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I ВОВЕДНИ НАПОМЕНИ 

 
Со овој годишен извештај опфатени се активностите на Академијата за судии и јавни 

обвинители (понатаму Академијата) за периодот од први јануари 2011 година, заклучно со 31 

декември 2011 година (понатаму извештаен период). Во текот на овој извештаен период, 

Академијата за судии и јавни обвинители ги реализираше сите законски активности како на 

планот на почетната обука на кандидатите за судии и јавни обвинители, активностите во 

доменот на континуираната обука на судиите и јавните обвинители и на другите целни групи 

и меѓународната соработка. Во таа смисла, во целост се оствари Програмата за работа на 

Академијата за 2011 година, како и реализацијата на сите активности што како приоритети 

беа поставени со Националната програма за усвојување на правото на Европската унија 

(НПАА), Партнерството за пристапување кон Европската унија и препораките од Извештајот 

на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2010 година. 

 

Оваа година се одбележа петгодишниот јубилеј на Академијата, што за само пет 

години прерасна во сериозна и угледна институција за обука и во доследен партнер во 

соработката со домашните и странските институции и соработници. 

 

На планот на почетната обука на кандидатите за судии и јавни обвинители во целост 

се оствари Програмата за почетна обука на четвртата генерација кандидати за судии и јавни 

обвинители 2010/2011 година и почнаа соодветни подготовки во насока на имплементација 

на одредбите од новиот Закон за Академијата за судии и јавни обвинители (објавен во 

„Службен весник на Република Македонија“, број 88/2010; понатаму Законот за 

Академијата), во делот на прием на слушатели на почетната обука. 

 

На полето на континуираната обука на судиите и јавните обвинители и на другите 

целни групи, во извештајниот период се реализираа задачите и целите што произлегуваат од 

Општата програма за континуирана обука на судиите и јавните обвинители за периодот 2011 

-2012 година, врз основа на која се подготвени детални тримесечни календари на 

планираните обуки за постојано стручно усовршување на судиите, јавните обвинители и 

судовите и јавните обвинителства, усвоен согласно тригодишната Програма за обуките за 

администрацијата. 

 

Академијата настојуваше да го унапреди квалитетот на понудените обуки со избор на 

нови содржини и теми согласно сите меѓународни стандарди и програми за обука, го подигна 

нивото на стручност и компетентност на избраните домашни и странски предавачи, работеше 

интензивно на јакнење на сопствените капацитети, ги прошири и ги зајакна домашната и 

меѓународната соработка, со што континуирано дава свој придонес во јакнење на стручноста, 

професионалноста и независноста на правосудството како еден од приоритетите на 

правосудните реформи во Република Македонија. 

 

Во овој контекст, особено значајно е да се наспоменат позитивните оценки што ги 

доби Академијата во Прегледот за активностите преземени со дијалогот за поствизна 

либерализација од мај 2011 година и Извештајот на Европската комисија за напредокот на 

Република Македонија во 2011 година. 
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„Академијата за судии и јавни обвинители продолжува да дава суштински придонес 

кон професионализам и компетентност на судството. 

 

Сепак, човечките ресурси и просториите на Академијата за судии и јавни обвинители 

треба да се подобрат, земајќи го предвид големиот број активности за обука што ги 

спроведува Академијата секоја година“, пишува во Извештајот на Европската комисија за 

напредокот на Република Македонија во 2011 година, што беше објавен на 12 октомври 2011 

година. 

 

 

 

II ЗАКОНОДАВНА РАМКА 

 
Со новиот Закон за Академијата за судии и јавни обвинители (објавен во „Службен 

весник на Република Македонија“, број 88/2010), воведени се новини како резултат на 

доследно спроведување на препораките содржани во извештаите на Европската комисија за 

следење на напредокот на Република Македонија од 2007, 2008 и 2009 година, извештајот од 

Оценската мисија на Европската комисија од март 2008 година, двата оценски извештаи на 

оценскиот експерт на Проектот КАРДС (од октомври 2007 година и септември 2008 година), 

како и предлозите за измени на Законот за Академија (од март 2008 година) на Проектот 

КАРДС 2004 на ЕУ (Техничка помош за создавање институција за обука во правосудството, 

Фаза 2). 

 

Исто така, извршено е усогласување со постојните европски и меѓународни стандарди 

за обука, содржани во усвоените документи, заклучоците и препораките на меѓународните 

форуми и конференции на главните мрежи и носители на меѓународната обука, документите 

на Советот на Европа, на Европската унија, препораките и заклучоците од годишните 

седници и форуми на Европската мрежа за обука во правосудството на Европската унија 

(ЕЈТН) и на Лисабонската мрежа при Советот на Европа, што ја развиваат стратегијата за 

идната обука на судиите и обвинителите на европско ниво. 

 

За успешна имплементација на Законот за Академија за судии и јавни обвинители 

донесен е новиот Статут на Академијата (објавен во „Службен весник на Република 

Македонија“, број 88/2010), Деловник за работа на Програмскиот совет на Академијата; 

Деловник за работа на Управниот одбор на Академијата; Општа програма за задолжителна 

континуирана обука 2011/2012; Правилник за начинот на реализација на програмите за 

континуирана обука; Правилник за утврдување надоместоци на членовите на Управниот 

одбор, Програмскиот совет, Комисијата за приемен испит и Комисијата за завршен испит, 

предавачите, слушателите на почетната обука и кандидатите за судии и јавни обвинители и 

Правилник за организација и работа на библиотеката. 

 

Со овие подзаконски акти и со останатите што ќе бидат донесени во наредниот период 

ќе се подобри реализацијата на законските дејности, ќе се унапредат организацијата и 

практичното имплементирање на сите програми за обука и ќе се овозможи подобрена 

координација меѓу сите субјекти кои учествуваат во креација и спроведување на обуките. 
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III АКТИВНОСТИ НА ОРГАНИТЕ НА АКАДЕМИЈАТА 

1. РАБОТА НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКАДЕМИЈАТА 

 
Во текот на 2011 година беа одржани седум седници на Управниот одбор на 

Академијата на кои се разгледуваа и се утврдуваа прашања од делокругот на неговите 

надлежности. 

 

Управниот одбор беше конституиран согласно новиот Закон за Академија, односно 

него сега го сочинуваат 13 членови. Нов член на УО по функција е претседателот на 

Советот на јавните обвинители, а министерот за правда повеќе не е член на УО по 

функција. 

 

Во таа смисла, Управниот одбор на Академијата, на предлог на директорот на 

Академијата, ги усвои следните акти, извештаи и програми: 

 

 Извештај за работата на Академијата за судии и јавни обвинители за 2010 

година; 

 Статут на Академијата за судии и јавни обвинители; 

 Деловник за работа на Управниот одбор на Академијата за судии и јавни 

обвинители. 

 

Програма за работа на Академијата за 2011 година: 

 

 

 Програма за почетна обука – практична настава; 

 Завршни сметки за 2010 година; 

 План за јавни набавки за 2011 година и Дополнување на планот за јавните набавки 

за 2011 година; 

 Правилник за внатрешна организација на Академијата за судии и јавни обвинители; 

 Правилник за систематизација на работните места во Академијата за судии и јавни 

обвинители; 

 Правилник за начинот на реализација на програмите за континуирана обука; 

 Листа на предавачи на Академијата за судии и јавни обвинители; 

 Разгледување на Стратешкиот план на Судскиот совет и Советот на јавните 

обвинители за утврдување на потребниот број на судии и јавни обвинители за 

период 2011-2013 година; 

 Програма за завршен испит; 

 Дополнета општата Програма за континуирана обука на судиите и јавните 

обвинители 2011-2012 година; 

 Разгледување на прашањето за набавка и изработка на меѓународните психолошки 

тестови и тестовите за интегритет согласно одлуката за прераспределба на средства 

меѓу буџетските корисници; 

 Извештајот на Европската комисија за напредокот на Република Македонија во 2011 

година во делот што се однесува на активностите на Академијата; 
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 Управниот одбор во 2011 година донесе и бројни одлуки согласно Законот и 

Статутот на Академијата, што се однесуваат на секојдневното работење на 

Академијата. Исто така, формира Комисија за завршен испит и изврши избор на 

претседател на Комисијата за завршен испит. 

 

2. РАБОТА НА ПРОГРАМСКИОТ СОВЕТ НА АКАДЕМИЈАТА 

 

Програмскиот совет како стручен орган на Академијата, постапувајќи во рамките на 

своите надлежности предвидени со новиот Закон и Статутот на Академијата, одржа вкупно 

три седници со кои претседаваше директорот на Академијата и на кои даде насоки и ги 

утврди следните предлози на програми: 

 

 Деловник за работа на Програмскиот совет на Академијата; 

 Програма за почетна обука – практична настава; 

 Давање мислење по однос на предлог-листата на предавачи на Академијата и давање 

мислење по однос на неа; 

 Програма за завршен испит; 

 Дополнување на Општата програма за континуирана обука на судиите и јавните 

обвинители за 2011-2012 година. 

 

Програмскиот совет континуирано работи на надградба и унапредување на 

програмите за обука, наставните методологии и техники во соработка со предавачите и 

менторите, а со новиот Закон за Академија за судии и јавни обвинители доби пошироки 

ингеренции. Исто така, во тесна соработка со проектот ИПА на ЕК, ги разгледуваше 

предлог-програмите за обука, методологијата за оценка на потребите за обука и други 

документи поднесени од страна на проектот, со цел за нивно инкорпорирање во редовните 

наставни програми. 

 

3. РАБОТА И АКТИВНОСТИ НА ДИРЕКТОРОТ НА АКАДЕМИЈАТА 

 

 

Како раководен и извршен орган на Академијата, директорот ги вршеше 

надлежностите предвидени со Законот и Статутот на Академијата. Имено, раководеше со 

целокупното работење на Академијата, се грижеше за извршување на одлуките на 

Управниот одбор, поднесуваше предлози за донесување на општи акти и извештаи, изготви 

и поднесе до Управниот одбор на Академијата Предлог-програма за работа на Академијата 

за 2011 година, претседаваше со седниците на Програмскиот совет, учествуваше во 

работата на седниците на Управниот одбор без право на глас, на кои редовно поднесуваше 

извештаи за остварените активности на Академијата во периодот помеѓу две седници, го 

координираше спроведувањето на почетната и на континуираната обука, ја застапуваше и ја 

претставуваше Академијата во соработката со домашни и меѓународни органи, организации 

и проекти и вршеше други работи неопходни за работењето на Академијата и за 

обезбедување услови за нејзино секојдневно нормално функционирање. 

