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5. Веле Ѓорѓиевски, 
6. Анита Кипаризовска Крстеска, 
7. Дарко Димитриевски, 
8. Мирјана Секуловска и 
9. Хазбије Ибиши. 
 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во ,,Службен весник на Републи-
ка Македонија”.  

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

   
   Бр. 07-3264/1                             Претседател 

14 септември 2006 година      на Собранието на Република 
               Скопје                                   Македонија, 
                                               Љубиша Георгиевски, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А
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1658. 
Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Република 

Македонија и член 114 став 1, а во врска со членот 116 
став 1 од Деловникот на Собранието на Република Маке-
донија (“Службен весник на Република Македонија” број 
60/2002), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 14 септември 2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕ-
НИЦИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
I. За претседатели, заменици на претседателите, 

членови и нивни заменици на комисиите на Собрание-
то на Република Македонија, се избираат: 

1. Комисија за уставни прашања 
за претседател 
Стојан Андов,      
за заменик на претседателот 
Трајко Вељаноски, 
 
за членови:  
Благородна Дулиќ, 
Дарко Димитриевски, 
Анита Кипаризовска Крстеска, 
Оливер Деркоски, 
Илија Димовски,  
Тито Петковски,  
Бесим Догани, 
Ѓорѓи Оровчанец,  
Владо Бучковски, 
Лазар Китаноски, 
Мери Младеновска Ѓорѓиевска, 
Ристо Пенов и 
Иван Стоиљковиќ и 
 
за заменици на членовите: 
Силвана Бонева, 
Зоран Петрески, 
Ристанка Лалчевска, 
Шабан Салиу, 
Александар Спасеновски, 
Јагнула Куновска, 
Даут Реџепи, 
Данаил Дончев, 
Цветанка Иванова, 
Борис Кондарко, 
Оливер Спасовски, 
Јован Манасијевски и 
Ќенан Хасипи. 
 
2. Законодавно-правна комисија 
за претседател 
Благородна Дулиќ,    
за заменик на претседателот 
Светлана Јакимовска, 
  
за членови: 
Ристанка Лалчевска, 
Надица Танчева Тулиева, 
Анета Стефановска, 
Илија Димовски, 
Јагнула Куновска, 
Гарип Каба, 
Ѓорѓи Оровчанец,  
Цветанка Иванова, 
Борис Кондарко и 
Оливер Спасовски и 
 
за заменици на членовите: 
Павле Трајанов, 
Трајко Вељаноски, 
Дарко Димитриевски, 

Шабан Салиу, 
Благој Зашов, 
Фљора Кадри, 
Валентина Божиновска, 
Никола Рилкоски, 
Весна Бендевска и 
Роза Топузова Каревска. 
 
3. Комисија за одбрана и безбедност 
за претседател 
Владимир Ѓорчев,       
за заменик на претседателот 
Цветко Грозданов, 
 
за членови: 
Павле Трајанов, 
Томе Даневски, 
Гоце Маркоски, 
Илија Китаноски, 
Тито Петковски,  
Мендух Тачи, 
Весна Јаневска  
Јован Манасијевски, 
Есад Рахиќ и 
Иван Стоилковиќ и 
         
за заменици на членовите: 
Зоран Витанов, 
Зоран Петрески, 
Веле Ѓорѓиевски, 
Панче Дамески, 
Веле Митаноски, 
Гарип Каба, 
Ѓорѓи Оровчанец, 
Оливер Спасовски, 
Андреј Жерновски и 
Никола Рилкоски. 
 
4. Комисија за политички систем и односи меѓу 

заедниците 
за претседател 
Зоран Петрески,       
за заменик на претседателот 
Ристанка Лалчевска, 
 
за членови: 
Силвана Бонева, 
Шабан Салиу, 
Александар Спасеновски, 
Трајко Вељаноски,  
Иван Анастасовски, 
Ружди Матоши, 
Валентина Божиновска, 
Владо Бучковски, 
Ќенан Хасипи и 
Роза Топузова Каревска и 
 
за заменици на членовите: 
Благородна Дулиќ, 
Павле Трајанов, 
Оливер Деркоски, 
Анита Кипаризовска Крстеска, 
Горан Мисовски, 
Гарип Каба, 
Весна Јаневска, 
Мери Младеновска- Ѓорѓиевска, 
Борис Кондарко и 
Неждет Мустафа. 
    
5. Комисија за надворешна политика: 
 за претседател 
 Фљора Кадри,       
 за заменик на претседателот 
 Ружди Матоши, 
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за членови: 
Васко Шутаров, 
Владимир Ѓорчев, 
Лилјана Поповска, 
Александар Николоски, 
Оливер Шамбевски, 
Благој Зашов, 
Весна Јаневска, 
Илинка Митрева, 
Радмила Шекеринска и 
Јован Манасијевски и 
 
за заменици на членовите: 
Томе Даневски, 
Александар Спасеновски, 
Фијат Цаноски, 
Владанка Авировиќ, 
Петар Поп Арсов, 
Иван Анастасовски, 
Данаил Дончев, 
Игор Ивановски, 
Славица Грковска и 
Андреј Жерновски. 
 
6. Комисија за европски прашања: 
за претседател 
Тито Петковски,       
за заменик на претседателот 
Благој Зашов, 
 
за членови: 
Александар Спасеновски, 
Владанка Авировиќ, 
Петар Поп Арсов, 
Анита Кипаризовска Крстеска, 
Панче Дамески, 
Ружди Матоши, 
Валентина Божиновска, 
Радмила Шекеринска, 
Илинка Митрева и 
Андреј Жерновски и 
 
за заменици на членовите: 
Зоран Витанов, 
Лилјана Поповска, 
Илија Димовски, 
Александар Николовски, 
Владимир Ѓорчев, 
Гарип Каба, 
Марјан Додовски, 
Јован Манасијевски, 
Славица Грковска и 
Игор Ивановски. 
 
7. Постојана анкетна комисија за заштита  
на слободите и правата на граѓанинот 
за претседател 
Мери Младеновска-Ѓорѓиевска, 
за заменик на претседателот 
Весна Бендевска, 
 
за членови: 
Ружа Ѓорѓеска, 
Стојан Андов, 
Шабан Салиу, 
Јаготка Ивановска, 
Иван Анастасовски, 
Хазбије Ибиши и 
Јован Манасијевски и 
 
за заменици на членовите: 
Оливер Шамбевски, 
Надица Танчева Тулиева, 
Нада Станчевска, 

Ристо Стојанов, 
Горан Мисовски, 
Влора Мемети и 
Верица Филипова. 
 
8. Комисија за надзор над работата на  
Управата за безбедност и контраразузнавање  
и на Агенцијата за разузнавање  
за претседател 
Есад Рахиќ, 
за заменик на претседателот 
Борис Кондарко, 
 
за членови: 
Павле Трајанов, 
Цветко Грозданов, 
Зоран Петрески, 
Веле Ѓорѓиевски, 
Оливер Деркоски, 
Мендух Тачи и 
Лазар Китаноски и 
 
за заменици на членовите: 
Дарко Димитриевски, 
Александар Николовски, 
Стојан Андов,  
Ванчо Коцев, 
Анета Стефановска, 
Ружди Матоши и 
Никола Рилкоски. 
   
9. Комисија за финансирање и буџет 
 
за заменик на претседателот 
Игор Ивановски,  
за членови: 
Соња Ѓелова Стојанова, 
Ратко Димитровски, 
Зоран Витанов, 
Владанка Авировиќ, 
Горан Петров, 
Горан Мисовски, 
Хазбије Ибиши, 
Данаил Дончев, 
Никола Поповски и 
Слободан Најдовски и              
за заменици на членовите: 
Оливер Деркоски, 
Љубисав Иванов Ѕинго, 
Миле Пачемски, 
Илија Китаноски, 
Јован Гинев, 
Мирјана Секуловска, 
Насер Ајдини, 
Марјан Додовски, 
Марјанчо Николов, 
Верица Филипова и 
Роза Топузова Каревска.  
 
10. Комисија за економски прашања    
за претседател 
Љубисав Иванов Ѕинго,       
за заменик на претседателот 
Илија Китаноски, 
 
за членови: 
Ванчо Коцев, 
Нада Станчевска, 
Ратко Димитровски, 
Мирјана Секуловска, 
Влора Мемети, 
Верица Филипова, 
Незири Хади и 
Слободан Најдовски и 
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за заменици на членовите: 
Ристо Стојанов, 
Соња Ѓелова Стојанова, 
Виолета Ташева, 
Горан Мисовски, 
Хазбије Ибиши, 
Марјанчо Николов, 
Ацо Киров и 
Игор Ивановски. 
  
11. Комисија за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство  
за претседател 
Марјан Додовски,       
за заменик на претседателот 
Данаил Дончев, 
 
за членови: 
Фијат Цаноски, 
Панче Дамески, 
Ристо Стојанов, 
Јован Гинев,  
Даут Реџепи, 
Ацо Киров, 
Влатко Серафимов и 
Слободан Најдовски и 
 
за заменици на членовите: 
Љубисав Иванов Ѕинго, 
Катерина Димеска, 
Јаготка Ивановска, 
Ратко Димитровски, 
Ружди Матоши, 
Тале Герамитчиоски, 
Никола Ќуркчиев и 
Андреј Жерновски. 
   
12. Комисија за транспорт, врски и екологија 
за претседател 
Никола Ќуркчиев, 
за заменик на претседателот 
Марјанчо Николов, 
 
за членови: 
Зоран Витанов,  
Катерина Димеска, 
Горан Петров, 
Веле Митаноски, 
Гарип Каба, 
Данаил Дончев, 
Влатко Серафимов и 
Тале Герамитчиоски и                
за заменици на членовите: 
Гоце Маркоски, 
Петар Поп Арсов, 
Фијат Цаноски, 
Благој Зашов, 
Влора Мемети, 
Марјан Додовски, 
Хади Незири и 
Слободан Најдовски. 
  
13. Комисија за образование, наука и спорт 
за претседател 
Славица Грковска, 
за заменик на претседателот 
Неждет Мустафа, 
 
за членови: 
Виолета Ташева, 
Фијат Цаноски, 
Цветко Грозданов, 
Ружа Ѓорѓеска, 

Мирјана Секуловска, 
Насер Ајдини, 
Тале Герамитчиоски и 
Благородна Цветковска и 
                  
за заменици на членовите: 
Гоце Маркоски, 
Горан Петров, 
Томе Даневски, 
Васко Шутаров, 
Веле Митаноски, 
Даут Реџепи, 
Радмила Шекеринска и 
Весна Бендевска. 

