;  

- Да ги комбинираат часовите со практична настава 
од најмалку 50 %, со обработка на практични случаи од 
домашната и компаративната судска- обвинителска 
практика; 

- Да иницираат активна дебата и дискусија и да 
провоцираат оценка и решавање на случаи; 

-  На секој час да задаваат задачи кои може да бидат 
верификувани, како и домашни задачи за обработува-
ната тема; 

- Да одберат модерни наставни методи со употеба 
на совремни наставни техники, видео-презентации, 
Power рoint и др;  

- Писмено да ги евидентираат резултатите од актив-
ностите на секој учесник и да ги оценуваат согласно со 
одредбите за оценување од овој правилник;  

- На крајот на теоретската настава до директорот на 
Академијата да поднесат извештај за процентот на реа-
лизација на наставниот план, кој е составен дел на Из-
вештајот за работа на Академијата.  

 
Член 17 

 
Секој едукатор, во тек на реализирањето на соод-

ветната наставна целина, е должен:  
- Да  охрабрува активна партиципација на секој од 

учесниците, да ги стимулира нивните творечки капаци-
тети, да развива натпреварувачки амбиент со цел  по-
добрување на знаењата, да ги оценува учесниците спо-
ред  критериумите определени со овој правилник: 

- Во случај на спреченост за доагање на часот, на-
времено да ја извести стручната служба, за да може да 
се обезбеди замена заради несметано одвивање на на-
ставата, за што стручната служба на Академијата става 
писмена забелешка во дневникот; 

- За предлозите и сугестиите од  учесниците во пог-
лед на наставата, да ја известува управата на Академи-
јата; 

- За сите овие податоци, а особено за формите за 
проверка на знаењата и нормите за бодирање на успе-
хот, да ги информира учесниците пред почетокот на 
наставата; 

- Употребените наставни материјали  да ги направи 
достапни за учесниците и за Академијата, а во случај 
на нивно публикување од Академијата, авторските и 
други права да ги регулира со посебен договор;  

- Да води писмена евиденција и да ја заверува со 
својот потпис. 

 
Член 18 

Писмената евиденција од член 16, став 6, опфаќа: 
- Опис на секој одржан час, содржина на активно-

ста, обработуваната тема, наставните методи и техни-
ки, и употребените наставни и работни материјали;  

- Присутност или отсутност на секој учесник на се-
кој наставен час или друг вид активност од чл. 14 од  
овој правилник предвидени или потребни за реализира-
ње на наставната програма и наставниот план; 

- Степенот на учество и инволвираноста на учесни-
ците во секоја активност, ангажираноста и прогресот 
во учењето, начинот и формите на континуирана про-
верка на знаењата и резултатите, оценките и бодовите 
со кои ќе се вреднува успехот на слушателите.  

Целата писмена евиденција, а особено евиденцијата 
за постигнатиот прогрес и резултатите од обуката, како 
и сите материјали и акти изработени од учесникот, но 
и сопствените писмени забелешки и извештаи за секој 
учесник, едукаторот е должен да ги приклучи кон до-
сието на учесникот, со цел истите да бидат употребени 
за формирање оценка по односниот предмет, односно 
за конечната оценка од наставата.  
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Член 19 
Едукаторите од секој едукаторски тим се должни,  

по потреба, а најмалку еднаш месечно, да одржуваат  
средби заради воедначување на наставните методи и 
начинот на оценување, дискутирање за воочените 
проблеми, а на своја или на инцијатива  на учесниците 
да  иницираат заеднички средби со управата  на Акаде-
мијата заради  решавање одделни прашања или за по-
требата од измена на наставните содржини, методи, на-
чинот на оценувањето и други елементи диктирани од 
актуелните потреби. 

Во тек на теоретската настава, сите едукатори нај-
малку еднаш, а по потреба и повеќе, ќе се состанат ме-
гу себе и со управувачкиот тим на Академијата заради 
разгледување и решавање проблеми, униформирање на 
наставните методи и евалуацијата и други прашања од 
значење за подобрувањето на квалитетот на наставата. 