 

Директорот, како и во 2010 година, и оваа година ги продолжи активностите како член 

на Судско-буџетскиот совет, на чиишто седници редовно присуствуваше и даваше придонес 

во работењето на ова тело, беше член на работната група за подготовка на измените на 

Законот за судски буџет, како член на Работната група за подготовка на Националната 
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програма за усвојување на правото на Европската унија и подготовка на преговарачките 

позиции за преговори за членство во Европската унија до Министерството за правда на 

Република Македонија достави и предлози за ревизија на НПАА за 2011-2013 година. 

Раководеше со проектниот комитет на Проектот ИПА на Академијата, член е и на 

Проектниот комитет на ИПА на Управен суд, на работната група на Проектот на ИОМ и 

ЕК. 

Во текот на 2011 година, директорот на Академијата одржа предавања, излагања, 

воведни обраќања: 

 

 Во јануари 2011 година – излагање на Завршниот настан на Проeктот „Техничка 

асистенција за јакнење на капацитетите на релевантните страни вклучени во борбата 

против организираниот криминал, со фокус на трговијата со луѓе“. 

 Воведно обраќање и учество на тркалезната маса на тема „Вонредни правни лекови 

во кривичната постапка – Компаративен преглед на Република Хрватска – Република 

Македонија“, што се одржа во јануари 2011 година во просториите на Академијата за 

судии и јавни обвинители. 

 Отворање и учество на конференцијата на тема: „Извршување на пресудите на ЕСЧП 

во домашните правни системи“, што се одржа во февруари 2011 година во соработка 

со Советот на Европа. 

 Отворање и учество на семинарот на тема: „Економски финансиски криминал“, што 

се одржа во февруари 2011 година, во соработка со Инструментот на Европската 

унија – TAIEX, и со негова финансиска поддршка. 

 Воведно обраќање и учество на семинарот на тема: „Трудово право на ЕУ“, што се 

одржа во февруари 2011 година, во соработка со Инструментот на Европската унија – 

TAIEX. 

 Во февруари 2011 година воведно излагање во рамките на свечениот настан 

организиран по повод доделувањето на уверенијата на третата генерација кандидати 

за судии и јавни обвинители. 

 Излагање на настанот што се одржа во рамките на француско-билатералната 

соработка, посветен на досегашните и идните активности од соработката помеѓу 

Академијата за судии и јавни обвинители и Националната школа на магистранти 

НИМ – Бордо, Република Франција. 

 Воведно излагање на настанот организиран во рамките на посетата на г. Франк ван 

Лујик, експерт за дизајнирање и спроведување на психолошки тестови во 

правосудството, што се одржа во април 2011 година. 

 Воведно обраќање и учество на настанот организиран по повод промоцијата на петте 

прирачници за новиот Закон за кривична постапка, што се одржа во април 2011 

година со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје. 

 Воведно излагање и учество на семинарот на тема „Член 6 на Европската конвенција 

за човекови права“, што се одржа во Скопје на 18 и 19 април 2011 година, а којшто 

беше во соработка со Инструментот на Европската унија – TAIEX, и со негова 

финансиска поддршка. 

 Воведно излагање и учество на Работилницата посветена на тема: „Зајакнување на 

националните капацитети за спречување на семејното насилство“, што се одржа како 

дел од активностите предвидени во Проектот на Обединетите нации, во чијашто 

реализација, покрај останатите, активно беше вклучена и Академијата за судии и 

јавни обвинители. 

 Воведно обраќање и учество на обуката на тема: „Македонската судска пракса и 

програмата за обука на судиите и јавните обвинители“, што се одржа во мај 2011 
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година, а којашто е дел од реализацијата на Проектот МАТРА на Кралството 

Холандија и Центарот за меѓународна соработка од Кралството Холандија (CILC), 

што е наменет за јакнење на капацитетите на македонското судство преку 

подобрување на користењето на судската пракса како дополнителен извор на 

правото. 

 Воведни напомени, учество и отворање на Регионалната конференција посветена на 

темата: „Компјутерски криминал и анализа на програмите за обука на судиите и 

јавните обвинители“, што се одржа во мај 2011 година во Охрид. Конференцијата 

беше организирана во соработка со Советот на Европа, како дел од Проектот 

насловен како „Cybercrime IPA“, и со негова финансиска поддршка. 

 Поздравно обраќање и учество на тркалезната маса наменета за претседателите на 

судовите, претставниците на Врховниот суд и членовите на Судскиот совет на 

Република Македонија, на тема: „Евалуација и одговорност на судиите и 

претседателите на судовите/функционирање на системот АКМИС “, што се одржа во 

мај 2011 година. 

 Отворање и учество на тркалезната маса на тема: „Постапување на Управниот суд по 

тужби во врска со изборните нерегуларности“, што се одржа во мај 2011 година. 

 Отворање и учество на семинарот на тема: „Меѓународна соработка во кривичната 

материја“, што се одржа во мај 2011 година, а којшто беше во соработка со 

Германската фондација за меѓународна правна помош ИРЗ. 

 Излагање и учество на првата работилница, во својство на член на работната група за 

изготвување на Националната стратегија за еднакви можности, што ја организираше 

Министерството за труд и социјална политика во соработка со Мисијата на ОБСЕ во 

Скопје. 

 Отворање и учество на тркалезната маса на тема: „Кривични дела против изборите и 

гласањето“, што се одржа во мај 2011 година, а се реализираше со поддршка на 

Мисијата на ОБСЕ во Скопје. 

 Отворање и учество на дводневната работилница посветена на имплементацијата на 

новиот Закон за парнична постапка, што се одржа во јуни 2011 година во Битола. 

 Воведно обраќање и учество на семинарот на тема: „Поим на злосторничко 

здружување/разграничување од поимот група, банда или друга злосторничка 

организација“, што се одржа во јуни 2011 година во соработка со Коалицијата „Сите 

за правично судење“. 

 Воведно излагање и учество на семинарот на тема: „Судската пракса на Европскиот 

суд за човекови права“, што се одржа на 6 и 7 јуни 2011 година во Скопје, во 

соработка со Центарот за меѓународна соработка од Кралството Холандија (CILC). 

 Воведно обраќање и учество на тркалезната маса на тема: „Судска етика, основи за 

одговорност на судијата – домашна и компаративна пракса“, што се одржа во јуни 

2011 година во соработка со Германската фондација за меѓународна правна 

соработка ИРЗ и со нејзина финансиска поддршка. 

 

Во рамките на новиот Закон за кривична постапка како претседател на работната 

група формирана во Министерството за правда, што го изработи Акцискиот план за 

имплементација на новиот Закон за кривична постапка, продолжи со активностите насочени 

кон новиот Закон, па како еден од 28-те обучувачи за новиот ЗКП учествуваше на 

дводневна Изолациска сесија за комплетирање на конечните тимови, материјали и датуми 

за обука за новиот Закон за кривична постапка, зема активно учество на обука НИТА – 

наменета за обучувачите на новиот ЗКП на која презентери беа сертифицирани инструктори 

од Националниот институт за вештини во водењето на судски постапки (НИТА) од Чикаго, 
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Илиноис – САД, и учествуваше на специјализирани, напредни обуки наменети за новиот 

закон. Во рамките на програмата за спроведување на акцискиот план во делот за обука како 

еден од обучувачите за новиот ЗКП, а заедно со обучувачите од нејзиниот тим спроведе 

една пробна и четири базични обуки од вкупно одржани 16 обуки за новиот Закон. Во 

периодот од 2 јули до 27 ноември 2011 година, директорот учествуваше со свои предавања 

на четири базични и учествуваше на 11 обуки на обучувачи за новиот Закон за кривичната 

постапка и тоа на следниве теми: „Клучните новини во главната расправа“, „Вкрстено 

испитување и Надлежност на судијата за претходна постапкa“. Директорот на Академијата 

за судии и јавни обвинители, како еден од членовите на работните групи составени од 

обучувачите, со поддршка на Мисијата на ОБСЕ, а со цел за создавање на унифицирана 

наставна методологија, на наставните техники и методи, изработи прирачник за обучувачи 

и за оние што ќе се обучуваат (обучуваните) како и детална четиридневна агенда. 

 

 Отворање и учество на семинарот на тема: „Трговија со луѓе, криумчарење мигранти 

и трудова експлотација“, што се одржа во јули 2011 година во Скопје. 

 Учество на прес-конференцијата посветена на новите закони и достигнувања во 

судските реформи, што се одржа во јули 2011 година, а којашто беше во 

организација на Министерството за правда на Република Македонија. 

 Отворање и учество на семинарот на тема: „Конфискација, одговорност на правни 

лица, противправно стекнување и прикривање имот“, што се одржа во јули 2011 

година. 

 Воведно излагање во рамките на настанот организиран по повод потпишувањето на 

Договорот за реализација на Проектот „Поддршка за спроведување на 

антикорупциските мерки и политики“, што се одржа во август 2011 година. 

Договорот го потпишаа директорот на Академијата, судија Анета Арнаудовска, и 

амбасадорoт на Кралството Велика Британија и Северна Ирска, Кристофер Ивон. 

 Излагање посветено на односите меѓу судството и медиумите и презентација на 

најновите релевантни меѓународни документи на Советот на Европа, со особен осврт 

на состојбите во Република Македонија, во рамките на четвртата сесија од 

Регионалната конференција „Јавноста како партнер во владеењето на правото“, што 

беше организирана од страна на Секторот за односи со јавност при Амбасадата на 

САД во Република Македонија. 