14. Комисија за култура   
за заменик на претседателот 
Роза Топузова-Каревска, 
 
за членови: 
Оливер Шамбевски, 
Петар Поп Арсов, 
Васко Шутаров, 
Анета Стефановска, 
Веле Митаноски, 
Фљора Кадри, 
Благородна Цветковска и 
Неждет Мустафа и 
              
за заменици на членовите: 
Горан Петров, 
Лилјана Поповска, 
Миле Пачемски, 
Ружа Ѓорѓеска, 
Мирјана Секуловска и 
Хазбије Ибиши. 
 
15. Комисија за здравство  
за заменик на претседателот 
Кире Гештаковски, 
 
за членови: 
Гоце Маркоски, 
Миле Пачемски, 
Јован Гинев, 
Веле Ѓеорѓиевски, 
Виолета Ташева, 
Влора Мемети, 
Ќенан Хасипи и 
Весна Бендевска и 
                 
за заменици на членовите: 
Ванчо Коцев, 
Васко Шутаров, 
Цветко Грозданов, 
Светлана Јакимовска, 
Ружа Ѓорѓеска и 
Елмазе Селмани. 
  
16. Комисија за труд и социјална политика 
 за претседател 
Јован Манасијевски. 
 за заменик на претседателот 
Ацо Киров, 
 
за членови: 
Светлана Јакимовска, 
Нада Станчевска, 
Виолета Ташева, 
Миле Пачемски, 
Дарко Димитриевски, 
Даут Реџепи, 
Кире Гештаковски и 
Неждет Мустафа и 
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за заменици на членовите: 
Катерина Димеска, 
Ратко Димитровски, 
Јован Гинев, 
Владанка Авировиќ, 
Анита Кипаризовска Крстеска, 
Елмазе Селмани, 
Цветанка Иванова и 
Тале Герамитчиоски и 
   
17. Комисија за еднакви можности  
на жените и мажите  
за претседател 
Лилјана Поповска,       
за заменик на претседателот 
Силвана Бонева, 
 
за членови: 
Катерина Димеска, 
Јаготка Ивановска, 
Александар Николовски, 
Јагнула Куновска, 
Елмазе Селмани, 
Цветанка Иванова, 
Марјанчо Николов и 
Весна Бендевска и 
                  
за заменици на членовите: 
Веле Ѓоргиевски, 
Панче Дамески, 
Соња Гелова Стојанова, 
Мирјана Секуловска, 
Хазбије Ибиши, 
Верица Филипова, 
Есад Рахиќ и 
Иван Стоиљковиќ. 
   
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”.  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

         Бр. 07-3266/1                            Претседател 
14 септември 2006 година      на Собранието на Република 
               Скопје                                  Македонија, 

                                         Љубиша Георгиевски, с.р. 
___________ 

1659. 
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за буџетите 

(“Службен весник на Република Македонија” бр. 
64/2005), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 14 септември 2006 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕРАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА МЕЃУ 
БУЏЕТСКИТЕ  КОРИСНИЦИ 

 
Член 1 

Во Буџетот на Република Македонија за 2006 годи-
на, во посебниот дел, кај сметката 637, се врши следна-
ва прераспределба на средства: во Разделот 04001 Вла-
да на Република Македонија во потпрограма 10 Адми-
нистрација ставката 420 Патни и дневни расходи се 
зголемува за 681.825 денари, ставката 423 Ситен ин-
вентар, алат и други материјали за поправка се зголе-
мува за 43.558 денари, ставката 425 Договорни услуги 
се зголемува за 225.888 денари, ставката 426 Други те-
ковни расходи се зголемува за 1.206 денари, ставката 
464 Разни трансфери се зголемува за 21.411.979 дена-
ри, во потпрограма 30 Информатичка поддршка на 
Владата ставката 483 Купување на мебел опрема вози-
ла и машини се зголемува за 3.635.544 денари, а во Раз-
делот 09002 Министерство за финансии - функции на 
државата во потпрограма Б1 Поттикнување на вработу-
вањето ставката 432 Трансфери до Агенцијата за вра-
ботување се намалува за 26.000.000 денари. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во “Службен весник на Република Македонија”. 
 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА          

         Бр. 07-3267/1                            Претседател 
14 септември 2006 година      на Собранието на Република 
               Скопје                                  Македонија, 

                                         Љубиша Георгиевски, с.р. 
___________ 

1660. 
Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Република 

Македонија и член 114 став 1, а во врска со членот 116 
став 1 од Деловникот на Собранието на Република Маке-
донија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 
60/2002), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 14 септември 2006 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, 
ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИ-
ЈАТА  ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУ-
ВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО  НА  РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

1. Во Одлуката за избор на претседател, заменик на 
претседателот, членови и нивни заменици на Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” број 86/2006) во точката I под в) за 
членови: наместо “Гордана Јанкулоска” да стои “Илија 
Китаноски” и под г) за заменици членови: наместо 
“Илија Китаноски“ да стои “Надица Танчева Тулиева”. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

   Бр. 07-3265/1                             Претседател 
14 септември 2006 година      на Собранието на Република 
               Скопје                                   Македонија, 

                                         Љубиша Георгиевски, с.р. 
___________ 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1661. 
Врз основа на член 17 од Законот за Јавното право-

бранителство („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 29 август 2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ЈАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Се огласува именување на јавен правобранител 

на Република Македонија. 
2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 

условите предвидени во член 18 од Законот за Јавното 
правобранителство (државјанин на Република Македони-
ја кој ги исполнува општите услови определени со закон 
за засновање на работен однос во државен орган; истак-
нат дипломиран правник со положен правосуден испит 
кој ужива углед за вршење на јавно-правобранителската 
функција и работно искуство со потврдени резултати по 
положениот правосуден испит, на правни работи над два-
наесет години), пријавите со потребните документи да ги 
поднесат до Владата на Република Македонија во рок од 
15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“ и во дневниот печат. 

 
       Бр. 33-4058/1                  Претседател на Владата 
29 август 2006 година         на Република Македонија, 
            Скопје                         Никола Груевски, с.р. 
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1662. 
Врз основа на член 16 од Законот за Јавното право-

бранителство на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 47/97), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 29 
август 2006 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЈАВЕН 
ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Зоја Лега Станојевска, се разрешува од функција-

та јавен правобранител на Република Македонија. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на објаву-

вање во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

       Бр. 33-4005/1                  Претседател на Владата 
29 август 2006 година         на Република Македонија, 
            Скопје                        Никола Груевски, с.р. 

___________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1663. 

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хар-
тии од вредност (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност 
на ден 17.08.2006 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО  

ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА  
1. На Акционерското друштво во основање “ВФП“ - 

Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни 
хартии од вредност по пат на приватна понуда - прва 
(основачка) емисија на 7.500 обични акции во вкупен из-
нос на емисијата од 75.000 евра односно 4.589.156 дена-
ри согласно Актот за издавање на акциите донесен на 
ден 12.07.2006 година од акционерите - основачите на 
ВФП АД Скопје, Одлуката за зголемување на основната 
главнина донесена на ден 3.07.2006 година од основачи-
те на ВФП ДОО Скопје и Одлуката за преобразба на 
друштвото од една во друга форма донесена на ден 
3.07.2006 година од содружниците на ВФП ДОО Скопје. 

2. Акциите од точка 1 на ова решение се уплатуваат 
во рок од 15 календарски дена од конечноста на ова ре-
шение. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точ-
ка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од 
хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со 
Законот, Актот за нивно издавање и ова решение. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен по реализацијата на еми-
сијата да поднесе пријава за упис во трговскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги предаде хартии-
те од вредност за регистрирање во депозитарот за хар-
тии од вредност во рок од три работни дена од денот на 
уписот во трговскиот регистар. 

6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од пет работни 
дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за 
хартии од вредност до Комисијата за хартии од вред-
ност да достави доказ дека е извршен упис на акциите. 

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

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

 
Бр. 07-1539/8              Комисија за хартии од вредност 

17 август 2006 година                       Претседател, 
    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1664. 
Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енер-

гетика (“Службен весник на РМ” бр. 63/06 од 
23.05.2006 година), член 28 од Законот за акцизите 
(“Службен весник на РМ” бр.32/01, 50/01, 52/01 , 45/02, 
98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за 
данокот на додадена вредност (“Службен весник на 
РМ” бр. 44/99,59/99,86/99,11/00,8/01, 21/03 и 19/04), За-
конот за животната средина (“Службен весник на РМ” 
бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
18.09.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни на-
фтени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

а) Моторни бензини       ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)                             до 24,836 
- БМБ-90  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)       до 24,724 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)    до 25,148 
б) Дизел гориво            ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)                                         до 29,971 

в) Масло за горење            ден/лит                                 
- екстра лесно (ЕЛ)          до 30,318 
г) Мазут               ден/кг 
- М-1 (М)                                  до 16,734 
- М-2                                                          до 16,710 
 

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што: 

А.Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа: 

а) Моторни бензини       ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)                              до 63,50 
- БМБ-90  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)        до 60,00 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)     до 60,50 

б) Дизел гориво            ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                 до 54,50 

в) Масло за горење             ден/лит                                 
- екстра лесно (ЕЛ)          до 44,00 

г) Мазут               ден/кг 
- М-1 (М)                                                  до 20,395 
- М-2                                                       до 20,367 
   
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-
ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕ-
НИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 
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  НАФТЕН  
ДЕРИВАТ 

(2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(4 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

МБ - 96  
(ПРЕМИУМ)       63,00 62,50 62,00 
БМБ – 90 
(БЕЗОЛОВЕН 
РЕГУЛАР) 59,50 59,00 58,50 
БМБ – 95 
(БЕЗОЛОВЕН 
ПРЕМИУМ) 60,00 59,50 59,00 
Д - ДИЗЕЛ 54,00 53,50 53,00 
 Е Л - ЕКСТРА 
ЛЕСНО  43,50 43,00 42,50 

 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно 
по една од цените утврдени за тој дериват во една од 
групите на цени определени согласно оваа одлука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот М-
1 и М-2, важат франко пумпна станица, а цените  на ма-
зутот М-1 и М-2 важат франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цените за ма-
зутот М-1 и М-2, содржани се и трошоците за превоз 
од 0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

а) Моторни бензини           ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)         0,150 
- БМБ-90  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)          0,080 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)        0,080 
б) Дизел гориво           ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)           0,030 
в) Масло за горење                                    ден/лит                                                                           
- екстра лесно (ЕЛ)             0,040 
г) Мазут              ден/кг 
- М-1 (М)               0,050 
- М-2                  0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