 
Отсуства од теоретската настава 

  
Член 20 

Учесникот е должен да го пријави однапред, или 
ако за тоа постои оправдана причина, дополнително да 
го оправда секое отсуство од  теоретската настава.  

Оправдувањето на отсуството, учесникот го доста-
вува до предметниот едукатор од чија теоретска  наста-
ва отсуствувал. 

Едукаторот ја оценува оправданоста на отсуството 
и изготвува во писмена форма, потврда за оправдано-
ста на отсуството или потврда за неоправданоста на 
отсуството, која ја приложува во досието на кандида-
тот во рок од 24 часа од моментот кога кандидатот го 
поднел оправдувањето. 

За секое неоправдано отсуство од наставата едука-
торот има право да го опомене учесникот. 

Секое отсуство од наставата се регистрира од 
стручната служба во Академијата и се регулира соглас-
но со актите на Академијата. 

 
IV. ОЦЕНУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ 

 
Член 21 

Оценувањето на постигнатиот успех во теоретската 
настава на учесниците го вршат едукаторите. 

Кога изведувањето на теретската настава од една 
област (предмет) го врши едукаторски тим, оценување-
то го врши секој едукатор за својот дел од теоретската 
настава, а крајната оценка за тој предмет ја определува 
едукаторскиот тим според правилата и критериумите 
дадени во овој правилник.  

 
Елементи за вреднување и оценување на учеството 

и активностите на учесниците 
 

Член 22 
Во тек на наставата едукаторите ќе вршат контину-

ирана евалуација на степенот на  активното учество и 
квалитетот во  исполнувањето на секоја од зададените 
задачи на учесниците. 

За компонентите и елементите на евалуацијата, ре-
зултатите од истите, оценките и бодовите, секој едука-
тор, во својот дел од теоретската настава по определе-
на област (предмет), ќе води писмена евиденција за се-
кој учесник. За областите, односно предметите во кои 
се вклучени повеќе едукатори, едукаторскиот тим по 
завршување на теоретската настава, ги определува 
вкупните бодови што учесникот ги постигнал по тој 
предмет, однонос наставна област.  

Евалуацијата ке биде воедначена и фокусирана на 
оценка на подготвеноста и степенот на совладување на  
основните работни и професионални вештини на учес-
ниците за ефикасно вршење на судската, односно обви-
нителската функција. 

Член 23 
Предмет на евалуација ќе бидат следниве компо-

ненти: 
- Степенот на инволвираност на учесниците во про-

цесот на учење; 
- Прогресот  во стекнување и зголемување на теорет-

ските знаења, (информацијата), но и проверката на спо-
собноста за нивна примена во практиката (know how); 

- Стекнатите вештини, компетентноста, умешноста; 
- Способноста за писмено изразување (изработка на 

процесни акти) и усмено изразување (аргументација); 
- Способноста за логично мислење и оценка на до-

казите, разграничувањето на фактите од правото; 
- Способноста за одлучување; 
- Комуникаторските способности; 
- Ставовите кон улогата и должностите  на судијата 

и обвинителот во општеството и односите со другите 
учесници во постапката; 

- Односот кон  исполнувањето на етичките стандар-
ди на професијата. 

Проверувањето и оценувањето ќе се врши преку 
следниве форми на проверка:  

- Периодични тестови за проверка на знаењето; 
- Активно учество во реализацијата на часовите (ус-

ни презентации, учество и успешност на реализацијата 
на доделената улога во симулационите вежби, успехот 
при лоцирањето и изнаогањето на решенија на пробле-
мите од практиката, дополнителни активности и ангаж-
мани по иницијатива на учесникот, а во врска со тема-
та); 

- Писмени вежби на часовите - есеи (изработка на 
пресуди и други процесни акти, анализа – студии на 
хипотетички случаи, писмени осврти на актуелни теми 
поврзани со темата); 

- Домашни работи (семинарски работи на зададена 
тема, извештаи од посети на институции поврзани со 
темата), извештаи за учеството на семинари, работил-
ници на други целни групи, во и надвор од Академија-
та, извештаи од  студиски посети во РМ и во странство, 
според наставниот план, истражувачка работа во врска 
со темата; 

Академијата ќе води евиденција и мониторинг на 
учеството на учесниците во заедничките наставни 
активности и семинари. 