 

 

Како дел од многубројните активности, директорот со свое обраќање беше дел од 

дводневниот семинар на тема: „Улогата на судијата во акузаторна постапка“, што се одржа 

во октомври 2011 година, а беше организиран во соработка со Програмата на ОПДАТ при 

Министерството за правда на САД и Програмата ИНЛ при Стејт департментот на САД и со 

нивна финансиска поддршка. Исто така, во периодот од октомври до декември 2011 година, 

директорот даде свој придонес со учество и отворање на обуките што Академијата ги 

спроведуваше во соработка со Проектот „Натамошно јакнење на институционалните 

капацитети на Академијата за судии и јавни обвинители“ – ИПА, и со негова финансиска 

поддршка, а коишто во голем дел беа наменети за обучувачите на правото на ЕУ. 

 

Директорот на Академијата учествуваше во октомври 2011 година, при што имаше и 

воведно излагање на настанот организиран по повод одбележувањето на денот на 

Европската граѓанска правда, каде што беа промовирани и двата тома на книгата со наслов 

„Меѓународни документи за независно и ефикасно судство“, чиишто вовед и 

систематизација на мислењата и другите референтни документи и пракса содржани во 

книгите беа изготвени од страна на директорот на Академијата. 
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Во септември 2011 година директорот на Академијата учествуваше на Состанокот на 

Поткомитетот за правда, слобода и безбедност, што се одржува еднаш годишно, каде што се 

реферира за постигнатиот напредок на Република Македонија во изминатата година и се 

одговара на прашања на Европската комисија, при што директорот на Академијата 

реферираше за напредокот во реформите во правосудството на Република Македонија. 

 

Како член на Работната група за реализација на Проектот за правна и правосудна 

имплементација и институционална поддршка на Светска банка, учествуваше во подготовка 

на Извештајот од третата и четвртата фаза на Проектот наменет за функционалната анализа 

на судовите во Република Македонија. 

 

Во ноември 2011 година директорот на Академијата имаше излагање поврзано со 

работата, организацијата и достигнувањата на Академијата по повод одбележувањето на 

петгодишнината на Академијата, под мотото „Пет години професионална обука на 

правосудството“, што се реализираше во соработка со Германската фондација за 

меѓународна правна соработка ИРЗ, под покровителство на Амбасадата на Федеративна 

Република Германија во Република Македонија, и со нејзина финансиска поддршка. Во 

рамките на овој настан се одржа и дводневна Меѓународна конференција на која учество 

зедоа 11 институции за правосудна обука од земјите од Балканот, Република Турција, 

Република Германија и Луксембург, каде што директорот ја презентираше Академијата за 

судии и јавни обвинители, постојната состојба и иднината на почетната и континуираната 

обука на судиите и јавните обвинители. Во ноември 2011 година, со воведно обраќање до 

присутните, директорот на Академијата го отвори и семинарот на тема: „Подобрување на 

квалитетот на правда“, чијашто реализација беше во соработка со Европскиот институт за 

јавна администрација (ЕИПА Луксембург), во рамките на Луксембуршката Програма за 

техничка помош на Република Македонија „Право на ЕУ за Правосудство II“, што е 

финансирана од Министерството за надворешни работи на Луксембург. 

 

Во насока на интензивирање на соработката помеѓу судството и медиумите, особено 

помеѓу Академијата за судии и јавни обвинители и медиумите во Република Македонија, 

Академијата во декември 2011 година организираше Работилница посветена на односите 

помеѓу судството и медиумите, каде што воведно излагање имаше и директорот на 

Академијата. 

 

Во декември 2011 година Академијата за судии и јавни обвинители во соработка со 

проектот ИПА и со негова финансиска поддршка организираше семинар за судиите и 

јавните обвинители за борба против корупцијата, каде што воведно излагање поврзано со 

темата имаше директорот на Академијата. 

 

Со свои воведни излагања даде придонес во сите обуки, каде што како предавачи беа 

ангажирани странски експерти, остваруваше редовни средби со странски предавачи, со 

претставници на меѓународни организации, амбасади и домашни и странски проекти, а 

активно учествуваше и во низа настани организирани од страна на домашни и странски 

институции. 

 

Во рамките на извештајниот период директорот на Академијата одржа голем број на 

работни состаноци и работни средби, од коишто дел се: 

 Состанок на Проектниот Управен одбор на проектот ИПА за усвојување на третиот 

квартален извештај во мај 2011 година. 
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 Работен состанок со холандскиот експерт Марк ван Опијенен и амбасадорот на 

Кралството Холандија, Н. Е. Марија Хенриете Шурман, во насока на разрешување на 

главните прашања што се однесуваат на селекција на релевантни судски пресуди и 

градење на датабазата на македонската судска пракса, чијашто реализација е 

предвидена во рамките на Проектот МАТРА на Академијата за судии и јавни 

обвинители, што е финансиран од Кралството Холандија. 

 Работен состанок со претставници на Амбасадата на Република Франција во насока 

на интензивирање и продлабочување на веќе успешно воспоставената соработка 

помеѓу Академијата за судии и јавни обвинители и Националната школа за 

магистранти НИМ, Бордо, Република Франција. 

 Учество на 11-тиот Состанок на Советот за реформи во правосудниот систем, што се 

одржа во октомври 2011 година, во својство на член на Советот за реформи во 

правосудниот систем. 

 Работен состанок со директорот на Правосудниот институт на Косово, г. Лавдим 

Крансиќи, во насока на интензивирање на веќе успешно воспоставената 

долгогодишна соработка помеѓу двете институции. 

 Работен состанок со претседателот на Здружението на новинари на Република 

Македонија, во насока на издигнување на професионалниот однос помеѓу судството 

и медиумите на едно повисоко ниво. 

 

Во рамките на своите надлежности, директорот во текот на 2011 година донесе бројни 

одлуки согласно Законот за Академија за обука на судии и јавни обвинители, Законот за 

јавни набавки, Законот за работни односи, Законот за државни службеници, Законот за 

извршување на буџетот на Република Македонија, Законот за платен промет, Законот за 

сметководството за буџетите и буџетските корисници, Законот за безбедност и здравје при 

работа, Законот за постапување по претставки и предлози, Уредбата за канцелариско и 

архивско работење, како и други одлуки што произлегуваа од потребите за непречено 

одвивање на дејноста на Академијата. 

 

Согласно Измените на Законот за државните службеници, што стапи на сила во 2011 

година, директорот на Академијата вршеше и оценување на државните службеници, што со 

новите измени се врши на шест месеци или двапати годишно. 

 

И во 2011 година, директорот ги продолжи активностите во рамките на Работната 

група на Советодавниот совет на европски судии (CCJE) при Советот на Европа, чијшто 

член е од 2005 година. Во март 2011 година учествуваше на 20-тиот Состанок на Работната 

група на ССЕС, што се одржа во Стразбур, Република Франција, а во чијшто фокус беше 

подготвување на Мислењето бр. 14. Во периодот од 15 до 18 јуни 2011 година учествуваше 

на 21-от Состанок на Работната група на ССЕС, каде што беше презентиран Нацртот на 

Мислењето бр. 14. Во ноември 2011 година, директорот учествуваше на 12-тиот Пленарен 

состанок на Советодавниот совет на европски судии во Стразбур, Република Франција, на 

којшто беше усвоено Мислењето бр. 14 и каде што повторно беше избран за член на 

работната група за 2012 година, што ќе го изготви мислењето на тема „Специјализација на 

судиите“. 

 

На 17 февруари 2011 година во рамките на Програмата на активности на Европската 

комисија за ефикасноста на судството (CEPEJ), во Стразбур се одржа Пленарен состанок на 

Лисабонската мрежа, на којшто присуствуваше директорот на Академијата за судии и јавни 

обвинители, судијата Анета Арнаудовска, и каде што Академијата е членка на Бирото на 

оваа мрежа каде што присуствуваа претставниците на правосудните институции за обука на 
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судиите и јавните обвинители од земјите-членки на Советот на Европа. На состанокот беше 

презентирана новата правна рамка на Лисабонската мрежа, како и можноста Лисабонската 

мрежа да се интегрира во Програмата на активности на CEPEJ, при што беше направен и 

краток преглед на активностите на CEPEJ за изминатата 2010 година. 

 

На покана на генералниот секретар на Европската судска мрежа – EJTN, судијата 

Виктор Хал (Victor Hall), директорот на Академијата за судии и јавни обвинители на 

Република Македонија, судијата Анета Арнаудовска, присуствуваше на дводневната 

Конференција посветена на Европскoто правосудството, што се одржа во период од 8 до 10 

март 2011 година во Будимпешта, Унгарија, чијашто цел беше да се развијат сеопфатните 

национални, европски и институционални стратегии, со што би можеле да се постигнат 

целите поврзани со судската обука за Европско право изразени во Стокхолмската програма, 

како и да се оцени ефективноста на практиките на правосудната обука во поглед на 

принципите на Европското право. 

 

Во текот на март 2011 година ја предводеше делегацијата составена од 

претставниците на правосудните институции на студиска посета на Република Турција, 

каде што се оствари посета на повеќе правосудни институции и се потпиша Меморандум за 

соработка со претседателот на Правосудната академија на Република Турција, кој досега 

интензивно се спроведува. 

 

Во периодот од 2 до 4 мај 2011 година, делегација од Република Македонија, 

предводена од директорот на Академијата, Анета Арнаудовска, Џими Ворен, постојаниот 

правен советник во Канцеларијата на Министерството за правда на САД за развој и обука 

на обвинители – Програмата при Амбасадата на САД во Република Македонија – ОПДАТ, 

и Тимоти Фот, полициски аташе при Програмата за помош при криминалистичките истраги 

– ИЦИТАП на Министерството за правда на САД при Амбасадата на САД во Република 

Македонија, остварија официјална работна посета на Европскиот суд за човекови права во 

Стразбур, Франција. 

 

Во јуни 2011 година, како директор на Академијата за судии и јавни обвинители и 

член на Работната група на ССЕС, присуствуваше на Пленарниот состанок на Европската 

комисија за ефикасноста на правдата, каде што ги презентираше достигнувањата на полето 

на правосудните обуки во Република Македонија. 

