16 јуни 2016

Бр. 113 - Стр. 7

Ако кандидатот не ги исполнува условите од чл. 66

Против решението со кое се одбива приемот канди-

од Статутот и член 12 од Законот за адвокатура Коми-

датот има право на жалба во рок од 15 дена од денот на

сијата за прием донесува решение со кое се одбива ба-

приемот на решението.

рањето за прием.

По жалбата одлучува Управниот одбор.

Во членот 67 се додадва нов став 2 и став 3 кои

Против конечното решение на Управниот одбор
кандидатот може да поведе управен спор.

гласат:
„Пред донесување на одлуката по барањето за

Член 3

прием, Комисијата за прием ќе изврши проверки на
пригоден начин на фактите од член 12 од Законот за

Оваа Одлука за измена на Статутот стапува во сила

адвокатура и тоа дали лицето ужива углед, дали е дос-

со денот на нејзиното објавување во „Службен весник

тојно за вршење адвокатска дејност вклучително од ас-

на РМ“.

пект на познавање на адвокатската етика регулирана во

Се овластува Управниот одбор да изготви пречис-

актите на комората и дали врши работи кои се неспои-

тен текст на Статутот на Адвокатска комора на Репуб-

ви со адвокатурата.

лика Македонија.

Комисијата на пригоден начин ќе го провери и исБр. 02-779

Собрание на Адвокатска комора

15 јуни 2016 година

на Република Македонија

полнувањето на условите од член 12 став 1 алинеја 4
од Законот за адвокатура, односно дали лицето активно

Скопје

го зборува македонскиот јазик.“

Претседавач,
адвокат Дељо Кадиев, с.р.

Ставовите 2, 3, 4 и 5 стануваат ставови 4, 5, 6 и 7.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И

Пречистениот текст на членот 67 гласи:

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Член 67
Врз основа на барањето и прилозите од чл.66 од
Статутот Комисијата за прием донесува решение за
прием.
Пред донесување на одлуката по барањето за
прием, Комисијата за прием ќе изврши проверки на
пригоден начин на фактите од член 12 од Законот за

2770.
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на
платите во Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97,
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10,
11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството
за труд и социјална политика

адвокатура и тоа дали лицето ужива углед, дали е достојно за вршење адвокатска дејност вклучително од ас-

ОБЈАВУВА

пект на познавање на адвокатската етика регулирана во
актите на комората и дали врши работи кои се неспоиви со адвокатурата.
Комисијата на пригоден начин ќе го провери и ис-

1. Стапката на трошоците на живот за месец мај
2016 година, во однос на месец април 2016 година, е
повисока за 0,5%.

полнувањето на условите од член 12 став 1 алинеја 4

2. Правото на пораст на платите за месец мај 2016,

од Законот за адвокатура, односно дали лицето активно

во однос на месец април 2016 година, за работодавачи-

го зборува македонскиот јазик.

те од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите

Ако кандидатот не ги исполнува условите од чл. 66

во Република Македонија изнесува 0,25%.

од Статутот и член 12 од Законот за адвокатура, Комисијата за прием донесува решение со кое се одбива барањето за прием.

Министер,
Диме Спасов, с.р.