Евалуацијата ќе биде активно следена од учесници-
те и управата на Академијатa. 

 
Начин на оценување  

Член 24 
Оценувањето на учесниците се изразува квантита-

тивно преку бодови. 
Бодовите кои може да ги добие секој учесник по 

одделен предмет се однапред определени, во соглас-
ност со бројот на часови по тој предмет, при што 22 ча-
са се еднакви на 1 бод, а овој Преглед на бодови е со-
ставен дел на Програмата за почетна обука. 

Бодовите од секој определен предмет, односно об-
ласт, се добиваат преку освојување на подбодови спо-
ред одредбите на овој правилник.  

Бројот на часови по определени предмети е опреде-
лен со Програмата за почетна обука за теоретска наста-
ва на Академијата.   

Член 25 
За наставните предмети или целини кои ги предава-

ат повеќе едукатори, вкупниот износ на бодови за тој 
предмет, односно област, учесниците го добиваат како 
збир на одделни бодови добиен од  секој од едукатори-
те од тој едукаторски тим. 

За секоја генерација учесници, пред започнување на 
теоретската настава, едукаторскиот тим изготвува план 
за оценување во кој се определуваат областите во кои 
ќе бидат спроведени:  



1 август 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 95 - Стр. 13 

- тестови за проверување на знаењето; 
- активно учество во реализацијата на часовите; 
- писмени вежби и  
- домашни работи... 
...како и едукаторите кои тоа ќе го спроведат, водеј-

ќи притоа сметка за соодветна застапеност на наведе-
ните активности во сите делови од конкретниот пред-
мет, односно област. 

Конкретната тема за активноста ја определува еду-
каторот кој ја реализира активноста. 

Планот за оценување се доставува до директорот на 
Академијата.  

 
Член 26 

Во вкупниот успех на учесниците кои ја следеле 
почетната обука, успехот постигнат во текот на теорет-
ската настава се вреднува со најмногу 30 бодови и се 
изразува во броеви до втората децимала. 

Кандидатот треба да освои најмалку 80% од пред-
видените бодови, односно најмалку 24 бодови за да се 
смета дека успешно ја завршил теоретската настава.   

 
Член 27 

Крајниот збир на бодовите за теоретската настава 
за секој учесник се добива од поединечните бодови до-
биени за секој од наставните предмети или наставни 
целини  одредени со програмата за почетна обука, а се 
формира на заедничка седница на едукаторите и едука-
торските тимови одржана во последната недела од тео-
ретската настава.  

Едукаторите, односно едукаторските тимови, на за-
едничка седница, можат да дадат и описни забелешки 
за учесниците кои ќе послужат за формирање на крај-
ната оценка од теоретската настава. 

За заедничкиот состанок се води записник од лице 
вработено во Академијата а на истиот присуствува Ди-
ректорот на Академијата. 

Со податоците од записникот за добиените бодови 
на учесниците Академијата постапува согласно со За-
конот за зашита на лични податоци и Законот за при-
стап до јавните информации, а се чуваат согласно со 
правилата за архивско работење.  

Во записникот се внесуваат крајните бодови од тео-
ретската настава за секој учесник, а директорот, врз ос-
нова на тој записник, изготвува список на учесниците 
со освоените бодови кој се објавува на огласната табла 
на Академијата во рок од 48 часа. 

Незадоволниот учесник има право на приговор на 
ранг листата до Управниот одбор на Академијата, во 
рок од 48 часа од објавувањето на истата. 

 
КРИТЕРИУМИ И НАЧИН НА БОДИРАЊЕ  

Член 28 
За теоретската настава учесниците можат да добијат 

најмногу 100 подбодови кои се еднакви на максималниот 
број бодови утврдени за секој наставен предмет, односно 
наставна област и се дадени во прегледот на бодови. 

Пресметувањето на бодовите, врз основа на подбо-
довите, се изразува со  броеви до втора децимала.  
 