 

Во септември 2011 година директорот на Академијата за судии и јавни обвинители, 

Анета Арнаудовска, учествуваше на 54-тиот Годишен состанок на Светското здружение на 

судии, што се одржа во Истанбул, Турција, во чиишто рамки се одржа состанок на четирите 

постојани стручни комисии на Светското здружение на судии, од коишто на првата 

комисија што е надлежна за прашањата на статусот на судството и судската администрација 

се расправаше за физичките, структурните и економските услови на судската независност. 

 

На покана на претседателот на Светската организација за судска обука (IOJT), д-р 

Шломо Левин, и директорот на Националната школа за правосудство на Република 

Франција, г. Жан-Франсоа Тони, директорот на Академијата за судии и јавни обвинители, 

судијата Анета Арнаудовска, присуствуваше на петтата Светска конференција на Светската 

организација за судска обука, што се одржа во период од 31 октомври до 3 ноември 2011 

година во Бордо, Република Франција. Коорганизатор на Конференцијата и, воедно, 

домаќин на овој исклучително важен настан за тренинг на институциите беше 

Националната школа за правосудство на Република Франција. Конференцијата беше 
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посветена на темата: „Судската обука во светот на глобализацијата: Враќање на довербата и 

стабилноста“. 

 

Во рамките на Програмата на активностите на Европската комисија за ефикасноста на 

правдата, директорот на Академијата за судии и јавни обвинители, судијата Анета 

Арнаудовска, на 7 и 8 декември 2011 година во Стразбур присуствуваше на 18-тиот 

Пленарен состанок на Лисабонската мрежа. На состанокот присуствуваа претставниците на 

правосудните институции за обука на судиите и јавните обвинители од земјите-членки на 

Советот на Европа. Осумнаесеттиот Пленарен состанок беше посветен на последните 

достигнувања на земјите-членки на Советот на Европа на полето на судските обуки. 

Во периодот од 12 до 17 декември 2011 година, ја предводеше делегацијата составена 

од претставници на правосудните институции на студиска посета во Кралството Холандија 

во рамките на проектот МАТРА за развивање на македонски модел на судска пракса. 

 

Директорот преку разни формални и неформални контакти, средби и состаноци ја 

продолжи интензивната соработка со директорите на школите на Турција, Хрватска, 

Албанија, Србија, Косово, Романија, Франција и други школи од регионот и Европа. 

 

IV РАБОТА И АКТИВНОСТИ НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА 

 
Стручната служба на Академијата во текот на 2011 година ги извршуваше сите 

активности и задачи неопходни за нејзино непречено функционирање. Со тоа даде значителен 

придонес во остварувањето на сите планирани и зацртани цели од сите сегменти на 

работењето на Академијата, како и за нејзино институционално зацврстување и тоа во 

предлагањето и спроведувањето на сите програми, обука, стручна, техничка и логистичка 

поддршка на комисијата за завршен испит, поддршка во остварување на надлежностите на 

органите и телата на Академијата, поддршка на предавачите и менторите како носители на 

едукативниот процес, организација на студиски посети и обуки во странство, како и поддршка 

во организацијата на приеми на странски делегации во Академијата. Исто така, навремено беа 

извршени и сите обврски и приоритети што произлегуваат согласно прописите за работни 

односи, јавните набавки, буџетот, како и други активности со коишто се овозможи 

унапредување на работата на Академијата. Вработените во стручната служба со своето 

присуство и активното учество во креирање и реализација на обуките, низ непосредните 

контакти со предавачите, менторите и учесниците на обуките, ги стекнуваат информациите и 

сознанијата за корисноста на обуките и сè повеќе ја добиваат значајната улога на предлагачи и 

креатори на програмите за следните обуки. 

 

V ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

 
Во 2011 година, во Академијата, покрај директорот, беа ангажирани вкупно 15 лица, од 

кои 14 во редовен работен однос (12 државни службеници и двајца вработени согласно 

Законот за работни односи), еден ангажиран на определено време (замена на привремено 

отсутен државен службеник), еден ангажиран на проект и тројца волонтери. 
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Академијата не доби ниту едно вработувања од побараните согласно Програмата НПАА 

на Владата на Република Македонија во 2011 година. Академијата доби дополнителна 

согласност од Министерството за финансии за две вработувања: 

 

 Советник за развој и модернизација на информатичкиот систем; 

 Соработник за податочно складирање, анализа и евалуација. 

 

Графички прикажанa, структурата на вработени во Академијата изгледа вака: 

 

  

                          
 

Неопходно е вработување лица од профилите и специјалностите потребни за 

исполнување на сите активности на Академијата, што се од широк дијапазон, почнувајќи од 

секторот за обука, административниот сектор и неопходно е итно вработување кадри во 

одделенијата каде што нема ниту еден вработен, а се од стратешко значење за работењето и 

унапредувањето на дејноста (меѓународна соработка, човечки ресурси), како и за 

остварување на новите законски надлежности – водење статистики, истражувања и анализи. 

Потребни се нови вработувања поради одливот на вработените, чиишто места не се 

пополнети, како и за подобрување на раководната структура на Академијата и постигнување 

на поголема мотивираност на вработените и нивно оспособување за извршување на 

специјализирани задачи. 

 

Во поглед на стручното усовршување на раководната структура и стручната служба беше 

изготвена и годишна програма за обука на менаџерската структура и на вработените во 

Академијата за разни сегменти од делокругот на нивното работење, а во насока на 

извршување на задачите на високопрофесионално ниво што континуирано ќе го 

надградуваат. 

Во насока на стручно усовршување на стручната служба беше донесена Годишна 

програма за обуки на вработените во насока на извршување на задачите на високо 

професионално ниво. 
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Во таа смисла, Академијата остварува континуирана соработка со Агенцијата за 

администрација, Бирото за јавни набавки, Судско-буџетскиот совет и други институции и 

организации што се занимаваат со обука на државната и јавната администрација. 

 

Вработените од стручната служба посетиле 13 обуки и две студиски патувања за 

потребите на стручното усовршување и оспособување. 

 

VI ПОЧЕТНА ОБУКА 

 
Четврта генерација кандидати 2010/2011 – вкупно девет кандидати 

 

Теоретска настава 

 

Теоретската настава за четвртата генерација кандидати почна на 15 септември 2010 

година, траеше 5 месеци, и заврши на 15 февруари 2011 година. 

 

Во рамките на теоретската настава во периодот од 1 јануари 2011 година до 15 февруари 

2011 година одржани се вкупно 177 часа, од коишто 171 редовни и 6 дополнителни часа. 

 

Бројот на редовни часови во наведениот период по предмети е следен: 

 

 
Практична настава 

 

Во извештајниот период постигната е целосна реализација на практичната обука 

согласно Програмата за почетна обука – практична обука. 

 

Практичната обука кандидатите почнаа да ја посетуваат од 28 февруари 2011 година и 

таа, согласно програмата за практична обука, заврши на 18 ноември 2011 година, по што 

кандидатите имаа еден месец за подготовка за полагање на завршниот испит. И за оваа 
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генерација менторството се одвиваше по регионален принцип, согласно регионалното 

потекло на кандидатите, односно кандидатите беа распоредени на практична настава во 

судовите и обвинителствата на четирите апелациски подрачја (Скопје, Битола, Штип и 

Гостивар). Менторството за кандидатите од апелациското подрачје Гостивар се одвиваше во 

Основниот суд Тетово и Основното јавно обвинителство Тетово поради потребниот број на 

судии и јавни обвинители од сите оддели кои според програмата ја спроведуваат наставата. 

 

Согласно живеалиштето, кандидатите беа распоредени во четирите апелациски подрачја 

во зависност од регионалното потекло: Скопје – 6 кандидати, Битола – 1 кандидат, Штип – 1 

кандидат и Гостивар – 1 кандидат. 

 

За реализирање на практичната настава беа ангажирани вкупно 53 ментори, од кои 14 

судии од апелациските судови, 26 судии од основните судови, 4 јавни обвинители од вишите 

јавни обвинителства и 9 јавни обвинители од основните јавни обвинителства. 

 

 

 

 
 

 
Структурата на ментори по апелациски подрачја е следна: 
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Согласно Програмата за практична обука, менторството се одвиваше на следниот начин: 

 Десет недели во основен суд, во сите оддели од кривичната област; 

 Десет недели во основен суд, во сите оддели од граѓанска област; 

 Две недели во апелациски суд, во оддел од кривичната област; 

 Две недели во апелациски суд, во оддел од граѓанска област; 

 Десет недели во основно јавно обвинителство; 

 Две недели во вишо јавно обвинителство. 

 
Кандидатите беа упатувани на практична работа и во други институции поврзани со 

судската и обвинителската функција и тоа во Министерствотo за внатрешни работи на 

Република Македонија – Секторот за криминалистичка техника, Институтот за судска 

медицина и криминалистика, казнено-поправните домови, Центарот за социјални работи, 

Катастарот итн. 

 
Практичната обука се реализираше преку: 

 присуство на расправи и претреси што ги води менторот или друг судија, 

 изготвување на нацрт-судски одлуки, нацрт-обвиненија и други акти, 

 учество на симулирани судења, 

 извршување на правни работи во други правосудни органи и сродни институции и 

организации. 

 

Во текот на практичната обука бројот на одржани симулирани судења во сите менторски 

подрачја е како што следи: 
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 По завршувањето на практичната обука, во периодот од 29 и 30 ноември и 1 декември 

2011 година се одржа подготвителна настава на кандидатите и нивните ментори за 

полагање на завршен испит поради сестрана подготовка на кандидатите за полагање на 

завршниот испит, како и поради усогласување на разликите во судската пракса што 

постојат на различни апелациски подрачја. 

 

Завршен испит 

 

Управниот одбор на Академијата со одлука ја конституираше Комисијата за завршен 

испит. 

Во деновите 5, 6, 7 и 9 декември 2011 година се спроведоа писмениот дел од испитот, 

симулациите и усниот дел. 