а) Моторни бензини          ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)       25,128 
- БМБ-90  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)         22,343 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)      22,343 
б) Дизел гориво            ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)           12,485 
в) Масло за горење             ден/лит                                                                           
- екстра лесно (ЕЛ)              3,230 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 (М)            0,100 
- М-2             0,100 
 

Член 5 
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

НАФТЕН 
ДЕРИВАТ 

(1 ГРУ-
ПА НА 
ЦЕНИ) 
ден/лит 

( 2 ГРУ-
ПА НА 
ЦЕНИ) 
ден/лит 

(3 ГРУ-
ПА НА 
ЦЕНИ) 
ден/лит 

(4 ГРУ-
ПА НА 
ЦЕНИ) 
ден/лит 

МБ – 96 
(ПРЕМИУМ)  3,200 2,776 2,353 1,929 
БМБ - 90 (БЕ-
ЗОЛОВЕН 
РЕГУЛАР) 3,200 2,776 2,353 1,929 
БМБ-95 (БЕ-
ЗОЛОВЕН 
ПРЕМИУМ) 3,200 2,776 2,353 1,929 
Д - ДИЗЕЛ 3,200 2,776 2,353 1,929 
Е Л - ЕКСТРА
ЛЕСНО 3,200 2,776 2,353 1,929 
МАЗУТ М - 1 0,400 0,400 0,400 0,400 
МАЗУТ М - 2 0,400 0,400 0,400 0,400 

 
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија”, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 19.09.2006 година.  
         Бр. 02-1309/1                                Претседател, 
18 септември 2006 година           Славе Ивановски, с.р. 

         Скопје 
___________ 

1665. 
Врз основа на член 6 став 3 од Законот за енергетика 

(„Службен весник на РМ“ бр. 63/06), а во врска со Одлука-
та за утврдување на просечна цена на електрична енергија 
по која АД „Електростопанство на Македонија“ - Скопје, 
акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со 
електрична енергија, ги снабдува тарифните потрошувачи 
на мало („Службен весник на РМ“ бр. 91/06), Регулаторна-
та комисија за енергетика на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 14 септември 2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ТАРИФНИТЕ СТАВОВИ ЗА 
СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И 
МОЌНОСТ НА ТАРИФНИТЕ ПОТРОШУВАЧИ 
ПРИКЛУЧЕНИ НА ДИСТРИБУТИВНАТА МРЕЖА 

 
1. Се одобруваат тарифните ставови по кои АД „Еле-

ктростопанство на Македонија“ – Скопје, акционерско 
друштво за дистрибуција и снабдување со електрична 
енергија (во понатамошниот текст: АД ЕСМ), како носи-
тел на лиценцата за вршење на енергетска дејност снабду-
вање со електрична енергија на тарифни потрошувачи на 
мало, ќе ги снабдува со електрична енергија и моќност та-
рифните потрошувачи приклучени на дистрибутивната 
мрежа, утврдени со Одлуката на Управниот Одбор на АД 
ЕСМ, УО бр. 02-3208/1 од 11.09.2006 година. 

2. Тарифните ставови од точка 1 на оваа одлука из-
несуваат: 

2.1. Тарифни ставови за потрошувачи на висок напон: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* припаѓаат потрошувачи на кои заклучно со 

31.12.2005 година надоместокот за испорачана еле-
ктрична енергија им се пресметуваше во согласност со 
член 1 од Тарифни ставови за испорака на електрична 
енергија („Службен весник на РM“ бр. 42/03), а од 
01.01.2006 година се снабдуваат со електрична енерги-
ја и моќност од  АД ЕСМ.   
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АКАДЕМИЈА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ 

2.2. Тарифни ставови за потрошувачи на низок напон: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
(*) основен придонес за пресметковната моќност. 

Во согласност со Тарифниот систем за продажба на 
електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр. 
47/89 и 24/99) основниот придонес за пресметковна моќ-
ност на корисниците од категоријата на потрошувачи 
„домаќинства“ и категоријата „останата потрошувачка 
II-тарифен степен“ учествува во вкупната  вредност на  

 
 
 

111. 
Врз основа на член 5, став (3) од Законот за Академија за 

обука на судии и јавни обвинители (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.13/2006), Управниот одбор на Ака-
демијата, по претходно мислење на Владата на Република 
Македонија, утврдено на 7.6.2006 година, на седницата одр-
жана на 3.7.2006 година, донесе  

 
С Т А Т У Т 

НА АКАДЕМИЈАТА ЗА ОБУКА НА СУДИИ 
И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ  

Член 1 
(1) Академијата за обука на судии и јавни обвинители 

(во понатамошниот текст “Академијата”), основана со Зако-
нот за Академија за обука на судии и јавни обвинители 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.13/2006) 
(во понатамошниот текст “Законот”), ќе работи согласно со 
Уставот на Република Македонија, Законот и другите ва-
жечки прописи, како и одредбите на овој Статут и другите 
општи акти на Академијата. 

(2) Основна цел на Академијата е преку спроведување на 
соодветни програми за почетна обука и постојано стручно 
усовршување да обезбеди независно, непристрасно и ефикас-
но вршење на судиската и обвинителската функција.  

Член 2 
Со овој Статут подетално се уредуваат следниве пра-

шања: 
- називот и скратениот назив на Академијата; 
- формата и содржината на печатот и начинот на него-

вата употреба; 
- управувањето и раководењето со Академијата; 
- начинот и постапката за именување на директор и из-

вршен директор; 
- постапката за престанок на мандатот и разрешување 

на директорот и извршниот директор; 
- организацијата и начинот на вршење на дејноста (по-

четна обука и постојано стручно усовршување); 
- правата и обврските на корисниците на услугите на 

Академијата; 
- составот, начинот на формирање и надлежноста на 

Програмскиот совет; 
- начинот на конституирање и работа на Комисијата за 

квалификација и прием на кандидати и на Комисијата за 
завршен испит;  

- селекцијата и приемот на кандидати за судии и јавни 
обвинители во Академијата;  

-содржината на програмите за приемен испит, почетна 
обука, завршен испит, постојано стручно усовршување, 
обука на едукатори и други специјализирани програми; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

електричната енергија од 25 %, а се пресметува на таков 
начин што вредноста на превземената активна енергија 
(kWh) се зголемува за 33,33% за секој корисник.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“.  
           Бр. 02-1293/1                      Претседател, 
14 септември 2006 година        Славе Ивановски, с.р. 
               Скопје 

 
 
 
- критериумите за избор на едукаторите и менторите 

во Академијата; 
- начелата за организација и работа на стручната служба;  
- начинот на финансирање и употреба на средствата за 

работа на Академијата;  
- начинот за утврдување на успехот, оценките и по-

стигнатите резултати на кандидатите за судии и јавни об-
винители; 

- начинот и постапката за утврдување и исплаќање на 
надомест на трошоците во случај на неоправдано откажу-
вање од почетната обука и од полагањето на завршниот 
испит, како и во случај кога кандидатот нема успешно да 
ја заврши почетната обука;  

- и други прашања.  
Член 3 

(1) Академијата, како јавна установа, има својство на 
правно лице и врши дејност од јавен интерес. 

(2) Називот на установата е: “Јавна установа Академи-
ја за обука на судии и јавни обвинители и нивни заменици 
на Република Македонија”. 

(3) Скратениот назив на установата е “Академија за 
обука на судии и јавни обвинители”. 

(4) Седиштето на Академијата е во Скопје, на бул. “Ја-
не Сандански” бр.12.  

Член 4 
(1) Формата на печатот на Академијата е тркалезен со 

следнава содржина: Република Македонија, грбот на Ре-
публика Македонија, Академија за обука на судии и јавни 
обвинители, Скопје. 

(2) Право на употреба на печатот има директорот и из-
вршниот директор на Академијата во рамки на своите 
надлежности.  

Член 5 
Академијата ја претставува и застапува директорот на 

Академијата, во рамки на своите надлежности и во соглас-
ност со Законот и овој Статут.  

Член 6 
Во вршењето на својата дејност, Академијата соработува 

со судовите, јавните обвинителства, Судскиот совет на Ре-
публика Македонија и Советот на јавните обвинители, Ми-
нистерството за правда, правосудните органи и други домаш-
ни, странски и меѓународни институции и организации.  

 
Член 7 

При предлагањето и назначувањето на членовите на 
Програмскиот совет, конституирањето на Комисијата за 
квалификација и прием на кандидати и Комисијата за за-
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вршен испит, без да се нарушат критериумите предвидени 
во Законот и во овој Статут, ќе се води сметка за оствару-
вање на начелото на правична и соодветна застапеност од 
член 25 од Законот, како и за правилата за неспоивост од 
член 23 став (4), член 26 став (5), член 37 став (3) и член 
39 став (4) од Законот. 

 
II. ОРГАНИ НА АКАДЕМИЈАТА 

 
Член 8 

Управниот одбор, директорот, извршниот директор и 
Програмскиот совет ги вршат своите надлежности и функ-
ции согласно со Законот и другите важечки прописи, со 
овој Статут, со Деловникот за работа на Управниот одбор и 
со другите општи акти на Академијата. 

 
Член 9 

Управниот одбор на Академијата, покрај надлежностите 
утврдени во Законот, ги има и следниве надлежности: 

- формира комисии за прашања од делокругот на свои-
те надлежности, а посебно комисија за нормативна деј-
ност; комисија за именување и разрешување на директор 
и извршен директор; комисија за вработување; дисцип-
линска комисија и други;  

- одлучува по барањето за преиспитување на одлуката 
за именување и разрешување на директор и извршен дире-
ктор на Академијата во втор степен; 

- одлучува по приговорите против одлуките во врска 
со работниот однос на вработените во стручната служба 
на Академијата во втор степен; 

- одлучува по приговорите и жалбите на корисниците 
на услугите на Академијата и изречените дисциплински 
мерки во втор степен; 

- врши и други работи утврдени со овој Статут. 
 

Член 10 
(1) Управниот одбор на Академијата, своите надлеж-

ности утврдени со член 9 од Законот и со овој Статут, ги 
врши на седница. 

(2) Начинот на работа на Управниот одбор поконкрет-
но се уредува со Деловникот за работа на Управниот од-
бор на Академијата.  

Член 11 
Постапката за назначување на новиот состав на членови 

на Управниот одбор започнува 30 дена пред истекот на ман-
датот на актуелниот состав на членови на Управниот одбор.  

