
 
 

КАТАЛОГ НА ОБУКИ 
во рамките на доброволната континуирана обука за 

стручните служби во судството и јавното обвинителство 
 

за период 
ЈАНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2022 година 

 
 

 

 
 
 

ЈАНУАРИ 2022 година 

 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ 
ПАВЕЛ ШАТЕВ 

 



Датум Област Тема на советувањето Место на 
одржување Целна група Организатор на 

советувањето 

25 јануари 
2022 
вторник 

општа 
Попис на средства 
 (предлагање на ствари за 
уништување и продажба) 

Онлајн 

Стручни служби во 
судовите и 
обвинителствата 
задолжени за пописот 

Академија за судии и 
јавни обвинители 

31 јануари 
2022 
понеделник 

општа 
Изготвување на завршна сметка 
за 2022 година 

Онлајн 

Судски службеници 
вклучени во 
изготвувањето на 
завршната сметка за 2021 
година 

Академија за судии и 
јавни обвинители 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФЕВРУАРИ 2022 година 

Датум Област Тема на советувањето Место на 
одржување Целна група Организатор на 

советувањето 

14 февруари 
2022 

општа 
Примена на Законот за користење 
и располагање со стварите во 

Онлајн 
Членови на комисии за 
користење и располагање 

Академија за судии и 
јавни обвинители 



понеделник државна сопственост и со 
стварите во општинска 
сопственост 

со ствари 

28 февруари 
2022 
понеделник 

општа 

Утврдување на работни цели и 
спроведување на постапка за 
оценување на судските 
службеници 

Онлајн 
Судски администратори и 
судски службеници 

Академија за судии и 
јавни обвинители 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАРТ 2022 година 

Датум Област Тема на советувањето Место на 
одржување Целна група Организатор на 

советувањето 

7 март 
2022 
понеделник 

општа 
Дискриминација и Мобинг на 
работното место 

Онлајн 

Членови на Советот на 
судската служба, судски 
администратори, 
раководни лица и судски 
службеници 

Академија за судии и 
јавни обвинители 

24 март општа Вработување по јавен и интерен Онлајн Судски администратори, Академија за судии и 



2022 
четврток 

оглас  раководни лица и судски 
службеници кои работат 
во комисии 

јавни обвинители 

 
  



 

АПРИЛ 2022 ГОДИНА  

Датум Област Тема на советувањето Место на 
одржување Целна група Организатор на 

советувањето 

4 април 
2022 
понеделник 
 

општа 

Изготвување на годишни 
извештаи за 2022 година по член 
37 од ЗС и унификација со 
Европските стандарди 

Онлајн 
Судски администратори и 
судски службеници 

Академија за судии и 
јавни обвинители 

27 април 
2022 
среда 
 

кривично Извршување на санкции 
Онлајн 

 
Судски службеници од 
кривичните оддели 

Академија за судии и 
јавни обвинители 

 
  



МАЈ 2022 година 

Датум Област Тема на советувањето Место на 
одржување Целна група Организатор на 

советувањето 

9 мај 
2022 
понеделник 

општа 
Примена на Законот за судска 
служба 
 

Онлајн Судски службеници 
Академија за судии и 
јавни обвинители 

20 мај 
2022 
петок 
 

општа 
Буџет и буџетски циркулар 
 

Онлајн 

Судски и 
јавнообвинителски  
сметководители и 
претставници од СБС 

Академија за судии и 
јавни обвинители 

 
  



ЈУНИ 2022 година 

Датум Област Тема на советувањето Место на 
одржување Целна група Организатор на 

советувањето 

6  јуни 
2022 
понеделник 

општа 
Архивирање на предмети 
(изготвување на план и листи и 
лачење) 

Онлајн 
Судски администратори, 
раководни лица и судски 
службеници 

Академија за судии и 
јавни обвинители 

21 јуни 
2022 
вторник 

општа 
Изработка на годишен план за 
вработување 

Онлајн 
Претседатели на судови и 
судски администратори 

Академија за судии и 
јавни обвинители 

 
  