Комисијата на 9 декември 2011 година го утврди вкупниот резултат од завршниот 

испит за секој кандидат одделно, на којашто прелиминарна ранг-листа не беше поднесен 

ниту еден приговор, а на 13 декември 2011 година беше објавена конечната ранг-листа од 

полагањето на завршниот испит. 

На 15 декември 2011 година, Комисијата изврши сумирање на вкупниот успех на 

кандидатите во почетна обука и така изготвените резултати со вкупен успех ги објави во 

форма на прелиминарна ранг-листа. На 29 декември 2011 година беше објавена и 

конечната ранг-листа од вкупниот успех на кандидатите во почетна обука 2010/2011 

година, за којашто не беа поднесени приговори, согласно којашто сите 9 кандидати од 

четвртата генерација успешно ја завршија почетната обука. 

 

Академијата во 2011 година почна со интензивни подготовки во насока на 

имплементација на новите одредби од Законот за Академија во делот на прием на нова 

генерација на слушателите на почетна обука. Во таа смисла, со оглед на тоа дека 

законот предвидува примена на меѓународно признати психолошки тестови и тестови 

за интегритет како дел од приемниот испит во Академијата, од страна на меѓународна 

експертска установа подготвени се психолошките тестови и тестовите за интегритет, а 
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интензивно се работи на изготвување на целокупната подзаконска регулатива за нивна 

имплементација. 

 

VII КОНТИНУИРАНА ОБУКА 

 
СОДРЖИНА НА ОБУКИТЕ 

 
Академијата спроведуваше општи и специјални обуки на разни теми, следејќи ги 

најновите измени во националната законска легислатива, но и најновите измени во 

регулативата, како и праксата на институциите и телата на Европската унија и Советот на 

Европа. Особен акцент беше ставен на обуките во областите и темите што со Партнерството за 

пристапување беа посочени како приоритетни за усогласување на законската регулатива со 

acquis, а коишто, исто така, се предвидени и со НПАА, и тоа особено обуки во следните 

области: обуки за изменувањата и дополнувањата на Законот за парничната постапка, на 

Кривичниот законик и на новиот Закон за кривична постапка, обуки за борба против 

организиран криминал и корупцијата и финансискиот криминал, примена на специјални 

истражни мерки, за судир на интереси, примена на Европската конвенција за човекови права, 

одделни области од правото на ЕУ, обуки за стечај, интелектуална сопственост итн. 

Континуираната обука на судиите и јавните обвинители се одвиваше согласно Општата 

програма за континуирана обука на судиите и јавните обвинители за 2011/2012 година и 

деталните тримесечни календари (јануари-март 2011 година, април-јули 2011 година и 

септември-декември 2011 година), коишто се во целост реализирани. 

 
БРОЈ НА ОБУКИ ВО 2011 ГОДИНА 

 

        
 

Во периодот од 1 јануари 2011 година до 31 декември 2011 година во организација на 

Академијата реализирани се вкупно 294 обуки, co вкупно реализиран 441 ден на обука и со 

учество на 8.141 учесници, од коишто 4.201 учесници се судии, 1.268 јавни обвинители, 927 

стручни соработници од судовите, 120 стручни соработници од обвинителствата, 23 раководни 

службеници од судовите, 23 административни судски службеници и 1.579 други учесници – 

претставници од други релевантни институции, организации, невладин сектор итн., поканети 

од страна на Академијата, а кои работат на области поврзани со содржината на обуката. 

Оваа година се одржани најголем број обуки од основањето на Академијата досега. 

 

294 
ОБУКИ 

8.141 

УЧЕСНИК 

441 

ДЕН НА 
ОБУКА 
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СТРУКТУРА НА ЦЕЛНИТЕ ГРУПИ 

 

 
 

 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОБУКИТЕ 

 

Од вкупно реализираните 294 обуки во извештајниот период, 149 обуки се во 

самостојна организација на Академијата, додека 145 обуки Академијата ги организираше во 

соработка и делумно или целосно кофинансирање со други домашни и странски проекти, 

здруженија, организации и институции. 

 

 
СОДРЖИНА НА ОБУКИТЕ 

 
Од вкупно реализираните 294 обуки во извештајниот период, 80 обуки се од 

областа на граѓанското право, 125 обуки од областа на кривично право, 8 обуки од областа 

на меѓународно право, 13 обуки од областа на правото на ЕУ, 16 обуки од областа на 

управното право, 8 обуки од областа на трговското право и 44 општи обуки. 

 

Графички прикажана, структурата на обуките изгледа вака: 
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Во текот на 2011 година беа ангажирани вкупно 242 предавачи, од кои 159 

домашни експерти и 83 странски експерти. 

 

Како резултат на успешната соработка со странските партнери и проекти, во 

поглед на нивото и профилот на ангажираните странски експерти, Академијата во 

2011 година постигна особен напредок преку ангажирање експерти од највисоко 

ниво – судии и јавни обвинители од странските држави од највисоките инстанци, 

врховните судови, уставните судови, државните јавни обвинителства, судии на 

Европскиот суд за човекови права и други врвни експерти. 

               
 

Покрај предавачите на Академијата кои се на листата на постојани предавачи, којашто 

беше проширена и утврдена од страна на Управниот одбор на Академијата на 7 јули 2011 

година, а на предлог на директорот на Академијата (а, по претходно прибавено мислење на 

Судскиот совет на Република Македонија, Советот на јавните обвинители на Република 

Македонија, Врховниот суд на Република Македонија, Јавното обвинителство на Република 
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Македонија и Програмскиот совет на Академијата), Академијата ангажираше и повремени 

предавачи – експерти од соодветните министерства, заводи, управи и други државни 

органи, институции и организации, особено од оние со кои Академијата во партнерство ги 

исполнува обврските за обуки согласно НПАА (првенствено Министерството за правда, 

Министерството за финансии, Министерството за внатрешни работи, Министерството за 

труд и социјална политика, Министерството за економија, Државниот завод за индустриска 

сопственост, Државната комисија за спречување корупција, Агенцијата за катастар на 

недвижности, Народниот правобранител, Државното правобранителство, Берзата, Центарот 

за социјални работи, експерти од невладиниот сектор, судии во пензија, професори, 

асистенти, адвокати, нотари, извршители, вештаци, психијатари и многу други, од профил 

потребен за конкретната обука). 

 

Oд домашните експерти кои во текот на 2011 година земале учество за предавачи 

на обуките, 44 се судии, 18 се јавни обвинители и 97 други експерти, согласно 

областите што беа опфатени со обуките. 
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МЕТОДОЛОГИЈА И ЦЕЛНИ ГРУПИ, СОДРЖИНА НА ПРОГРАМАТА ЗА 

КОНТИНУИРАНА ОБУКА 

 
ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАН СИСТЕМ НА ОБУКА 

 
Академијата уште од почетокот на работата развива систем на децентрализирана 

обука, што е широко поддржан од сите целни групи во регионите. Имено, дел од обуките, 

покрај просториите на Академијата, во текот на 2011 година се одвиваа и во салите на 

Апелациските судови во Битола и Штип, како и во салите на Основниот суд Гостивар. 

 

Заради добра координација во реализирање на обуките во регионите, Академијата во 

секој суд и во секое јавно обвинителство од сите инстанци, како и во Министерството за 

правда, има назначено лица за контакт за обуките кои помагаат при подготовка на анализата 

на потребите во одделните судови и јавни обвинителства и при сублимирање на темите од 

одделните области. Исто така, вработени од стручната служба на Академијата, согласно 

планот за работа и усвоениот календар за обуки, присуствуваат на обуките во регионите, 

даваат техничка и стручна помош на предавачите, водат записници и изготвуваат извештаи за 

секоја обука. 

 

Од вкупниот број обуки што беа реализирани во текот на извештајниот период, 193 

обуки беа одржани во Скопје, 32 обуки во Битола, 23 обуки во Штип, 22 обуки во Гостивар, 

додека останатите 24 обуки се одржаа во други градови и места низ Република Македонија 

(Охрид, Струга, Струмица, Маврово и др.). 
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МЕТОДОЛОГИЈА И ФОРМИ НА ОБУКИТЕ 

 
Во поглед на наставната методологија и формите, Академијата ги спроведе обуките во 

вид на семинари, работилници, конференции, тркалезни маси, расправи, со употреба на 

најсовремени методи и техники и со фокус на практичниот аспект на наставата. 

 

Во поглед на структурата на целните групи, учесници на обуките, беше применет 

принципот на интердисциплинарни обуки со учество на главните целни групи – судии и 

јавни обвинители, но и други учесници со кои заедно ги спроведуваат или соработуваат во 

примената на односниот закон (Министерство за правда, Министерство за внатрешни работи, 

Министерство за транспорт и врски, Министерство за економија, Управа за финансиска 

полиција, Управа за јавни приходи, Царинска управа, Агенција за управување со одземен 

имот, Агенција за спречување на перење пари и финансирање тероризам, Државно 

правобранителство, Комисија за пристап до информации од јавен карактер, Државна 

Комисија за спречување корупција, Државен завод за индустриска сопственост, Државен 

пазарен инспекторат, Агенција за храна и ветеринарство, новинари, адвокати, нотари, 

извршители, медијатори, стечајни управници и други). 

 

Во поглед на структурата на обуките, продолжи организирање на обуките според 

областите на работење на судиите и јавните обвинители – кривично, граѓанско, трговско, 

работни спорови, малолетници, потоа од областа на борбата против организиран криминал, 

корупција и новите форми на софистициран криминал, обуки за меѓународно право и право 

на ЕУ, интелектуална сопственост, како и обуки за комплементарните и општите теми – 

медијација, етика, комуникациски вештини, управување со предметите, односи со медиумите 

итн. 

 
СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ПРОГРАМИ 

 
Специјализирана обука на новоизбраните судии и јавни обвинители 

 
Oбуките за новоизбраните судии во основните судови и новоизбраните јавни 

обвинители во основните јавни обвинителства се организираа според посебна 

специјализирана програма, врз основа на којашто беа спроведени задолжителни, 

повеќедневни, интензивни, посебно дизајнирани обуки според три посебни модули: 

- Модулот Општи теми, како обука на теми од заеднички интерес за сите новоизбрани 

судии и јавни обвинители, се спроведе од 11 до 14 април 2011 година, за 26 учесници, од кои 

17 судии во основните судови и 9 јавни обвинители во основните јавни обвинителства, 

избрани во периодот од октомври 2010 до март 2011 година. 