 
Член 12 

Постапката за именување на директор на Академијата ја 
спроведува комисија составена од тројца (3) членови, кои 
ги назначува Управниот одбор од својот состав.  

Член 13 
Директорот на Академијата се именува врз основа на 

јавен оглас, кој содржи: 
- објава за именување место директор на Академијата; 
- услови за именување директор согласно со член 16 

став (3) од Законот; 
- траење на мандатот; 
- содржина на пријавата и документи кои ќе треба да 

се приложатуваат како доказ дека кандидатот ги исполну-
ва предвидените услови; 

- рок за пријавување на кандидатите; 
- рок и начин на спроведување на постапката за селек-

ција; 
- адреса на која ќе се доставува пријавата со докумен-

тите; 
- напомена дека неблаговремените и нецелосните при-

јави нема да бидат земени за разгледување. 
 

Член 14 
Одлуката на Управниот одбор на Академијата за распишу-

вање јавен оглас за именување директор на Академијата се об-
јавува во “Службен весник на Република Македонија” и во нај-
малку два дневни весника, од кои најмалку во по еден од вес-
ниците што се издаваат на македонски јазик и весниците што 
се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓа-
ните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот.  

 
Член 15 

Рокот за пријавување на јавниот оглас од член 13 на 
овој Статут изнесува петнаесет (15) дена од објавувањето 
во “Службен весник на Република Македонија”.  

Член 16 
Комисијата од член 12 на овој Статут, во рок од осум (8) 

дена по истекот на рокот за пријавување на заинтересираните 
кандидати, подготвува извештај за кандидатите кои ги испол-
нуваат условите и го доставува до Управниот одбор. 

 
Член 17 

Управниот одбор го именува директорот, најдоцна 30 
дена по истекот на рокот за пријавување на огласот, или 
донесува заклучок за распишување нов оглас, доколку не 
изврши именување од пријавените кандидати.  

 
Член 18 

(1) Одлуката на Управниот одбор на Академијата за 
тоа кој кандидат е именуван за директор на Академијата 
се објавува во “Службен весник на Република Македони-
ја” и на огласната табла на Академијата, а воедно се изве-
стуваат и сите пријавени кандидати. 

(2) Незадоволните кандидати имаат право да поднесат 
барање за преиспитување на одлуката за именување на ди-
ректор на Академијата до Управниот одбор на Академија-
та во рок од осум (8) дена од денот на нејзиниот прием, 
како и право на судска заштита во рок од осум (8) дена од 
денот на приемот на решението.  

 
Член 19 

Директорот на Академијата, покрај правата и должно-
стите утврдени со Законот, ги има и следниве права и 
должности: 

- предлага измени и дополнувања на Статутот и на 
други општи акти на Академијата; 

- се грижи за обезбедување на условите за секојдневно 
нормално функционирање на Академијата; 

- и врши други работи предвидени со овој Статут. 
 

Член 20 
Висината на платата на директорот на Академијата е 

еднаква на платата на судија на Врховниот суд на Репуб-
лика Македонија.  

 
Член 21 

Извршниот директор на Академијата се именува врз 
основа на јавен оглас, кој содржи: 

- објава за именување извршен директор на Академијата; 
- услови за именување на извршен директор на Акаде-

мијата, согласно со член 19 став (2) од Законот; 
- траење на мандатот; 
- содржина на пријавата и документи кои се приложу-

ваат како доказ дека кандидатот ги исполнува предвиде-
ните услови; 

- рок за пријавување на кандидати; 
- рок и начин на спроведување на постапката за селек-

ција; 
- адреса на која се доставува пријавата со документите; 
- напомена дека неблаговремените и нецелосните при-

јави нема да бидат земени за разгледување. 
 

Член 22 
Одлуката на Управниот одбор на Академијата за рас-

пишување јавен оглас за извршен директор на Академија-
та се објавува во “Службен весник на Република Македо-
нија” и најмалку два дневни весника, од кои најмалку во 
по еден од весниците што се издаваат на македонски јазик 
и весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат 
најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик 
различен од македонскиот.  

  
Член 23 

Рокот за пријавување на јавниот оглас од од член 21 на 
овој Статут изнесува петнаесет (15) дена од објавувањето 
во “Службен весник на Република Македонија”.  

 
Член 24 

Комисијата од член 12 од овој Статут, во рок од осум (8) 
дена по истекот на рокот за пријавување на заинтересираните 
кандидати, подготвува извештај за кандидатите кои ги испол-
нуваат условите и го доставува до Управниот одбор.  

 
Член 25 

Управниот одбор го именува извршниот директор најдоц-
на 30 дена по истекот на рокот за пријавување на огласот или 
донесува заклучок за распишување нов оглас, доколку не извр-
ши именување од пријавените кандидати.  
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Член 26 
(1) Одлуката на Управниот одбор на Академијата за 

тоа кој кандидат е именуван за извршен директор на Ака-
демијата се објавува во “Службен весник на Република 
Македонија” и на огласната табла на Академијата, а се из-
вестуваат и сите пријавени кандидати. 

 
(2) Незадоволните кандидати имаат право да поднесат 

барање за преиспитување на одлуката за именување извр-
шен директор на Академијата до Управниот одбор на Ака-
демијата во рок од осум (8) дена од денот на нејзиниот при-
ем, како и право на судска заштита во рок од осум (8) дена 
од денот на приемот на решението. 

 
Член 27 

Висината на платата на извршниот директор на Академија-
та е еднаква на платата на судија на апелационен суд.  

 
Член 28 

Управниот одбор на Академијата со одлука го конста-
тира настапувањето на условите за престанок на мандатот 
на директорот и извршниот директор на Академијата 
предвидени во член 22 став (1) од Законот.  

 
Член 29 

Иницијатива за разрешување на директорот или на из-
вршниот директор на Академијата може да поднесат на-
малку пет (5) членови на Управниот одбор, а постапката 
се поведува со одлука на Управниот одбор. 

 
Член 30 

За поведената постапка за разрешување, Претседате-
лот на Управниот одбор го известува директорот и изврш-
ниот директор на кои им се овозможува пред сите членови 
на Управниот одбор да се произнесат за причините за нив-
ното разрешување.  

Член 31 
(1) Управниот одбор ја задолжува комисијата од член 

12 од овој Статут да ги испита фактите, околностите и 
причините содржани во иницијативата за разрешување на 
директорот или извршниот директор. 

(2) Комисијата поднесува извештај до Управниот од-
бор, со предлог за разрешување или за одбивање на ини-
цијативата за разрешување на директорот или извршниот 
директор во рок од осум (8) дена по спроведеното испиту-
вање од претходниот став на овој член. 

 
Член 32 

Управниот одбор донесува одлука за разрешување или за 
одбивање на иницијативата за разрешување на директорот или 
извршниот директор во рок од осум (8) дена по приемот на из-
вештајот на комисијата од претходниот член.  

 
Член 33 

Директорот и извршниот директор имаат право да подне-
сат барање за преиспитување на одлуката на Управниот одбор 
за нивно разрешување во рок од осум (8) дена од нејзиниот 
прием, како и право на судска заштита, во рок од осум (8) дена 
од денот на приемот на решението.  

Член 34 
Во случај на престанок на мандатот или разрешување 

на директорот или извршниот директор пред истекот на 
времето за кое се именувани, Управниот одбор до имену-
вањето на нов директор, односно нов извршен директор, 
овластува вршител на должноста директор или извршен 
директор од редот на вработените.   

Член 35 
Постапката за именување нов директор или нов извр-

шен директор се спроведува во рок од 30 дена пред исте-
кот на мандатот на актуелниот директор или на извршни-
от директор.   

Член 36 
(1) Членовите на Програмскиот совет, кој како стручен 

орган на Академијата го сочинуваат седум (7) членови, 
согласно со член 23 од Законот, ги назначува Управниот 
одбор од редовите на судиите, јавните обвинители, Мини-
стерството за правда, како и други правни експерти.  

(2) Програмскиот совет дава насоки и ги утврдува предло-
зите на програмите: за приемен испит, за почетна обука, за за-
вршен испит, за постојано стручно усовршување, за обука на 
едукатори и други специјализирани програми. 

Член 37 
За член на Програмскиот совет може да биде назначен: 
- судија или јавен обвинител со најмалку (осум) 8 години 

работно искуство како судија или јавен обвинител; или 
- истакнат правник или професор по правни науки, со 

најмалку (осум) 8 години работно искуство во областа на 
кривичното, граѓанското, трговското, уставното, управно-
то, меѓународното или европското право; 

- и кој поседува стручни и морални квалитети и ужива уг-
лед во вршењето на функцијата, односно професијата. 

 
Член 38 

За членови на Програмскиот совет можат да бидат 
назначени активни или пензионирани судии и јавни обви-
нители, како и активни или пензионирани правни експер-
ти, кои ги исполнуваат критериумите предвидени во прет-
ходниот член од овој Статут.  

 
Член 39 

(1) Членовите на Програмскиот совет ги предлагаат 
институциите кои се застапени во Управниот одбор на 
Академијата преку нивните претставници членови на 
Управниот одбор, и тоа: 

- Врховниот суд на Република Македонија на општа 
седница предлага двајца (2) членови; 

- Колегиумот на Јавното обвинителство на Република 
Македонија предлага двајца (2) членови; 

- Судскиот совет на Република Македонија предлага 
еден (1) член; 

- Советот на јавните обвинители предлага еден (1) 
член, и 

- Министерството за правда предлага еден (1) член.  
 (2) Предлагачите од претходниот став на овој член 

можат да предложат повеќе кандидати за едно место член 
на Програмскиот совет.  

 
Член 40 

Кон предлогот за назначување член на Програмскиот 
совет, предлагачот или предлагачите приложуваат кратка 
биографија на кандидатот, со податоци за неговите профе-
сионални достигнувања, објавени стручни правни трудо-
ви, учество на домашни и меѓународни советувања, кон-
ференции и семинари и други податоци кои ќе служат во 
поткрепа на исполнувањето на критериумите предвидени 
во член 37 од овој Статут. 

 
Член 41 

(1) Мандатот на членовите на Програмскиот совет из-
несува две години, со право повторно да бидат назначени.  

(2) Во случај на испразнување на местото член на Про-
грамски совет, Управниот одбор назначува нов член во 
рок од 30 дена. 

(3) Назначувањето на новиот состав на членови на 
Програмскиот совет, Управниот одбор го врши во рок од 
30 дена пред истекот на мандатот на актуелните членови 
на Програмскиот совет. 