Критериуми за бодирање и нивно процентуално 

учество во формирањето на бодовите  
Член 29 

Бодирањето на учесниците се врши според наведе-
ните критериуми, кои во определувањето на крајните 
бодови по определен предмет, односно област, процен-
туално учествуваат на следниов начин: 

- Проверка на знаење со тестови – до 40 подбодови; 
- Активно учество во реализацијата на часовите – 

до 14 подбодови; 
- Писмени работи – есеи – 16 подбодови; 
- Домашни работи – до 24 подбодови; 
- Присуство на часовите – до 6 подбодови. 

Проверка на знаењето преку тестови 
 

Член 30 
Проверката на знаење се врши со периодични те-

стови од конкретна тема.  
Во тек на целата теоретска настава по одделен 

предмет, односно област се спроведуват 5 тестови за 
проверка на знаењето на учесниците, при што од секој 
тест може да се добијат најмногу по 8 подбодови, или 
вкупно од сите тестови по определен предмет, односно 
област најмногу 40 подбодови. 

Тестовите се спроведуваат на крајот на секој изми-
нат месец, за материјалот што бил презентиран во тој 
период.  

Фондот на прашања за тестовите ги изготвува еду-
каторот, односно едукаторскиот тим и истиот не може 
да биде помал од 100 прашања за определен предмет, 
односно област, при што две третини од прашањата се 
поедноставни прашања за кои се добива по еден под-
бод, а една третина од  фондот се посложени прашања 
кои носат по 2 подбодови.  

Фондот на прашања со подбодовите за секое пра-
шање ја сочинува таканаречената банка на прашања за 
одделен предмет, односно област и истата  едукаторот, 
односно едукаторскиот тим ја определува најдоцна 3 
недели по отпочнување на теоретската настава и ја до-
ставува до директорот на Академијата.  

Прашањата за секој поединечен тест ги избира еду-
каторот, односно тимот на едукатори, непосредно пред 
спроведување на секој тест и ги доставува до Директо-
рот на Академијата, 3 дена пред тестирањето, по што 
стручната служба врши размножување на тестовите. 

Секој тест за проверка на знаењето содржи 4 пра-
шања за кои точниот одговор се вреднува со по 1 под-
бод и две прашања за кои точниот одговор се вреднува 
со по 2 подбодови.  

Едукаторот кој го спроведува тестот истиот го 
прегледува и оценува  според однапред определените 
подбодови во `Банката на прашања` за тој предмет, од-
носно област и води евиденција за подбодовите што ги 
добил секој кандидат. 

 
Активно учество во реализацијата на часовите 

 
Член 31 

Активноста на часовите се оценува преку реализи-
рани активности на учесниците предвидени во чл. 23, 
ст. 2 од овој правилник.  

По секој одделен предмет, односно област, во тек 
на теоретската настава, на учесниците им се задаваат 
по 2 активности на часовите и за секоја од нив можат 
да освојат најмногу до 7 подбодови, односно вкупно до 
14 подбодови. 

Оценувањето на активноста од претходниот став на 
овој член го врши едукаторот што е задолжен со на-
ставниот план за тој предмет, односно област, а врз ос-
нова на начинот на реализација на активноста, актуел-
носта на темата, способноста на учесникот да ја пре-
зентира темата, примената на техниките за презентира-
ње, способноста за задржување на вниманието на учес-
ниците и оценката на останатите учесници. 

 
Писмени вежби 

 
Член 32 

Писмените работи (есеи) се оценуваат преку реали-
зација на активностите предвидени во член 23, став 2 
од овој правилник. 

За секој одделен предмет, односно област, во текот 
на теоретската настава на учесниците им се задаваат по 
2 писмени работи на часовите и за секоја од нив можат 
да се освојат најмногу до 8 подбодови,  или вкупно 
намногу до 16 подбодови. 
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Оценувањето на активноста од претходниот став на 
овој Член го врши едукаторот што е задолжен со на-
ставниот план за тој предмет, односно област, а врз ос-
нова на степенот на точност и успешноста на зададена-
та писмена задача. 

 
Домашни работи 

 
Член 33 

Домашните работи се оценуваат преку реализација 
на активностите предвидени во член 23, став 2 од овој 
правилник. 