Останатите два модула се спроведоа паралелно во периодот од 9 до 14 мај 2011 

година, за соодветните целни групи во зависност од правната област што е предмет на 

нивната работа: 

- Модулот Казнено право, како специјализирана обука наменета за новоизбраните 

јавни обвинители и судии распоредени на кривична и прекршочна материја, се 

спроведе за 23 учесници (14 јавни обвинители и 9 судии), избрани во периодот од 

јули 2010 до април 2011 година. 

- Модулот Граѓанско право, како специјализирана обука за новоизбраните судии 

распоредени на граѓанска материја, се спроведе од 9 до 14 мај 2011 година за 19 

судии, избрани во периодот од јули 2010 до април 2011 година. 



5 години - Професионална обука на правосудството

 

25 

   Извештај за работата на Академијата за судии и јавни обвинители за 2011 година 

 

 

Специјализирана програма за Управниот суд и Вишиот управен суд 

 

Во текот на 2011 година продолжи имплементација на проектот ИПА/2009 „Поддршка 

за поефикасно, ефективно и модерно работење и функционирање на Управниот суд“, 

финансиран од Европската унија, при што во рамките на компонентата III, во согласност со 

Стратегијата за обука на Управниот суд, во координација со Академијата, беа спроведени 

специјализирани обуки од повеќе области, како: Право на интелектуална сопственост; 

Право на конкуренција и државна помош; Денационализација и други права; Јавни 

финансии и јавни набавки; како и обуки во однос на правилата на управната постапка, 

постапката по управни спорови и извршувањето на судските одлуки. Дел од обуките се 

спроведоа како заеднички за сите судии и стручниот судски кадар на Управниот суд, а дел, 

од практичен аспект, се спроведоа како работилници наменети за поодделни 

специјализирани судски оддели. Се спроведе и тридневна работилница на тема 

„Комуникациски и меѓучовечки вештини“, на којашто, покрај судиите и стручниот судски 

кадар, беше вклучена и судската администрација. 

Покрај тоа, во соработка со TAIEX, за судиите и стручниот судски кадар на 

Управниот суд е организиран семинар на тема „Управни спорови и правила на управната 

постапка“, додека, во соработка со ОБСЕ, во пресрет на вонредните парламентарни избори, 

беше организирана тркалезна маса на тема „Постапување на Управниот суд по тужби во 

врска со изборни нерегуларности“, на којашто учествуваа сите судии на Управниот суд. 

По почнување со работа на новоформираниот Виш управен суд (30 јуни 2011 година), 

во октомври и ноември 2011 година, во рамките на проектот ИПА, беа организирани: една 

работилница на тема „Комуникациски и меѓучовечки вештини“, наменета за сите 

вработени, и две специјализирани работилници, наменети за судиите и стручниот судски 

кадар, едната на тема „Управни спорови, правила на управната постапка, извршување на 

судските одлуки и денационализација“, а другата на тема „Јавни финансии и јавни 

набавки“. 

Покрај тоа, за судиите на Вишиот управен суд и Управниот суд беа организирани: во 

соработка со Фондацијата ИРЗ, семинар на тема „Жалбена постапка во управните 

судови/извршување на одлуките на управните судови“, додека, пак, во соработка со УНХЦР 

е реализирана тркалезна маса на тема „Правото за бегалците и практиката“. 

Во рамките на проектот ИПА, за судиите на Вишиот управен суд и Управниот суд 

организирани се две студиски посети во странство. Имено, во периодот од 18 до 21 

октомври 2011 година, во студиска посета во Мадрид – Шпанија, беа пет судии на 

Управниот суд, четворица судии на Вишиот управен суд и еден член на Судскиот совет на 

РМ, при што беа посетени: Вишиот суд на правдата во Мадрид, Врховниот суд на 

Кралството Шпанија, Генералниот судски совет на Кралството Шпанија и Министерството 

за правда. Втората студиска посета беше реализирана во Љубљана – Р. Словенија, во 

периодот од 5 до 9 декември 2011 година, со учество на десет судии (четворица судии на 

Вишиот управен суд и шест судии на Управниот суд), при што беа посетени Врховниот суд 

на Р. Словенија, Управниот суд, Окружниот суд во Љубљана (одделение за прекршоци) и 

Судот за работни и социјални спорови, со цел запознавање со судската пракса во Р. 

Словенија, како земја-членка на ЕУ, во областите во коишто постапува и управното судство 

во Република Македонија. 
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Специјализирана програма за други целни групи 

 
Во рамки на специјализираната програма, посебни обуки се спроведени за 

претседателите на судовите и јавните обвинители на јавните обвинителства, членовите на 

Советот на јавните обвинители на РМ, судиите и советниците на Врховниот суд на РМ. 

И во текот на 2011 година продолжи праксата за одржување на работни средби на 

судиите на апелациските судови за усогласување на судската пракса по прашања од 

граѓанската и кривичната област. 

Одржани се и неколку обуки за обучувачи, а спроведени се и обуки за припадниците 

на МВР, во насока на јакнење на националните капацитети во борбата против семејното 

насилство. 

 
НОВИНА ВО КОНТИНУИРАНАТА ОБУКА – ПОДГОТОВКИ ВО НАСОКА НА 

УСПЕШНА ПРИМЕНА НА НОВИТЕ ЗАКОНИ 

 

 
ЗАКОН ЗА ПАРНИЧНА ПОСТАПКА 

 
Обуки за имплементација на Законот за парнична постапка 

 
Како сегмент од севкупната реформа на правосудниот систем, реформите во 

парничната постапка, особено последните измени и дополнувања на ЗПП, дадоа основа за 

брза и ефикасна парнична постапка што значително ќе ја зголеми ажурноста на судовите и 

ќе обезбеди почитување на начелото на судење во разумен рок што, во крајна линија, ќе ја 

врати довербата во судството и ќе го зајакне степенот на правна сигурност во државата. 

Во насока на доследна примена на реформираниот Закон за парнична постапка во 

судската практика, Академијата за судии и јавни обвинители, во соработка со судовите, 

Министерството за правда и ЈРИП – Проектот на УСАИД за имплементација на судските 

реформи, спроведе серија обуки (вкупно 30 обуки со 1.043 учесници), со коишто беа 

опфатени сите судии од граѓанските оддели на судовите во државата. Покрај судиите, како 

примарна целна група, на работилниците учествуваа и судски соработници, државни 

правобранители, адвокати и претставници од Одделението за судски постапки и имотно-

правна заштита во МВР. 

Всушност, во периодот пред и по донесување на Законот за изменување и 

дополнување на Законот за парнична постапка (објавен во „Службен весник на РМ“, бр. 

116 од 1.09.2010 година), до почетокот на неговата примена, на повеќе од 20 работилници 

беа презентирани новините во ЗПП и се усогласуваа ставовите на граѓанското судство во 

насока на уедначена примена на законот во практиката. 

Примената на Законот почна на 9 септември 2011 година, а веќе во ноември 2011 

година, Академијата продолжи со реализација на работилници (вкупно пет) на коишто беа 

разгледувани актуелните проблеми на почетокот на практичната имплементација на новите 

законски решенија. Во тој контекст беа организирани и две иницијални технички обуки за 

тонско снимање на судските рочишта, наменети за информатичарите од сите судови во 

државата и Информатичкиот центар при Министерството за правда, на коишто учествуваа 

39 информатичари и одреден број судии. 
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Во 2012 година Академијата ќе продолжи со организација на обуки во врска со 

практичната примена на новите решенија на ЗПП, особено во однос на електронската 

достава, тонското снимање на судските рочишта, тонскиот запис и други актуелни 

прашања од интерес за уедначена и усогласена примена на законот во практиката. 

 

ЗАКОН ЗА КРИВИЧНА ПОСТАПКА 

 
Донесувањето на новиот Закон за кривична постапка е дел од реформата на казненото 

право во Република Македонија, чијашто цел е хармонизирање на правните реформи во 

согласност со стандардите и законите на Европската унија. Новиот Закон за кривична 

постапка во целост ја менува досегашната казнена постапка, при што се менува улогата на 

сите учесници во постапката, преку јакнење на улогата на јавниот обвинител, дефинирање 

на приоритетите во водењето на казнената политика, примена на скратени постапки и 

вонсудско спогодување за вината и за казната. Академијата за судии и јавни обвинители, 

имајќи го предвид фактот дека за успешна имплементација на новиот Закон за кривична 

постапка од исклучителна важност е навремена и сеопфатна едукација на сите релевантни 

субјекти, како и фактот дека, согласно Акцискиот план за спроведување на новиот ЗКП, во 

којшто се содржани активностите, роковите за реализација, надлежните институции и 

партнери во реализација на активностите, особено во делот за спроведување на обуките, и 

во 2011 година продолжува со спроведување на активностите. 

 

Со оглед на тоа дека Академијата спроведе многу сериозни и сеопфатни подготовки 

за успешно организирање на базичните обуки за новиот ЗКП, следи опсежен и детален 

извештај за активностите на Академијата во насока на успешно оспособување на судиите и 

јавните обвинители за примена на овој стратешки закон. 

 

Обука на обучувачи 

 

Имено, по изборот на 28 обучувачи кои се од редот на членовите на работните групи 

што работеа на изработка на текстот на законот, судии, јавни обвинители и претставници од 

Министерството за правда, Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска 

полиција, Управата за спречување на перење пари и финансирање тероризам, Царинската 

управа и Адвокатската комора, како и професори од Правниот факултет во Скопје, 

Академијата за судии и јавни обвинители, во соработка со ОБСЕ и со негова финансиска 

поддршка, на 3 и 4 април 2011 година организираше дводневна Изолациска сесија за 

комплетирање на конечните тимови и материјали за обука за новиот Закон за кривична 

постапка, на којашто присуствуваа 24 учесници – обучувачи за новиот Закон за кривична 

постапка. Се формираа четири тимови на обучувачи кои почнаа да ги спроведуваат 

базичните обуки и тоа од сите профили – од редот на судии, јавни обвинители, професори 

на Правниот факултет, адвокати и претставници на МВР на РМ, Финансиската полиција и 

Царинската управа за обуки. 