ЈУЛИ 2022 година 

Датум Област Тема на советувањето Место на 
одржување Целна група Организатор на 

советувањето 

8 јули 
2022 
петок 

кривично 

Примена на АКМИС системот и 
судскиот деловник  
(Заведување на предмети и 
внесување на податоци) 

Онлајн 
Судски службеници од 
кривичните оддели 

Академија за судии и 
јавни обвинители 

14 јули 
2022 
четврток 
 

општа Примена на судскиот деловник Онлајн Судски службеници 
Академија за судии и 
јавни обвинители 

 
  



 

СЕПТЕМВРИ 2022 година 

Датум Област Тема на советувањето Место на 
одржување Целна група Организатор на 

советувањето 

21 септември 
2022 
среда 

граѓанско 

Примена на АКМИС системот и 
судскиот деловник  
(Заведување на предмети и 
внесување на податоци) 

Онлајн 
Судски службеници од 
граѓанските оддели 

Академија за судии и 
јавни обвинители 

30 септември 
2022 
петок 
 

општа 
Судир на интереси и 
Антикорупциски мерки 

Онлајн 
Судски и 
јавнообвинителски 
службеници 

Академија за судии и 
јавни обвинители 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ОКТОМВРИ 2022 година 

Датум Област Тема на советувањето Место на 
одржување Целна група Организатор на 

советувањето 

12 октомври 
2022 
среда 

општа 
Примена на одредбите од 
Законот за заштита на лични 
податоци во судското работење 

Онлајн 
Офицери  за заштита на 
лични податоци 

Академија за судии и 
јавни обвинители 

25 октомври 
2022 
вторник 
 

општа Јавни набавки  Онлајн 

Судски и 
јавнообвинителски 
службеници кои се 
задолжени за 
спроведување постапка 
за јавни набавки 

Академија за судии и 
јавни обвинители 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

НОЕМВРИ 2022 година 

Датум Област Тема на советувањето Место на 
одржување Целна група Организатор на 

советувањето 



8 ноември 
2022 
вторник 

општа 
Управување со предмети, интерна 
и екстерна комуникација и 
управување со време 

Онлајн Судски и јавнообвинителски 
службеници 

Академија за судии и 
јавни обвинители 

23 оември 
2022 
среда 
 

општа 
Примена на судскиот деловник 
(водење записник и тонско 
снимање) 

Онлајн Дактилографи Академија за судии и 
јавни обвинители 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕКЕМВРИ 2022 година 

Датум Област Тема на советувањето Место на 
одржување Целна група Организатор на 

советувањето 

5 декември 
2022 

општа 
Почитување на етичкиот кодекс – 
градење на судскиот морал, етика и 
интегритет 

Онлајн Судски и јавнообвинителски 
службеници 

Академија за судии и 
јавни обвинители 



понеделник 
20 декември 
2022 
вторник 

општа 
Оценување на судската полиција 
(командување, раководење и 
оценување) 

Онлајн Судска полиција Академија за судии и 
јавни обвинители 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ИЗВЕСТУВАЊЕ 

 
 
 
Пријавувањето за сите настани пожелно е да биде во писмена форма (е-маил комуникација). 
И понатаму останува обврската тоа да биде направено преку контакт лицето одредено за 
комуникација со Академијата, по претходно запознавање на претседателот на судот, односно 
јавниот обвинител на јавното обвинителство. 
 



За обуките кои ќе се одржуваат online преку веб платформата на Академијата, но и преку 
други платформи, Ве молиме при пријавување учесници кои за прв пат се пријавуваат, 
задолжително да ги доставувате сите податоци кои ќе бидат побарани во дописот со кој ќе Ве 
известуваме за обуката (пр. маил адреса, контакт телефон и сл.). 
 
 
 
 
 