По секој одделен предмет, односно област, во текот 
на теоретската настава на учесниците им се задаваат по 
2 домашни работи. 

Домашните работи се оценуваат со постриктно 
определени 12 подбодови кои се добиваат доколку еду-
каторот ја прифати домашната работа како успешно 
изработена.  

Едукаторот може да ја врати на доработка, еднаш или 
повеќе пати, доколку оцени дека писмената работа има 
недостатоци или пропуштања, но нема право да го нама-
ли бројот на добиените подбодови за оваа активност.  

 
Присуство на часовите 

 
Член 34 

Подбодовите што учесникот ги добива врз основа 
на присуството на часовите ги пресметува стручната 
служба на Академијата по завршување на теоретската 
настава, а врз основа на евиденцијата за присуство на 
секој учесник којашто ја води едукаторот, односно еду-
каторскиот тим. 

Подбодовите за присуство се пресметуват процен-
туално така што вкупниот збир на часови од сите пред-
мети, односно области на кои учесникот присуствувал, 
се дели со вкупниот број часови на теоретска настава  
(часови и посети на институции), при што: 

- Ако учесникот има од 96% до 100 % присуство, 
добива 6 подбодови; 

- Ако учесникот има од 91% до 95 % присуство, до-
бива 4 подбодови; 

- Ако учесникот има до 90% присуство, добива 2 
подбодови. 

Оправданото остуство на учесниците при пресмету-
вањето на процентот на присуство се смета како при-
сутност на учесникот на теоретската настава.  

 
ЈАВНОСТ НА ОЦЕНУВАЊЕТО 

 
Член 35 

Начинот на бодирање и оценување на одделните 
наставни активности кои се составен дел на овој пра-
вилник, заради постигнување униформност, ќе биде 
објавен во пакетот информации за учесниците, пред 
почетокот на наставата. 

Заради обезбедување јавност во оценувањето, еду-
каторите, односно едукаторските тимови се должни: 

- По спроведување на секој писмен тест за проверка 
на знаењето, во рок од 48 часа, да ги истакнат постиг-
натите резултати (освоените подбодови) на огласна 
табла во Академијата за секој учесник; 

- Веднаш по изведувањето на секоја активност на часови-
те да го запознаат учесникот со добиените подбодови;  

- Да го запознаат учесникот со добиените подбодо-
ви од изготвената писмена работа во рок од 48 часа. 

 
Јавност на работењето 

 
Член 36 

Пред започнување на наставата  Академијата е 
должна да објави пакет-информации  за: 

- Датумот на почетокот на теоретската настава; 
- Програмата за теоретска настава; 

- Распоред на часови; 
- Имињата  на едукаторите; 
Составот на едукаторските тимови во поодделни 

предмети, односно области; 
- Комплетните наставни планови  на секој едукатор, 

однодно едукаторски тим;  
- Други релевантни податоци во врска со теоретска-

та настава. 
И тоа на огласната табла и на  интернет страницата 

на Академијата.  
 

V. ОДРЖУВАЊЕ НА РЕДОТ И ДИСЦИПЛИНАТА И 
ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ НА УЧЕСНИЦИТЕ 

 
Член 37 

Учесниците имаат обврска при следењето на почетната 
обука во Академијата да ги почитуваат правилата предви-
дени со општите акти на Академијата и на соодветната ин-
ституција во која ја добиваат практичната обука. 

За непочитување на правилата од претходниот став 
предвидени се дисциплински мерки.   

Видови дисциплински повреди  
Член 38 

Како  дисциплински повреди се сметаат: 
1. Непристојно однесување кон едукаторите, врабо-

тените во Академијата и другите учесници кои ја посе-
туваат обуката, кон менторите и другите вработени во 
институцијата во која ја добиваат практичната обука; 

2. Несовесно однесување кон опремата и имотот на Ака-
демијата и на институцијата во која ја добиваат практичната 
обука, што би можело да доведе до нивно оштетување;  

3. Неоправдано отсуство од предавањата или од 
другите форми на теоретска настава предвидени во 
распоредот, или од пректичната обука повеќе од 3 дена 
последователно, или 5 дена со прекин, во тек на трае-
њето на теоретската настава; 

4. Однесување со кое потешко се нарушува угледот 
на Академијата; 

5. Откривање на содржината на податоците за конкретни 
судски и обвинителски предмети што ги стекнале во текот 
на обуката во Академијата, или во институцијата во која ја 
добиваат практичната обука, а кои имаат доверлив карактер; 

6. Поднесување невистинити податоци, документи 
и исправи за стекнување статус на кандидат или учес-
ник на почетната обука. 