 
Член 42 

Програмскиот совет ги врши работите од делокругот 
на својата надлежност предвидени во член 24 став (1) од 
Законот, во полн состав на седница. 

 
Член 43 

(1) Седниците на Програмскиот совет ги свикува и со нив 
претседава директорот на Академијата, без право на глас. 

(2) На седниците може да се поканат и да присуствува-
ат и други лица, експерти од соодветните области, кои ќе 
придонесат за успешно остварување на надлежноста на 
Програмскиот совет.  

 
Член 44 

Одлуките на Програмскиот совет се донесуваат со 
мнозинство гласови од вкупниот број членови. 
 

III. ЕДУКАТОРИ И МЕНТОРИ ВО АКАДЕМИЈАТА 
 

Член 45 
Едукаторите, како експерти кои непосредно ги спрове-

дуваат програмите за обука и постојано стручно усовршу-
вање во Академијата, се определуваат од редот на судиите 
и јавните обвинители, како и од истакнати експерти од 
определена област.  
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Член 46 
Едукаторите во Академијата треба да ги исполнуваат 

следниве критериуми:  
- да имаат судиски или обвинителски стаж од најмалку 

осум (8) години; или 
- да имаат работно искуство како експерти во соодвет-

ната област од најмалку осум (8) години;  
- да поседуваат стручни и морални квалитети и да 

уживаат углед во вршењето на функцијата, односно про-
фесијата;  

- да имаат искуство и углед во вршењето едукација на 
судии и јавни обвинители, имајќи ја предвид судската, од-
носно обвинителската или стручната кариера;  

- да имаат соодветни познавања за методите на едука-
ција и начините на учење на возрасните. 

 
Член 47 

Како едукатори во Академијата можат да бидат анга-
жирани активни или пензионирани судии и јавни обвини-
тели, како и активни или пензионирани експерти од опре-
делена област, кои ги исполнуваат критериумите предви-
дени во претходниот член од овој Статут.  

 
Член 48 

(1) Постојаните едукатори се определуваат од редот на 
судиите и јавните обвинители кои ги исполнуваат крите-
риумите предвидени во член 46 од овој Статут и тие се ан-
гажираат во сите програми, вклучително и во програмата 
за почетна обука, како и во програмите за постојано 
стручно усовршување на Академијата.  

(2) Повремените едукатори се определуваат од редот 
на истакнати експерти од определена област кои ги испол-
нуваат критериумите предвидени во член 46 од овој Ста-
тут и тие, по правило, се ангажираат во општите и во спе-
цијализираните програми за постојано стручно усовршу-
вање на Академијата.   

Член 49 
Директорот на Академијата предлага листа на постоја-

ни и повремени едукатори, којашто ја утврдува Управни-
от одбор на Академијата, а по претходна консултација со 
Врховниот суд на Република Македонија, Судскиот совет 
на Република Македонија и Советот на јавни обвинители. 

 
Член 50 

(1) Судскиот совет на Република Македонија и Сове-
тот на јавни обвинители до Управниот одбор доставуваат 
листа на ментори од редот на активните судии и јавни об-
винители, под чии насоки и упатства работат кандидатите 
во текот на практичниот дел од почетната обука во судо-
вите, односно јавните обвинителства.  

(2) Како ментори се определуваат судии и јавни обви-
нители коишто ги исполнуваат критериумите за едукатори 
предвидени во член 46 од овој Статут.  

 
Член 51 

Управниот одбор со посебен правилник го уредува на-
чинот на остварување на правото на едукаторите и менто-
рите на надоместок за извршената работа и правото на на-
доместок на трошоците поврзани со подготовката и изве-
дувањето на обуката и едукацијата, по претходна соглас-
ност од министерот за правда.  

 
IV. СТРУЧНА СЛУЖБА НА АКАДЕМИЈАТА 

 
Член 52 

Организацијата и работата на стручната служба на 
Академијата се заснова на следниве начела: 

- професионалност; 
- стручност; 
- одговорност; 
- економичност;  
- правична и соодветна застапеност на сите заедници 

во Република Македонија.   
Член 53 

(1) Основната организациона структура на Академија-
та се состои од сектор за почетна обука, сектор за постоја-
но стручно усовршување, општ административен сектор и 
други сектори. 

(2) За секој сектор се назначува раководител и одреден 
број извршители. 

(3) Во секој сектор се формира едно или повеќе одделе-
нија, во зависност од потребите и организацијата на работа.  

Член 54 
Со актот за внатрешната организација и систематизација 

на работните места, којшто го донесува Управниот одбор, 
поблиску се уредува организацијата и работите и работните 
задачи на вработените во стручната служба на Академијата.  

Член 55 
Вработените во постојниот Центар за континуирана 

едукација при Здружението на судиите на Република Ма-
кедонија продолжуваат да ги вршат работите и работните 
задачи во Академијата, а по донесувањето на актот за вна-
трешна организација и систематизација се распоредуваат 
на соодветни работни места.  

Член 56 
Во однос на начинот и постапката за нови вработувања 

и остварувањето на правата, обврските и одговорностите на 
вработените во Академијата, ќе се применуваат одредбите 
од законот со кој се регулираат работните односи во право-
судните органи (член 29 од Законот).  

 
V. ФИНАНСИРАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА  

НА АКАДЕМИЈАТА  
Член 57 

(1) Средствата за работа на Академијата што се обез-
бедуваат од Буџетот на Република Македонија преку “Бу-
џетот на Судска власт” ги утврдува Управниот одбор, во 
постапка уредена со овој Статут. 

(2) Управниот одбор донесува краткорочни, средно-
рочни и долгорочни финансиски програми во кои, во за-
висност од временскиот период за кој се однесуваат, се 
конкретизираат изворите на средствата за работа и за фи-
нансирање на дејноста на Академијата. 

(3) При конкретизирањето на изворите на финансирање 
во овие програми, Управниот одбор посебно ги утврдува 
изворите на средства за почетната обука и за постојаното 
стручно усовршување на судиите и јавните обвинители, а 
посебно изворите на средства за постојаното стручно усовр-
шување на државните службеници од Министерството за 
правда коишто вршат работи од областа на правосудството 
и на судските и обвинителските службеници.   

Член 58 
(1) Врз основа на финансиските програми од претход-

ниот член, директорот изготвува нацрт годишен финанси-
ски план на Академијата, во кој детално ги планира средс-
твата за работа и за вршење на дејноста на Академијата за 
наредната година.  

(2) По усвојувањето на делот на средствата од држав-
ниот буџет наменет за судската власт Управниот одбор го 
донесува годишниот финансиски план на Академијата.   

Член 59 
Начинот на употреба на средствата за работа на Ака-

демијата се определува со годишниот финансиски план на 
Академијата.   

Член 60 
Директорот на Академијата изготвува нацрт завршна 

сметка за тековната фискална година и ја доставува до 
Управниот одбор на усвојување, најдоцна до крајот на ме-
сец јануари во наредната година.  

Член 61 
Управниот одбор дава насоки кои активности ќе се оства-

руваат преку обезбедување средства од проекти, донации, по-
дароци и слично од домашни и меѓународни извори, врз ос-
нова на посебни програми и предлог проекти.  

Член 62 
Академијата ќе настојува да обезбеди средства како са-

мостојни приходи за определени свои активности преку из-
давање публикации, реализација на проекти, грантови и 
слично, при што Академијата не може да прифати средства 
чие доделување се условува со исполнување на одредени 
барања или поволности со кои се доведува во прашање не-
зависноста и самостојноста во вршењето на дејноста. 

 
ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН НА ВРШЕЊЕ  

НА ДЕЈНОСТА 
 

VI. ПОЧЕТНА ОБУКА  
Член 63 

Академијата врши прием, селекција и почетна обука на 
кандидатите за судии и јавни обвинители и за таа цел:  
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- го утврдува начинот на пријавување на кандидатите 
во Академијата;  

- ја утврдува содржината на јавниот оглас и распишува 
јавен оглас за прием на кандидати во Академијата;  

- ја утврдува содржината и спроведува квалификацио-
нен тест и приемен испит;  

- го обезбедува остварувањето на начелото на правич-
на и соодветна застапеност на сите заедници во Република 
Македонија при приемот во Академијата; 

- изготвува програми за подготвителна настава за при-
ем во Академијата; 

- ја конституира и го утврдува начинот на работа на 
Комисијата за квалификација и прием на кандидати и на 
Комисијата за завршен испит;  

- ја утврдува Програмата за почетна обука;  
- ја организира и спроведува почетната обука на при-

мените кандидати;  
- ја утврдува Програмата за полагање на завршниот 

испит;  
- ги утврдува критериумите и системот на вреднување 

на успехот на кандидатите; 
- ги утврдува правата и обврските на кандидатите кои 

ја следат почетната обука во Академијата;  
- и врши други работи поврзани со почетната обука.  

Прием во Академијата 
Член 64 

Приемот на кандидати во Академијата за следење на про-
грамата за почетна обука се врши врз основа на јавен оглас, 
кој е достапен за секој што ги исполнува условите за прием 
во Академијата, утврдени во член 34 од Законот за Академија 
за обука на судии и јавни обвинители и во овој Статут.  

Јавен оглас за прием во Академијата 
Член 65 

Управниот одбор на Академијата распишува јавен ог-
лас за прием во Академијата веднаш, но не подоцна од 15 
дена по добивањето на одлуката за бројот на слободни ме-
ста за судии и заменици јавни обвинители во основните 
судови, односно основните јавни обвинителства од страна 
на Судскиот совет на Република Македонија и Советот на 
јавни обвинители, согласно со член 33 став (2) од Законот.  

Член 66 
Одлуката на Управниот одбор за распишување јавен 

оглас за прием во Академијата се објавува во “Службен 
весник на Република Македонија” и во најмалку два днев-
ни весника, од кои најмалку во по еден од весниците што 
се издаваат на македонски јазик и весниците што се изда-
ваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓани-
те кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот.   

Содржина на јавниот оглас 
Член 67 

Јавниот оглас за прием во Академијата содржи: 
- број на слободни места за судии и заменици јавни об-

винители; 
- основните судови и основните јавни обвинителства 

за кои се распишува огласот; 
- општите и посебните условите за прием на Академи-

јата, согласно со член 34 од Законот; 
- содржина на пријавата и документи кои се приложу-

ваат; 
- рок за пријавување на кандидатите, кој изнесува 15 

дена, сметано од денот на објавувањето во “Службен вес-
ник на Република Македонија”, согласно со член 33 став 
(3) од Законот; 

- адреса на која се доставува пријавата со документите; 
- напомена дека кандидатите ќе бидат дополнително 

известени за времето и местото на полагање на квалифи-
кациониот тест и приемниот испит; 

- напомена дека неблаговремените и нецелосните при-
јави нема да бидат земени за разгледување; 

- начинот на кој ќе се остварува начелото на правична 
и соодветна застапеност на сите заедници во Република 
Македонија при приемот во Академијата.  