 

 

Во пeриодот од 12 до 14 април 2011 година, Академијата за судии и јавни 

обвинители, во соработка со ОПДАТ, организираше обука за 25 обучувачи, на којашто 

презентери беа сертифицирани инструктори од Националниот институт за вештини во 

водењето на судски постапки (НИТА) од Чикаго, Илиноис – САД, а во тек е уште една 

обука на почетокот на јануари 2012 година. 
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Во насока на воведените големи структурни реформи во постапувањето на органите 

согласно новиот ЗКП, како и огромната целна група што мора да биде обучена со цел 

успешно да биде имплементиран Законот, Академијата за судии и јавни обвинители, во 

соработка со ОБСЕ и со негова финансиска поддршка, покрај овие 25 обучувачи, листата на 

обучувачи ја прошири со дополнителен број обучувачи од сите целни групи, кои ја поминаа 

базичната обука. 

 

Па, така, Академијата, во соработка со мисијата ОБСЕ и со нејзина финансиска 

поддршка, реализираше уште две технички обуки за поширокиот круг обучувачи за новиот 

ЗКП на 7, 8 и 9 јули (прв дел) и 16-18 септември 2011 година (втор дел), со коишто беа 

обучени уште 20 обучувачи и тоа 10 јавни обвинители, 4 судии, 1 претставник од 

Министерството за внатрешни работи, 3 адвокати, 2 од Финансиската полиција. 

 

Изготвени работни материјали за обука 

 

Со цел за создавање на унифицирана наставна методологија, на наставните техники и 

методи, членовите на работните групи, составени од обучувачите, со поддршка на ОБСЕ, 

изработија прирачник за обучувачи и за оние што ќе се обучуваат. Прирачникот за 

едукатори е составен од вовед и четири посебни модули што се надоврзуваат еден на друг и 

го опфаќаат постапувањето на сите релевантни субјекти во текот на кривичната постапка. 

Секој од модулите се однесува на посебен дел од кривичната постапка: 

 

Траењето на семинарите по сите модули е четири дена. Реализацијата на модулите е 

предвидена како работилница на којашто се комбинира теоретскиот со практичен дел. 

 

Сите активности за време на обуките, презентациите, вежбите, симулациите, како и 

писмените акти што ќе се изготвуваат од страна на учесниците, се базираат на вистински 

судски случај. 

 

Изготвените работни материјали за предавачите за новиот ЗКП, што ќе користат 

единствена методологија, се редактирани од универзитетски професори од Катедрата за 

кривично право и криминологија. 

 

Покрај теоретскиот дел, прирачникот ги содржи и материјалите за практичните 

вежби, како и посебен дел со примероци и обрасци од разни писмени акти што се 

донесуваат во одделните фази на кривичната постапка од аспект на новините. 

 

Покрај прирачник за предавачи, изготвени се и прирачник за обучуваните и детална 

четиридневна агенда. 

 

Исто така, со финансиска поддршка на ОБСЕ, изработени се пет прирачници што 

треба да овозможат подобро да се користи и подобро да се применува новиот Закон за 

кривична постапка од страна на надлежните правосудни институции. 

 

Од студиската посета на Европскиот суд за човекови права во Стразбур, Франција, 

што беше реализирана во периодот од 2 до 4 мај 2011 година, како активност произлезе 

изготвувањето компилација на одлуки на Европскиот суд за човекови права поврзани со 

членови од Европската конвенција за човекови права од значење за правилна примена на 

одредбите на кривичната постапка и тоа главно чл. 3, 5 и 6 од ЕКЧП. 
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Покрај тоа, во тек е, како резултат на обуките (до септември 2012 година), изработка 

на Прирачник за практична примена на новиот ЗКП, што треба да биде дистрибуиран до 

сите учесници до почетокот на примената на новиот ЗКП. 

 

 

Изработка и имплементација на програмата за спроведување на Акцискиот план во 

делот на обуките за периодот мај-декември 2011 година 

 

Во подготвителниот период, Академијата, во соработка со тимот на обучувачите, 

изработи Програма за спроведување на акцискиот план во делот на обуките, што содржи 

распоред на тимовите на обучувачи за секоја обука, детален план и распоред на базичните 

обуки за периодот јуни-декември 2011 година, со список на сите учесници. Од базичните 

обуки за 2011 година од страна на ОБСЕ (вкупно 16), целосно финансиски се покриени и 

поддржани вкупно 12 обуки, а од страна на ОПДАТ и Фондацијата ИРЗ се покриени 4 

обуки. 

Во договор со ОБСЕ, првобитната Програма за спроведување на Акциски план за 

спроведување на новиот ЗКП во делот на базичните обуки за 2011 година е променета, 

односно во составот на групите за обука, наместо по тројца, ќе бидат опфатени по седум 

адвокати, односно наместо 30, ќе бидат обучени 112 адвокати, а бројот на обуките, според 

првичниот план од 16 базични обуки, е зголемен на 22 базични обуки за судиите и јавните 

обвинители во судовите и јавните обвинителства со проширена надлежност, од коишто 15 

се одржаa до крајот на 2011 година, а за 2012 година се префрлени 7 обуки. 

 

Меморандум 

 

Во насока на имплементација на активностите предвидени со Програмата за 

спроведување на Акцискиот план за спроведување на Законот за кривична постапка, 

Министерството за внатрешни работи и Министерството за правда на Република 

Македонија, на 13 мај 2011 година потпишаа Меморандум за соработка. 

 

Согласно овој Меморандум, каде што како носители на обуките за новиот Закон за 

кривична постапка се определени Академијата за судии и јавни обвинители и Центарот за 

обуки при Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, а со поддршка 

на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, во периодот од 29 до 31 мај 2011 година, во Центарот за 

обуки на Министерството за внатрешни работи во Идризово, се одржа пробна обука 

посветена на новиот Закон за кривична постапка. 

 

Согласно ова, во текот на 2011 година, во рамките на ПРОГРАМАТА за 

спроведување на акцискиот план во делот за обука се одржани вкупно 16 базични 

обуки и тоа една пробна и петнаесет базични обуки, во коишто се обучени 118 судии 

кои работат во сите кривични оддели во судовите со проширена надлежност, 105 

јавни обвинители од јавните обвинителства со проширена надлежност, 103 адвокати, 

вкупно 61 претставник во рамките на правосудната полиција во истражните центри, 

од кои 47 претставници од Центарот за спречување на организиран и сериозен 

криминал при МВР, 8 од Царинската управа, 6 од Финансиската полиција и 14 

претставници од Министерството за правда, кои земаа активно учество на обуките. 
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Студиски посети 

 

Во текот на 2011 година за обучувачите за новиот Закон за кривична постапка беа 

реализирани две студиски посети. Првата во периодот од 2 до 4 мај 2011 година, делегација 

од Република Македонија, составена од десет претставници од Обвинителството, Судството, 

Министерството за внатрешни работи и Адвокатурата, предводена од Џими Ворен, 

постојниот правен советник во канцеларијата на Министерството за правда на САД за развој 

и обука на обвинители – програмата ОПДАТ при Амбасадата на САД во Република 

Македонија, и Тимоти Фот, полициски аташе при програмата за помош при 

криминалистичките истраги – ИЦИТАП на Министерството за правда на САД при 

Амбасадата на САД во Република Македонија, остварија официјална посета на Европскиот 

суд за човекови права во Стразбур, Франција. 

И втората, во септември 2011 година во Босна и Херцеговина, со финансиска 

поддршка на ОБСЕ, а студиската група од осум члена ја сочинуваа судии, јавни обвинители, 

претставници на правосудната полиција и адвокати, од редот на обучувачите. 

 

Во насока на новиот Закон за кривична постапка беа одржани и следните обуки со 

меѓународни експерти: 

 

Академијата за судии и јавни обвинители и Здружението на судиите на Република 

Македонија, во соработка со Програмата ОПДАТ при Министерството за правда на САД и 

Програмата ИНЛ при Стејт департментот на САД и со нивна финансиска поддршка, 

организираа два дводневни семинари на тема: „Улогата на судијата во новата акузаторна 

постапка“. На семинарите свое излагање имаше судијата магистрант Мери Хана Лак од 

Источниот округ Вирџинија – САД, која е искусен судија особено во делот на 

претходната постапка, изрекување на мерката притвор, спогодување на вина и одлучување 

по однос на допуштеноста на доказите, која ги сподели своите искуства со колегите од 

Македонија, како и домашни експерти – едукатори кои имаа свои излагања во врска со 

улогата на судијата во новата акузаторна кривична постапка, посебните истражни мерки, 

налозите за апсење и претрес, изрекување на мерката притвор и рочиште за притвор, како и 

симулација на главна расправа согласно новата акузаторна постапка. 

 

Првиот семинар се одржа на 3 и 4 октомври 2011 година, во хотелот „Александар 

Палас“ – Скопје, наменет за судии од кривичните оддели и судии од одделите за прекршоци 

од апелациските подрачја Скопје и Гостивар, како и за претставници на Министерството за 

внатрешни работи на Република Македонија. 

 

Вториот семинар се одржа на 6 и 7 октомври 2011 година, во хотелот „Силекс“ – 

Охрид, наменет за судиите од кривичните оддели и судии од одделите за прекршоци од 

апелациските подрачја Штип и Битола, како и за претставници на Министерството за 

внатрешни работи на Република Македонија. На двата семинари активно учествувале 55 

учесници, од кои 27 судии, 22 јавни обвинители, 6 учесници од Министерството за 

внатрешни работи. 