Не се смета за неоправдано отсуство од предавања 
или други форми на теоретска настава предвидени во 
распоредот, или од практичната обука, отсуството што 
слушателката го користи како породилно отсуство. 

По завршување на породилното отсуство учеснич-
ката има право да ја продолжи почетната обука во пр-
вата наредна генерација, продолжувајќи во оној стади-
ум во кој ја прекинала обуката. 

 
Дисциплински мерки  

Член 39 
За сторена дисциплинска повреда на кандидатот може 

да му се изрече една од следниве дисциплински мерки: 
- Јавна опомена; 
- Намалување на надоместокот за 15% за еден месец; 
- Предупредување пред исклучување и  
- Исклучување од почетна обука. 
Дисциплинските мерки се изрекуваат последова-

телно. 
Исклучување од почетната обука може да се изрече 

само за тешки форми на дисциплински повреди.  
Поведување дисциплинска постапка  

Член 40 
Дисциплинската постапка се поведува по писмено 

барање на лице вработено во Академијата, едукатор, 
ментор или учесник во почетната обука, кое преку ди-
ректорот на Академијата се доставува до дисциплин-
ската комисија од чл. 9, од Законот за Академијата, из-
брана од Управниот одбор со мандат од 2 години. 
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Барањето се поднесува во рок од 8 дена од денот на доз-
навањето за повредата и не може да се поднесе по истекот на 
1 месец од денот на сторената дисциплинска повреда. 

 Барањето мора да содржи: име и презиме на подносите-
лот на барањето, име и презиме на учесникот кој ја сторил 
повредата, време и место, опис на настанот, докази за посто-
ење на основ за дисциплинска одговорност и потпис.  

Дисциплинска комисија 
 

Член 41 
Дисциплинската постапка ја спроведува дисцип-

линска комисија составена од тројца Членови и тоа: 
еден едукатор, едно вработено лице во Академијата и 
еден од учесниците, а тие меѓу себе избираат претседа-
тел на комисијата.  

Член 42 
Дисциплинската комисија, по приемот на барањето, 

ќе одлучи дали ќе поведе дисциплинска постапка или 
ќе го отфрли барањето. 

Комисијата, со решение, го отфрла барањето кое е 
недозволено, ненавремено и поднесено по истекот на 
рокот за застареност. 

Доколку комисијата одлучи да се поведе дисциплинска 
постапка, на учесникот поднесното барање му го доставува 
на  домашна адреса и го известува дека во рок од 15 дена од 
приемот на барањето има право писмено да се изјасни, и  ќе 
му врачи покана да дојде во одреден ден и час на сослушува-
ње на коешто има право на бранител.   

Пред да донесе одлука со која се изрекува дисцип-
линската мерка, комисијата е должна да го сослуша 
учесникот во врска со околностите на кои се однесува 
барањето за поведување дисциплинска постапка, и да 
ги спроведе сите извиди и да ги собере сите докази по-
требни за утврдување на неговата дисциплинска одго-
ворност. 

Доколку на наведениот ден учесникот кој е уредно 
повикан не се јави пред комисијата, истата, врз основа 
на доказниот материјал со кој располага  може да одлу-
чи и без негово сослушување, освен за мерката исклу-
чување од наставата. 

 
Видови одлуки на дисциплинската комисија 

 
Член 43 

Дисциплинската комисија може да донесе една од 
следниве одлуки: 

1. да го одбие барањето како неосновано, доколку 
не постои основ,  ниту докази  за поведување дисцип-
линска постапка и да ја запре постапката;  

2. да изрече една од дисциплинските мерки предви-
дени во чл. 21 од  од овој правилник; 

3. да го отфрли барањето кое е неуредно, непотпол-
но или застарено; 

Примерок од решението се доставува до подносите-
лот на барањето и до учесникот против кој е поведена 
дисциплинската постапка. 