Начин на пријавување на кандидатите за прием  
во Академијата 

Член 68 
(1) Кандидатите до Академијата поднесуваат пријава 

на образец во кој се содржани податоци за исполнување 
на условите за прием според јавниот оглас и кон пријавата 
се приложуваат потребните документи како доказ за ис-
полнување на предвидените услови.  

(2) Во пријавата, кандидатот посебно посочува кој светски 
јазик и до кое ниво го познава и се изјаснува за припадноста 
кон една од заедниците во Република Македонија.  

(3) Академијата го изготвува образецот на пријавата 
согласно со содржината на јавниот оглас предвидена во 
член 67 од овој Статут.   

Член 69 
Доколку се констатира дека на јавниот оглас за прием 

во Академијата не се пријавиле доволен број кандидати, во 
рок од 30 дена се распишува нов јавен оглас.   

Член 70 
Заради објективно спроведување на постапката за селек-

ција на пријавените кандидати се формира посебна Комисија 
за квалификација и прием на кандидати, која, согласно со 
член 37 од Законот, е составена од седум (7) членови.  

 
Комисија за квалификација и прием на кандидати 

Член 71 
Членовите на Комисијата за квалификација и прием на 

кандидати се назначуваат на следниов начин: четири (4) чле-
на по предлог на Судскиот совет на Република Македонија, 
два (2) члена по предлог на Советот на јавните обвинители и 
еден (1) член по предлог на министерот за правда. 
 
Начин на конституирање на Комисијата за квалифи-

кација и прием на кандидати 
Член 72 

(1) Управниот одбор ја доставува одлуката за распишу-
вање јавен оглас за прием во Академијата од член 67 од 
овој Статут до надлежните органи, со барање за назначува-
ње членови на Комисијата за квалификација и прием на 
кандидати, согласно со член 72 од овој Статут.  

(2) Управниот одбор ја конституира Комисијата од прет-
ходниот став на начин што Претседателот на Управниот одбор 
ја свикува првата седница на Комисијата во рок од осум (8) де-
на од назначувањето на нејзините членови.  

 
Член 73 

(1) Комисијата од своите редови избира претседател 
на Комисијата. 

(2) Претседателот на Комисијата раководи со спрове-
дувањето на квалификациониот тест и приемниот испит, 
како и со работата на Комисијата. 

 
Член 74 

Претседателот, од редот на членовите на Комисијата, опре-
делува испитувачи по одделни области и предмети и определу-
ва други задолженија на одделни членови од Комисијата. 

 
Член 75 

Комисијата за квалификација и прием на кандидати ги 
врши своите задачи во полн состав.  

 
Член 76 

Одлуките на Комисијата се донесуваат со мнозинство 
гласови од вкупниот број членови. 

 
Постапка за селекција на пријавените кандидати 

Член 77 
Селекцијата на пријавените кандидати за прием во 

Академијата се врши врз основа на квалификационен тест 
и приемен испит. 

 
Квалификационен тест 

Член 78 
(1) Квалификациониот тест е писмен и анонимен. 
(2) Квалификациониот тест содржи прашања од обла-

ста на кривичното, граѓанското, уставното, управното, ме-
ѓународното и европското право, како и прашања за акту-
елните општествени состојби.  

(3) Квалификациониот тест опфаќа и прашања за оце-
нување на познавањето на еден од светските јазици од 
страна на пријавените кандидати.  

(4) Прашањата во квалификациониот тест од став (2) и 
(3) од овој член конкретно ги утврдува Комисијата за ква-
лификација и прием на кандидати. 

 
Член 79 

(1) Деновите и местото на полагање на квалификацио-
ниот тест ги определува Комисијата за квалификација и 
прием на кандидати, во зависност од бројот на пријавени-
те кандидати. 
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(2) Начинот и постапката на полагањето на квалифика-
циониот тест поблиску се уредуваат со посебен правилник 
којшто го донесува Управниот одбор на Академијата. 

 
Член 80 

Квалификациониот тест се полага во присуство и под над-
зор на Комисијата за квалификација и прием на кандидати.  

Член 81 
Анонимноста на квалификациониот тест се обезбедува 

со компјутерско шифрирање на тестовите на кандидатите. 
 

Член 82 
Оценувањето на квалификациониот тест го врши Комиси-

јата за квалификација и прием на кандидати, со бодови, до вто-
ра децимала, според критериуми и систем на вреднување што 
ги утврдува Управниот одбор на Академијата, со правилникот 
од член 79 став (2) од овој Статут. 

 
Член 83 

(1) Резултатите од квалификациониот тест ги утврдува 
и објавува Комисијата за квалификација и прием на канди-
дати во форма на ранг-листа, во рок од 48 часа по завршува-
њето со полагањето на квалификациониот тест.  

(2) Ранг-листата од претходниот став на овој член се 
објавува на огласната табла и на Интернет страницата на 
Академијата. 

 
Член 84 

(1) Незадоволниот кандидат има право на приговор во 
рок од 48 часа од објавувањето на резултатите од квали-
фикациониот тест.  

(2) Приговорот се поднесува до Управниот одбор и по 
истиот одлучува во рок од три (3) дена. 

(3) На седницата на која се разгледуваат приговорите 
учествува и претседателот на Комисијата или член којшто 
тој ќе го определи, без право на глас.  

 
Приемен испит 

Член 85 
(1) Приемниот испит се полага во рок од осум (8) дена 

по објавувањето на конечните резултати од квалификаци-
ониот тест. 

(2) Право да полагаат приемен испит имаат кандидати-
те коишто постигнале највисоки оцени на квалификацио-
ниот тест, и тоа двајца кандидати за едно слободно место.  

Член 86 
(1) Приемниот испит се состои од писмен и устен дел, 

со интервју. 
(2) Содржината на приемниот испит поблиску се утврду-

ва со Програма за полагање на приемниот испит, при што: 
- писмениот дел се состои од решавање случаи од кри-

вичното и граѓанското право и прашања од областа на 
кривичното, граѓанското, трговското, уставното, управно-
то, меѓународното и европското право, како и прашања од 
познавањето на еден од светските јазици;  

- устниот дел содржи прашања од кривичното, граѓан-
ското, трговското, уставното, управното, меѓународното и 
европското право; 

- интервјуто опфаќа непосреден разговор и прашања 
за лични мислења и ставови во врска со вршењето на су-
диската и обвинителската функција.  

Член 87 
(1) Приемниот испит се спроведува во присуство и 

под надзор на Комисијата за квалификација и прием на 
кандидати.  

(2) Начинот и постапката на полагањето на приемниот 
испит поконкретно се уредуваат со посебен правилник кој-
што го донесува Управниот одбор на Академијата.   

Член 88 
Оценувањето на приемниот испит го врши Комисијата 

за квалификација и прием на кандидати, со бодови, до вто-
ра децимала, според критериуми и систем на вреднување 
што ги утврдува Управниот одбор на Академијата со пра-
вилникот од претходниот член на овој Статут.   

Член 89 
(1) Резултатите од приемниот испит ги утврдува и ги 

објавува Комисијата за квалификација и прием на канди-
дати во форма на ранг-листа за прием на кандидати во 
Академијата, најдоцна во рок од 48 часа по завршувањето 
со полагањето на приемниот испит. 

(2) Ранг-листата за прием на кандидати во Академија-
та се објавува на огласната табла и на Интернет страница-
та на Академијата.  

(3) Комисијата за квалификација и прием на кандида-
ти, во рокот предвиден во став (1) на овој член, поднесува 
и извештај до Управниот одбор за резултатите од прием-
ниот испит.  

 
Член 90 

(1) Незадоволниот кандидат, односно кандидатот кој 
не е примен во Академијата или кој не е задоволен од 
утврденото место на ранг-листата има право на приговор 
во рок од 48 часа од објавувањето на резултатите од при-
емниот испит.  

(2) Приговорот се поднесува до Управниот одбор на Ака-
демијата и по истиот одлучува во рок од три (3) дена. 

(3) На седницата на која се разгледуваат приговорите, 
учествува и претседателот на Комисијата или член којшто 
тој ќе го определи, без право на глас.  

 
Член 91 

Приемот на кандидати кои ќе ја следат почетната обу-
ка во Академијата се врши врз основа на конечната ранг-
листа, којашто се изготвува врз основа на постигнатите 
бодовни резултати на кандидатите на приемниот испит и 
според бројот на утврдените слободни места за судии и 
јавни обвинители.  

 
Правична и соодветна застапеност 

Член 92  
(1) Начелото на правична и соодветна застапеност на гра-

ѓаните коишто им припаѓаат на сите заедници во Република 
Македонија, при селекцијата на кандидатите за прием во Ака-
демијата, се остварува на тој начин што, без да се нарушуваат 
критериумите предвидени со Законот и со овој Статут, при ед-
накви бодовни резултати на приемниот испит, предност има 
кандидатот од редот на заедниците. 

(2) При утврдувањето на бројот на кандидатите кои-
што ќе бидат примени на овој начин ќе се има предвид 
бројноста на заедниците, според податоците од последни-
от статистички попис на населението во Република Маке-
донија, и бројот на утврдените слободни места за судии и 
јавни обвинители.   

Подготвителна настава 
Член 93 

Заради доследно остварување на начелото на правична и 
соодветна застапеност на граѓаните коишто им припаѓаат на 
сите заедници во Република Македонија, Академијата, во сора-
ботка со правните факултети во Република Македонија изго-
твува програми за подготвителна настава за прием во Акаде-
мијата за сите заинтересирани кандидати, а посебно за оние ко-
ишто им припаѓааат на заедниците што сочинуваат најмалку 
20% од граѓаните во Република Македонија, со цел нивно при-
готвување и подготвување за полагање на квалификациониот 
тест и приемниот испит на Академијата.   

Почетна обука на кандидати за судии и јавни  
обвинители 
Член 94 

(1) Почетната обука, во траење од 15 месеци, се одвива 
согласно со програмата за почетна обука на кандидатите за 
судии и јавни обвинители што ја утврдува Управниот одбор 
на Академијата, по предлог на Програмскиот совет. 

