
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, а во 
врска со членот 3 од Законот за основање на Државна комисија за одлучување во втор 
степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка („Службен 
весник на Република Македонија“ број 130/14), Собранието на Република Македонија 
на седницата одржана на 15 декември 2014 година,  донесе 

 
 

Одлука  
за објавување јавен конкурс за избор на претседател и членови на 

Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот 
надзор и прекршочната постапка 

 
 I. Собранието на Република Македонија објавува јавен конкурс за избор на 
претседател и шест члена на Државната комисија за одлучување во втор степен во 
областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка (во натамошниот текст: 
Државната комисија). 

    II.  За  претседател  на Државната комисија  се избира лице кое: 
- е државјанин на Република Македонија;  
- во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е 

изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на 
професија, дејност или должност; 

- има стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 
степен правен факултет;  

- има најмалку шест години работно искуство на управни работи;  
- поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или 

уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет 
години:  

1. ТОЕФЕЛ ИБТ- најмалку 74 бода,  
2. ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,  
3. ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,  
4. ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,  
5. БУЛАТС (BULATS ) - најмалку 60 бода или  
6. АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2) и  

- да има положено психолошки тест и тест за интегритет. 

   III.  За член на Државната комисија се избира лице кое: 

- е државјанин на Република Македонија;  
- во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е 

изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на 
професија, дејност или должност; 

- има стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 
степен  образование;  

- има најмалку четири  години работно искуство на правни работи;  
- поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или 

уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од 
пет години:  

1. ТОЕФЕЛ ИБТ- најмалку 74 бода,  
2. ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,  
3. ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) 

ниво,  
4. ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,  
5. БУЛАТС (BULATS ) - најмалку 60 бода или  
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6. АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2) и  
                   - да има положено психолошки тест и тест за интегритет. 

IV. Заинтересираниот кандидат личната биографија, пријавата за учество на 
овој конкурс и потребните документи за докажување на исполнувањето на условите од 
точките II. и/или III. на оваа одлука, во оригинал или заверена копија на нотар, да ги 
поднесе до Собранието на Република Македонија во рок од 20 дена од денот на 
објавувањето на оваа одлука во "Службен весник на Република Македонија". 

 
V. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија" и во 

весниците "Дневник" и "Лајм". 
 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

 
Број  07- 4685/1 
15 декември 2014 година 
            С к о п ј е 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА      

       МАКЕДОНИЈА 
 

        Трајко Вељаноски, с.р. 
 

ОВАА ОДЛУКА  Е ОБЈАВЕНА ВО ВЕСНИЦИТЕ "ДНЕВНИК" И "ЛАЈМ" ОД 17 
ДЕКЕМВРИ 2014 ГОДИНА И ВО („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА“ БРОЈ 186/14) ОД 17 ДЕКЕМВРИ 2014 ГОДИНА 