За својата работа и за донесената одлука комисијата 
води записник, а одлуките ги потпишува претседателот 
на комисијата.  

Право на приговор  
Член 44 

Против одлуката на дисциплинската комисија со 
која се отфрла или се одбива барањето за поведување 
дисциплинска постапка не е дозволен приговор. 

Против решението за изрекување дисциплинска мерка, 
учесникот може, во рок од 8 дена од приемот на решението, 
да поднесе приговор до директорот на Академијата. 

 
Одлучување по приговорот  

Член 45 
Директорот на Академијата по приговорот одлучу-

ва во рок од 8 дена од приемот. 

Одлучувајќи по приговорот директорот може да до-
несе едно од следниве решенија: 

- Да го отфрли приговорот како недозволен или не-
навремен; 

- Да го потврди решението на дисциплинската ко-
мисија за изрекување дисциплинска мерка; 

- Да го усвои приговорот како основан и да го уки-
не решението за изрекување дисциплинска мерка и 
предметот да го врати на повторно одлучување на дис-
циплинската комисија; 

- Да го преиначи решението за изрекување дисцип-
линска мерка. 

Во случај на исклучување, учесникот ќе биде задол-
жен да го врати исплатениот износ со трошоците за 
обука, согласно со чл.16 од овој правилник. 

За водењето на дисциплинската постапка и за одлу-
ката по неа се известува институцијата во која е врабо-
тен учесникот.  

VI. ЕВИДЕНЦИЈА  
Член 46 

Во Академијата се водат: 
- Главна книга за кандидатите кои полагале тест, 

приемен испит и завршен испит, податоци за учесни-
ците кои ја следат почетната обука за секоја година по-
одделно и податоци за учесниците кои со успех ја завр-
шиле почетната обука; 

- Евидентни дневници за текот и оценувањето на 
теоретската и  практичната настава, за испитите;  

- Досие за секој учесник-кандидат и  
- Други списи од значење за изведување на почетната 

обука, согласно со прописите за архивско работење. 
Евидентниот дневник за теоретската настава содр-

жи податоци за секој учесник и за секој наставен пред-
мет или целина. 

Евидентниот дневник служи и за: 
- Следење на текот на  обуката по денови; 
- Опис на преземените активности во текот на часот 

од секој од едукаторите; 
- Наставната содржина; 
- Наставните методи и материјали; 
- Поставените задачи на учесниците; 
- Резултатите од истите;  
- Вреднување на успехот на учесниците; 
- Потпис на едукаторот. 
Евидентниот дневник за практичната обука побли-

ску се уредува со Правилникот за практичната обука.   
Досието на кандидатот содржи:  
- Лични податоци; копија од документите со кои се 

потврдува дека кандидатот ги исполнува условите за 
прием во Академијата; 

- Резултати од квалификацискиот тест, приемниот и 
завршниот испит; 

- Евиденција за присутноста на часовите; 
- Изречени опомени и дисциплински мерки; 
- Молби и одобренија за оправдано отсуство во те-

кот на наставата; 
- Бодови и подбодови од сите активности на учес-

никот кои се потребни за формирање крајна оценка од 
теоретската настава, од практичната обука и од заврш-
ниот испит од чл. 111 од Статутот на Академијата; 

- Изработени писмени вежби и домашни работи;  
- Други документи и податоци поврзани со наставата. 
Овие податоци Академијата ги чува и ги користи во 

согласност со Законот за заштита на личните податоци 
и Законот за пристап до јавните информации. 

 
Член 47 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вање на огласната табла на Академијата. 

Правилникот се објавува во “Службен весник на 
РМ“ и на интернет страницата на Академијата. 

 
       Бр. 01-209/8          Претседател 
12 јуни 2007 година                        на Управен одбор, 

      Скопје                          Абдулаким Саљиу, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ
165. 