(2) Управниот одбор донесува посебен Правилник за поче-
токот, текот на одвивањето, редот и дисциплината, дисциплин-
ската одговорност и други права и обврски на кандидатите ко-
ишто ја следат почетната обука во Академијата. 

(3) На првиот ден од започнувањето на почетната обука 
во Академијата кандидатите даваат свечена изјава дека ќе ги 
почитуваат правилата предвидени со општите акти на Акаде-
мијата и дека ќе ги чуваат како доверливи податоците за кон-
кретни судски и обвинителски предмети што ќе ги стекнат во 
текот на обуката во Академијата.   

Програма за почетна обука 
Член 95 

(1) Програмата за почетна обука се состои од два дела: 
теоретска настава, во траење од пет (5) месеци и практич-
на обука, во траење од десет (10) месеци, со подготовка за 
полагање завршен испит. 

(2) Спроведувањето на програмата од претходниот 
став го организира и го координира извршниот директор 
на Академијата. 
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Теоретска настава 
Член 96 

(1) Теоретскиот дел на почетната обука опфаќа наста-
ва во следниве области од правото: 

- кривично право;  
- граѓанско право; 
- уставно и управно право;  
- меѓународно право; 
- право на Европската унија. 
(2) Исто така, теоретскиот дел опфаќа општи предмети 

како комуникациски и говорни вештини, правно истражува-
ње, изготвување судски одлуки, обвинителни и други акти, 
стандарди на етичко и професионално однесување, судска 
психологија и психијатрија, изучување странски јазици, ра-
бота со компјутер и нови информатички технологии и друго.  

(3) Времетраењето на часовите од теоретската настава 
според областите на правото од став (1) на овој член и време-
траењето на часовите по предметите од став (2) од овој член 
поблиску се уредуваат со програмата за почетна обука.  

Практична обука 
Член 97 

Практичниот дел од почетната обука се спроведува под 
насоки и упатства на менторите – судии и јавни обвините-
ли, првенствено во судовите, односно во јавното обвини-
телство, како и во други правосудни органи, институции и 
организации кои имаат допирни точки со извршувањето на 
судиската и обвинителската функција.   

Член 98 
(1) Практичниот дел од почетната обука ги опфаќа 

следниве главни области од правото: кривичното право и 
граѓанското право. 

(2) Практичниот дел се спроведува особено преку 
следниве методи: 

- присуство на расправи и претреси што ги води мен-
торот на кандидатот; 

- изготвување нацрт-судски одлуки, обвинителни и 
други акти; 

- учество во симулирани судења;  
- извршување правни работи во други правосудни ор-

гани и сродни институции и организации.  
(3) Времетраењето на практичната обука, според обла-

стите на правото и во соодветните органи и институции, 
согласно со претходните ставови на овој член, поблиску 
се уредува со програмата за почетна обука.  

Член 99 
Последниот месец кандидатот се подготвува во Акаде-

мијата за полагање и го полага завршниот испит пред Ко-
мисијата за завршен испит.  

Член 100 
Заради објективно спроведување на завршниот испит 

и заради објективно оценување на оспособеноста на кан-
дидатите кои ја следеле почетната обука во Академијата 
за вршење на судиската и обвинителската функција се 
формира посебна Комисија за завршен испит, која е соста-
вена од седум (7) членови.   

Комисија за завршен испит 
Член 101 

Членовите на Комисијата за завршен испит се назна-
чуваат на следниов начин: четири (4) члена по предлог на 
Судскиот совет на Република Македонија, два (2) члена 
по предлог на Советот на јавните обвинители и еден (1) 
член по предлог на министерот за правда. 
 

Начин на конституирање на Комисијата  
за завршен испит 

Член 102  
(1) Последниот месец од почетната обука Управниот 

одбор упатува барање до належните органи за назначува-
ње членови на Комисијата за завршен испит, согласно со 
член 100 од овој Статут.  

(2) Управниот одбор ја конституира Комисијата за за-
вршен испит на тој начин што Претседателот на Управни-
от одбор ја свикува првата седница на Комисијата во рок 
од осум (8) дена од назначувањето на нејзините членови.   

Член 103 
(1) Комисијата од своите редови избира претседател 

на Комисијата.  
(2) Претседателот на Комисијата раководи со спрове-

дувањето на завршниот испит, како и со работата на Ко-
мисијата. 

Член 104 
Претседателот, од редот на членовите на Комисијата, 

определува испитувачи по одделни области и предмети и до-
верува други задолженија на одделни членови на Комисијата. 

 
Член 105 

Комисијата за завршен испит ги врши своите задачи 
во полн состав.  

Член 106 
Одлуките на Комисијата се донесуваат со мнозинство 

гласови од вкупниот број членови.  
Завршен испит 

Член 107 
(1) Завршниот испит се полага според програма што ја 

утврдува Управниот одбор, по предлог на Програмскиот 
совет и која содржи: 

- прашања и начин на постапување на кандидатот од 
кои ќе се оцени неговата оспособеност за вршење на суди-
ската и обвинителската функција; 

- изработка на пресуди и решенија, обвинителни и 
други акти; 

- учество во симулација на судење. 
(2) Содржината и начинот на полагање и оценување на 

завршниот испит поконкретно ги утврдува Управниот од-
бор на Академијата, со посебен правилник.   

Член 108 
Оценувањето на завршниот испит го врши Комисијата 

за завршен испит со бодови, до втора децимала според 
критериуми и систем на вреднување што ги утврдува 
Управниот одбор на Академијата, со правилникот од 
претходниот член на овој Статут.   

Член 109 
(1) Резултатите од завршниот испит ги утврдува и ги 

објавува Комисијата за завршен испит во форма на ранг-
листа, најдоцна во рок од 48 часа по завршувањето со по-
лагањето на завршниот испит. 

(2) Ранг-листата од претходниот став на овој член се 
објавува на огласната табла и на Интернет страницата на 
Академијата.  

Член 110 
(1) Незадоволниот кандидат има право на приговор во 

рок од 48 часа од објавувањето на резултатите од заврш-
ниот испит.  

(2) Приговорот се поднесува до Управниот одбор и по 
истиот одлучува во рок од три (3) дена. 

(3) На седницата на која се разгледуваат приговорите, 
учествува и претседателот на Комисијата или член што тој 
ќе го определи, без право на глас.  

 
Систем на вреднување на вкупниот успех  

на кандидатите 
Член 111 

(1) Вреднувањето на вкупниот успех на кандидатите 
кои ја следеле почетната обука и го положиле завршниот 
испит на Академијата се врши врз основа на следниве 
критериуми: 

1. успехот постигнат во текот на теоретската настава - 
најмногу 30 бодови; 

2. оцените на менторите - судиите, односно јавните 
обвинители за практичниот дел на почетната обука - најм-
ногу 30 бодови; 

3. успехот постигнат на завршниот испит - најмногу 40 
бодови. 

(2) При определување на вкупниот успех на кандидатите 
се собираат резултатите и оцените постигнати за секој од 
трите критериуми од претходниот став на овој член, кои се 
изразуваат во бодови, до втора децимала. 

(3) Се смета дека кандидатот со успех ја завршил Ака-
демијата доколку постигнал најмалку 80 бодови од вкупно 
100 бодови, при што е потребно во неговиот вкупен успех 
да се задржи соодносот меѓу трите критерими од став (1) 
на овој член - 3 : 3 : 4.  

Член 112 
(1) Врз основа на вкупниот успех на кандидатите, опреде-

лен согласно со критериумите од претходниот член, Комисија-
та за завршен испит утврдува ранг-листа на кандидатите, нај-
доцна во рок од 48 часа по објавувањето на конечните резулта-
ти од полагањето на завршниот испит.  

(2) Комисијата за завршен испит ја доставува ранг-листата 
до Управниот одбор на Академијата и истата ја објавува на ог-
ласната табла и на Интернет страницата на Академијата.  
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Член 113 
Незадоволниот кандидат правото на приговор и жалба 

го остварува согласно со одредбата од член 40, став (4) од 
Законот.   

Конечна ранг-листа на кандидатите за судии  
и јавни обвинители 

Член 114  
Управниот одбор ја доставува конечната ранг-листа на 

кандидатите за судии и јавни обвинители до Судскиот совет 
на Република Македонија и до Советот на јавни обвинители.   

Член 115 
Во зависност од редоследот на конечната ранг-листа кан-

дидатот се определува за кандидат за судија или за кандидат за 
јавен обвинител (член 41 став (3) од Законот). 

 
Уверенија за кандидат за судија и јавен обвинител 

Член 116 
(1) Академијата, на кандидатите коишто успешно ја 

завршиле почетната обука, им издава уверенија со кои тие 
се стекнуваат со својство на кандидат за судија, односно 
на кандидат за јавен обвинител.  

(2) Уверенијата се доделуваат со свечен чин за целата ге-
нерација завршени кандидати за судии и јавни обвнители.  

 
Права и обврски на кандидатите за судии  

и јавни обвинители 
Член 117 

Правата и обврските на кандидатите кои се примени и 
ја следат почетната обука во Академијата, освен правата и 
обврските утврдени во член 41 и други членови од Зако-
нот и од овој Статут, поблиску се уредуваат со Правилни-
кот за почетокот, текот на одвивањето, редот и дисципли-
ната, дисциплинската одговорност и други права и обвр-
ски на кандидатите во врска со одвивањето на почетната 
обука во Академијата.  
Надоместување на трошоците во случај на неоправда-
но откажување од почетната обука или од полагањето 

на завршниот испит 
Член 118 

(1) Директорот на Академијата, во рок од 15 дена од 
денот на откажувањето од почетната обука или од полага-
њето на завршниот испит, ќе го извести кандидатот кој-
што од неоправдани причини се откажал од обуката или 
којшто се откажал од полагањето на завршниот испит, да 
ги надомести трошоците и другите надоместоци за него-
вото обучување во Академијата.  

(2) Висината на трошоците, рокот и начинот на надоме-
стување се утврдуваат со решение, поединечно за секој кан-
дидат, а врз основа на реалните трошоци направени за секој 
кандидат - учесник во почетната обука, според годишниот 
финансиски план на Академијата. 

(3) Оправданоста на причините и основите за ослободу-
вање од обврската за надоместување на трошоците и други-
те надоместоци за обучување во Академијата подетално се 
уредуваат со Правилникот за почетокот, текот на одвивање-
то, редот и дисциплината, дисциплинската одговорност и 
други права и обврски на кандидатите коишто ја следат по-
четната обука во Академијата.  

(4) За постоењето на основите од претходниот став на 
овој член одлучува директорот на Академијата, со решение 
поединечно за секој кандидат – учесник во почетната обука.   

Надоместување на трошоците во случај на 
неуспешно завршување на почетната обука 

Член 119 
(1) Директорот на Академијата, во рок од 15 дена по обја-

вувањето на конечната ранг-листа од член 114 од овој Ста-
тут, го известува кандидатот кој нема успешно да ја заврши 
почетната обука да ги надомести трошоците и другите надо-
местоци за неговото обучување во Академијата. 

(2) Висината на трошоците, рокот и начинот на надо-
местување се утврдува со решение поединечно за секој 
кандидат, а врз основа на реалните трошоци направени за 
секој кандидат - учесник во почетната обука, според го-
дишниот финансиски план на Академијата.  

Член 120 
Незадоволниот кандидат од решението донесено сог-

ласно со член 118 и 119 од овој Статут има право на жалба 
до Управниот одбор на Академијата во рок од осум (8) де-
на, како и право на судска заштита во рок од осум (8) дена 
од денот на приемот на решението.  

VII. ПОСТОЈАНО СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ  
Член 121 

Академијата организира и спроведува постојано стручно 
усовршување на судиите и јавните обвинители, како и на др-
жавните службеници од Министерство за правда кои вршат 
работи од областа на правосудството и на судските и обвини-
телските службеници и тоа преку општи и посебни - специја-
лизирани програми утврдени од страна на Управниот одбор, 
по предлог на Програмскиот совет.   

Изготвување на програмата за постојано стручно  
усовршување 

Член 122 
(1) Програмата за постојано стручно усовршување се изго-

твува по претходно испитување, анкетирање и анализа на мис-
лењата и потребите на судиите, јавните обвинители и другите 
корисници на услугите на Академијата, што го спроведува 
стручната служба на Академијата за секоја наредна година.  

(2) При изготвувањето на програмата од претходниот 
став се консултираат мислењата на институциите претста-
вени во Управниот одбор на Академијата, правните фа-
култети, професионалните комори и други релеванти пра-
восудни инсититуции и организации. 

(3) При изготвувањето на годишната програма за посто-
јано стручно усовршување на Академијата, во чии рамки се 
опфатени општите и посебните - специјализираните програ-
ми, ќе се има предвид правото и обврската на постојано 
стручно усовршување на судиите и јавните обвинители, во 
зависност од нивниот судиски, односно обвинителски стаж, 
во смисла на член 43 од Законот.  

Член 123 
(1) Програмата за постојано стручно усовршување за на-

редната година се доставува до судовите, до јавните обвини-
телства и до Министерството за правда најдоцна до крајот на 
октомври во тековната година, согласно со член 44 став (1) 
од Законот и тоа во печатена форма и преку објавување на 
Интернет страницата на Академијата.  

(2) Интересот за учество во определени делови и семи-
нари од програмата за постојано стручно усовршување за 
наредната година се пријавува најдоцна до крајот месец 
ноември во тековната година.  
 
Содржина на програмата за постојано стручно усовр-

шување на судии и јавни обвинители 
Член 124 

(1) Програмата за постојано стручно усовршување на су-
диите и јавните обвинители опфаќа семинари, конференции, 
стручни расправи, работилници, студиски престои и други 
облици на едукација за следниве области: 

- кривично право;  
- граѓанско право; 
- трговско право; 
- уставно и управно право;  
- меѓународно право; 
- право на Европската унија; 
- странски јазици;  
- работа со компјутер и нови информатички технологии.  
(2) Темите во програмата опфаќаат современи стојали-

шта и практични искуства во примената на законските реше-
нија, новини во законската регулатива, етички стандарди на 
професионално однесување, како и запознавање со искуства-
та и најновите научни и стручни достигнувања од областа на 
националното, меѓународното и европското право.  

Методологија 
Член 125  

Во општите и специјализираните програми за постојано 
стручно усовршување се применуваат теоретски и практич-
ни методи на работа, а посебно се применуваат современи и 
интерактивни методи и техники на предавање и едукација, 
како и методи на далечинско учење.  

Општи програми за постојано стручно  
усовршување 

Член 126 
(1) Општите програми за постојано стручно усовршува-

ње содржат теми со кои се обезбедува континуиран професи-
онален развој и надградување на сознанијата на учесниците 
за актуелните состојби во правото, односно неговите измени 
и дополнувања, како и судска и обвинителска практика. 

(2) Во остварувањето на општите програми, по прави-
ло, учествуваат поголем број учесници, особено од обла-
ста на кривичното, граѓанското, трговското, меѓународно-
то и европското право. 
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Специјализирани програми 
Член 127 

(1) Специјализираните програми содржат теми со кои се 
продлабочуваат знаењата на учесниците во одделни области 
(како на пр. организиран криминал, економски и финансиски 
криминал, права од индустриска сопственост, вештини на ра-
ководење, алтернативно решавање на споровите, и слично), 
при што учествуваат помал број учесници од 20 до 25 и исти-
те се спроведуваат врз принципот на интерактивност. 

(2) Академијата спроведува специјализирани програми за 
конкретни области на правото, во зависност од специјализа-
цијата на судиите и јавните обвинители, како и програми во 
случај на премин од една на друга предметна материја, пре-
мин од еден во друг оддел или одделение од ист суд или јав-
но обвинителство или во друг суд или јавно обвинителство, 
како и во случај на премин од една во друга инстанца.   
Програми за новоизбрани судии и новименувани обви-

нители 
Член 128 

(1) Програмата за стручното усовршување на новоиз-
браните судии и новоименуваните обвинители во основ-
ните судови, односно во основните јавни обвинителства 
коишто на денот на влегување во сила на Законот имаат 
помалку од три години судиско, односно обвинителско 
искуство, согласно со член 56 од Законот, се остварува во 
времетраење од три (3) месеца. 

(2) Програмата од претходниот став, покрај теми и пра-
шања содржани во општите програми за постојано стручно 
усовршување, опфаќа и посебни теми и прашања во завис-
ност од предметната материја на која работат новоизбрани-
те судии и новоименуваните обвинители.  

(3) Програмата од став (1) на овој член се одвива двапа-
ти годишно и тоа: за избраните судии и обвинители во пр-
вата половина од тековната година, програмата започнува 
на почетокот на октомври, додека за оние избрани во втора-
та половина од тековната година програмата започнува во 
почетокот на април, следната година.   

Програми за обука на едукатори 
Член 129 

Академијата спроведува посебни програми за обука на 
нови, како и за обука на постојаните и повремените едукато-
ри и ментори во Академијата заради нивно оспособување и 
надградување на сознанијата за примена на современи и ин-
терактивни методи и техники на обука и едукација и начини-
те на учење на возрасните, унапредување на вештините и ко-
ристење на аудио-визуелни помагала, со посебен акцент на 
специфичностите на правната материја и вршењето на суди-
ската и обвинителската функција.   

Стручно усовршување на државните службеници  
од Министерство за правда 

Член 130 
Државните службеници од Министерство за правда 

коишто вршат работи од областа на правосудството, пра-
вото на постојано и повремено стручно усовршување во 
Академијата го остваруваат на начин што учествуваат во 
специјализираните програми наменети првенствено за су-
диите и јавните обвинители.   
Стручното усовршување на судските и обвинителските 

службеници 
Член 131 

(1) Академијата спроведува посебни програми за 
стручно усовршување на судските и обвинителските 
службеници кои се изготвуваат по претходна консултаци-
ја и испитување на потребите на оваа категорија на корис-
ници на услугите на Академијата и во зависност од распо-
ложивите финансиски средства.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Раководните и стручните службеници во судовите и 
јавните обвинителства, покрај во посебните програми од прет-
ходниот став на овој член, можат да учествуваат и во општите 
и специјализираните програми за постојано стручно усовршу-
вање наменети првенствено за судиите и јавните обвинители.  

(3) Посебните програми за стручно усовршување на 
стручно-административните службеници во судовите и 
јавните обвинителства, посебно опфаќаат теми и прашања 
поврзани со начинот и техниките на постапување по пред-
метите (case management), односи со странките и јавноста, 
етички правила на однесување и други прашања од значе-
ње за извршување на нивните работни обврски и подобру-
вање на ефикасноста на судството и обвинителството.   

Програми за обука на други целни групи 
Член 132 

(1) Академијата може да организира и спроведува обу-
ка на адвокати, нотари и други сродни професионални 
групи, на комерцијална основа, преку котизација, без при-
тоа да се наруши нејзината дејност.  

(2) Висината на котизацијата за учество во програмите 
наменети за лицата од претходниот став се утврдува од-
делно за секоја програма, во зависност од финансиската 
пресметка на трошоците потребни за нејзина реализација, 
а според параметрите утврдени со годишниот финансиски 
план на Академијата.   

Член 133 
Во зависност од темите и прашањата опфатени во оп-

штите и специјализираните програми за постојано струч-
но усовршување на Академијата, на лицата од претходни-
от член може повремено да им се допушти и да им се 
овозможи учество и во тие програми.  

 
Член 134 

(1) При водењето евиденција и издавањето потврди на 
корисниците на услугите на Академијата за бројот на часови 
поминати на постојано стручно усовршување, согласно со 
член 44 став (2) и став (3) од Законот, ќе се применуваат про-
писите за заштита на личните податоци.  

(2) Евиденцијата од претходниот став на овој член ќе се 
надгради над електронската база на податоци за судиите на 
постојниот Центар за континуирана едукација при Здруже-
нието на судиите на Република Македонија.  

 
VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 135 

(1) Предлог-статутот на Академијата за обука на судии 
и јавни обвинители, согласно со член 5 став (3) од Зако-
нот, се доставува на претходно мислење на Владата на Ре-
публика Македонија.  

(2) Статутот на Академијата се донесува во рок од 30 
дена од денот на конституирањето на Управниот одбор 
(член 54 од Законот).  

 
Член 136 

(1) Овој Статут се објавува во “Службен весник на Ре-
публика Македонија”. 

(2) Овој Статут влегува во сила со денот на објавува-
њето на огласната табла.  

(3) Статутот се објавува и на Интернет страницата на 
Академијата, како и на друг начин што овозможува негова 
достапност.   

Член 137 
Измените и дополнувањата на овој Статут се вршат во 

постапка пропишана за негово донесување.   
3 јули 2006 година                    Академија за обука на 
          Скопје                          судии и јавни обвинители 

                                   Претседател на Управен одбор, 
                                           Агим Мифтари, с.р. 
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