Врз основа на член 44 став 5 и член 48 став 1 од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
29/02 и 66/04), ја приложуваме следната 

Л И С Т А 
НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОД ЈУНИ 2006 -  

ДЕКЕМВРИ 2006 ГОДИНА 
 

Ред. бр. Име и Презиме на категоризи-
раниот спортист 

Стекната спортска категорија Остварен резултат на официјални меѓународни натпревари 
кои се во календарот на европските и светските асоција-
ции и државни првенства 

1. Дејан Богданов спортист од меѓународна кате-
горија 

Борење слободен стил-за освоено 5-то место во категори-
јата до 84кг., на ЕП за сениори во Москва-Русија, одржано 
во периодот од 25-30.04.2006 година 

2 Сашко Арсовски спортист од меѓународна кате-
горија 
 

Карате-за освоено 5-то место во категоријата до 80 кг., на 
ЕП за сениори во Ставангер-Норвешка, одржано во перио-
дот од 05-07.05.2006 година 

3. Иво Цветковски спортист од меѓународна кате-
горија 

Карате-за освоено 5-то место во категоријата до 65 кг., на 
ЕП за сениори во Ставангер-Норвешка, одржано во перио-
дот од 05-07.05.2006 година 

4. Оливера Наковска Бикова спортист од светска категорија Спортско стрелаштво за инвалиди-за освоено 2-ро место 
во дисциплината воздушен пиштол во женска конкуренци-
ја на СП во Сарганс-Швајцарија, одржано во периодот од 
12-22.07.2006 година 

5. Вели Мумин спортист од светска категорија Бокс-за освоено 3-то место во категоријата до 48кг., на 36-
то ЕП за сениори во Пловдив-Бугарија, одржано во перио-
дот од 13-24.07.2006 година 

6. 
 

Дејан Недев спортист од меѓународна кате-
горија 

Традиционално карате-за освоено 2 место на 13-от ИТКФ 
Светски карате шампионат за сениори-ки во Саскатун-Ка-
нада, одржано во периодот од 02-08.10.2006 година 

 
      Бр. 08-2746/1                              Директор, 
24 јули 2007 година                                 Ивица Георгиевски, с.р. 
         Скопје 

_______________ 
166. 

Л И С Т А 
НА СТРУЧНИ ЛИЦА - ТРЕНЕРИ КОИ УЧЕСТВУВАЛЕ ВО РАБОТАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СПОРТСКИТЕ 

РЕЗУЛТАТИ НА ГОРЕНАВЕДЕНИТЕ КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Ред. 
бр. 

Име и Презиме на стручни 
лица-тренери 

Стекната спортска категорија Остварен резултат на официјални меѓународни натпревари 
кои се во календарот на европските и светските асоцијации и 
државни првенства 

1. Зоранчо Шоров клубски тренер по борење за учество и пласман на македонскиот репрезентативец во бо-
рење-слободен стил, на ЕП во Москва-Русија, одржано во 
периодот од 25-30.04.2006 година 

2. Мирче Јанушевски и Бошко 
Заборски 

тренер и селектор на македон-
ската карате репрезентација 

за учество и пласман на македонската карате репрезентација 
на 41-то ЕП во Ставангер-Норвешка, одржано во периодот од 
05-07.05.2006 година 

3. Бранимир Јовановски тренер и селектор на репрезен-
тацијата на РМ за инвалиди 

за учество и пласман на македонската репрезентативка во 
дисциплината воздушен пиштол во женска конкуренција на 
СП во стрелаштво за инвалиди во Сарганс-Швајцарија, одр-
жано во периодот од 12-22.07.2006 година 

4. Руждија Калач и Живко Ду-
ковски 

тренери на боксерската репре-
зентација 

за учество и пласман на македонскиот репрезентативец во 
бокс, на 36-то ЕП во Пловдив-Бугарија, одржано во периодот 
од 13-24.07.2006 година 

 
     Бр. 08-2746/1                                      Директор, 
24 јули 2007 година                        Ивица Георгиевски, с.р. 
         Скопје 
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
Телефакс: +389-2-3112-267.    
Претплатата за 2007 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