 

Со цел македонското правосудство да го сподели меѓународното искуство, 

Академијата за судии и јавни обвинители на Република Македонија, во соработка со 

мисијата на ОБСЕ и со нејзина финансиска поддршка, организираше тридневна обука на 

тема: ,,Вкрстено испитување“, што беше поделена во два дена напреден степен на обука и 

еден ден основна обука за вкрстено испитување, на којашто презентер беше г. Марк Кован, 

јавен обвинител од Регионалната канцеларија во Атлантик, Канада, и на којашто учествуваа 
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55 учесници, од кои 1 член на Советот на јавните обвинители, 14 судии, 18 јавни 

обвинители, 10 адвокати, 4 претставници од Министерството за внатрешни работи на 

Република Македонија, 2 учесници од Царинската управа на Република Македонија, 1 од 

завршените кандидати на Академијата, 2 од Финансиската полиција, 1 учесник од 

Министерството за правда. 

 

Академијата за судии и јавни обвинители, во соработка со Инструментот за техничка 

помош и размена на информации (ТАIEX) на Европската унија и со негова финансиска 

поддршка, согледувајќи ја важноста во поглед на реформите во кривичната постапка, 

организираше семинар на тема: „Кривичната постапка во Република Германија“, на 

којшто учествуваа постојани и идни обучувачи за новиот Закон за кривична постапка на 

Република Македонија. Особено големото значење на оваа работилница беше преку 

дадената можност за размена на мислења и искуства од македонското законодавство во 

поглед на реформите во кривичната постапка и од германскиот модел на кривична постапка 

што како модел беше преземен при креирање на новиот концепт на кривичната постапка во 

Република Македонија. Предавачи на овој семинар беа проф. д-р Гордан Калајџиев, 

професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“, при Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“, Скопје; како и германските експерти г. Франк Рихтер, претседател на 

Окружниот суд во Дибург, и г-ѓа Сузан Винтер, јавен обвинител во Јавното обвинителство 

во Драмштат. Учествуваа 26 учесници, од кои 3 судии, 10 јавни обвинители, 4 учесници од 

Министерството за внатрешни работи, 2 адвокати, 3 од Финансиската полиција, 3 странски 

гости и 1 универзитетски професор – постојани и идни обучувачи за новиот Закон за 

кривична постапка. 

 

На 28 и 29 ноември 2011 година, Академијата за судии и јавни обвинители, во 

соработка со Коалицијата „Сите за правично судење“, организираше обука на тема 

„Спогодување за вина во кривичната постапка, согласно новиот Закон за кривична 

постапка“. 

 

Целта на обуката беше преку презентација на практични примери да се презентираат 

суштинските новини во Законот за кривична постапка, со цел нивна полесна 

имплементација и ефикасна примена во секојдневната работа на судиите и јавните 

обвинители. 

 

Имајќи предвид дека при изработка на новиот Закон за кривична постапка во 

значителен дел беа користени решенијата и искуствата на кривично-правниот систем на 

Република Италија, како предавач беше поканет г. Лука Фереро, судија од Торино, кој 

пред присутните го презентираше моделот на Законот за кривична постапка на Република 

Италија, со посебен осврт на спогодување за вина во кривичната постапка. 

 

На неа присуствуваше 21 учесник, од кои 7 судии, 6 обвинители, 8 претставници на 

други институции. 

 

Со оглед на тоа што Република Хрватска веќе има искуство во спроведување на 

измените во Законот за кривична постапка, измени што во одредени делови се слични со 

измените на македонскиот Закон за кривична постапка, Академијата за судии и јавни 

обвинители, исто така во соработка со Коалицијата „Сите за правично судење“, на 6 и 7 

декември 2011 година организираше семинар на тема: „Односот помеѓу полицијата и 

јавното обвинителство според измените во новиот Закон за кривична постапка“, на 

којшто беше поканет г. Драган Новосел, заменик-јавен обвинител на Република Хрватска. 
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Семинарот се одржа во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители и на 

него учествуваа 6 судии, 6 јавни обвинители, 5 адвокати, 5 претставници од 

Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, 4 учесници од Царинската 

управа на Република Македонија, 3 од Управата за јавни приходи, 3 од Финансиската 

полиција. Особено беше значајно присуството на г. Новосел, зашто преку неговото знаење 

и неговото искуство се придонесе кон успешна реализација на семинарот и разјаснување на 

некои нејасности, пред почнување на примената на новиот Закон за кривична постапка. 

 

Во целиот изминат период од периодот на изготвување на новиот ЗКП и по 

неговото донесување, беа одржани вкупно 14 обуки на обучувачите, со учество на 

странски експерти од земјите чиишто искуства и решенија се прифатени во ЗКП. 

 

 
ОБУКИ ЗА НАЈЗНАЧАЈНИТЕ ИЗМЕНИ НА КЗ 

 
Од особено значење се спроведените 33 обуки во текот на 2011 година, посветени на 

новините на Кривичниот законик, што стапија на сила на 22 март 2010 година, со вкупно 

реализирани 49 денови на обука, на коишто учествуваше вкупно 1.021 учесник, каде што, 

покрај судиите и јавните обвинители, учествуваа и други претставници од релевантните 

институции што во секојдневното работење и постапување го применуваат Кривичниот 

законик. Поточно, беа одржани: 

 

- Единаесет обуки за конфискација на имот стекнат по основа на кривично дело и 

проширена конфискација, противправно стекнување и прикривање имот и 

одговорност на правните лица (8 дводневни и 3 еднодневни обуки, со вкупно 

реализирани 19 дена обука), на коишто учествуваа вкупно 297 учесници, од кои 142 

судии, 1 раководен судски службеник, 43 стручни соработници од судовите, 85 јавни 

обвинители, 9 стручни соработници од обвинителствата, како и 17 други 

претставници на релевантни институции (Министерство за правда, Управа за 

финансиска полиција, Агенција за управување со одземен имот, Управа за јавни 

приходи, адвокати и др.). Од овие обуки, две обуки беа во самостојна организација 

на Академијата, три обуки во соработка со Државната комисија за спречување 

корупција, две обуки во соработка со Инструментот за техничка помош и размена на 

информации при Европската комисија – TAIEX, една обука во соработка со 

Европскиот центар за судии и правници, ЕИПА Луксембург, една обука во соработка 

со ОБСЕ, како и две обуки во соработка со Проектот за понатамошно јакнење на 

капацитетите на Академијата – ИПА. 

 

- Девет обуки за поткуп (2 дводневни и 9 еднодневни обуки, со вкупно реализирани 11 

дена обука), на коишто учествуваше вкупно 221 учесник, од кои 101 судија, 12 

стручни соработници од судовите, 86 јавни обвинители, 1 стручен соработник од 

обвинителствата, како и 21 друг претставник на релевантни институции 

(Министерство за правда, Министерство за внатрешни работи, Управа за јавни 

приходи и др.). Од овие обуки, две обуки беа во соработка со Проектот за 

понатамошно јакнење на капацитетите на Академијата – ИПА, додека останатите 

обуки беа во соработка со Државната комисија за спречување корупција, 

Министерството за правда и Министерството за внатрешни работи. 
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- Две обуки за перење пари (2 дводневни обуки, со вкупно реализирани 4 дена обука), 

на коишто учествуваа вкупно 98 учесници, од кои 49 судии, 42 јавни обвинители, 2 

стручни соработници од обвинителствата, како и 5 други претставници на 

релевантни институции (Министерство за внатрешни работи, Управа за спречување 

на перење пари и финансирање тероризам, Управа за јавни приходи и др.). Од овие 

обуки, едната обука беше во соработка со Инструментот за техничка помош и 

размена на информации при Европската комисија – TAIEX, додека другата обука 

беше во соработка со Проектот за понатамошно јакнење на капацитетите на 

Академијата – ИПА. 

 

- Пет обуки за борба против трговија со луѓе, оружје и дрога (1 дводневна и 4 

еднодневни обуки, со вкупно реализирани 6 дена обука), на коишто учествуваа 

вкупно 193 учесници, од кои 46 судии, 5 стручни соработници од судовите, 44 јавни 

обвинители, 2 стручни соработници од обвинителствата, како и 95 други 

претставници на релевантни институции (Министерство за правда, Министерство за 

внатрешни работи, Царинска управа, Министерство за труд и социјална политика, 

адвокати и др.). Од овие обуки, две обуки беа во самостојна организација на 

Академијата, додека останатите обуки беа во соработка со Коалиција „Сите за 

правично судење“, Проектот за понатамошно јакнење на капацитетите на 

Академијата – ИПА, и Меѓународната организација за миграции IOM. 

 

- Две обуки за недозволена трговија со културни добра (една дводневна и една 

еднодневна обука, со вкупно реализирани 3 дена обука), на коишто учествуваа 

вкупно 74 учесници, од кои 16 судии, 4 стручни соработници од судовите, 33 јавни 

обвинители, како и 21 други претставници на релевантни институции (Министерство 

за правда, Министерство за внатрешни работи, Државната комисија за спречување 

корупција и др.). Од овие обуки, едната обука беше во самостојна организација на 

Академијата, додека другата обука беше во соработка со Министерството за правда. 

 

- Една обука за злосторничко здружување, што беше во соработка со Коалицијата 

„Сите за правично судење“ и на којашто учествуваа вкупно 37 учесници, од кои 11 

судии, 4 стручни соработници од судовите, 15 јавни обвинители и 7 други 

претставници на релевантни институции. 

 

- Една обука за кривичните дела против изборите и гласањето, што беше во соработка 

со ОБСЕ и на којашто учествуваа вкупно 37 учесници, од кои 16 судии, 14 јавни 

обвинители и 7 други претставници на релевантни институции. 

 

- Две дводневни обуки за борба против компјутерскиот криминал, на коишто 

учествуваа вкупно 64 учесници, од кои 6 судии, 6 стручни соработници од судовите, 

9 јавни обвинители, 2 стручни соработници од обвинителствата, како и 41 други 

претставници на релевантни институции (Министерство за правда, Министерство за 

внатрешни работи, Царинска управа и др.). Од овие обуки, едната обука беше во 

соработка со Советот на Европа, додека другата обука беше во соработка со 

Министерството за правда на Баварија. 

 

- На овие обуки, покрај судии и јавни обвинители, учествуваа и други претставници од 

релевантните институции што во секојдневното работење и постапување го 

применуваат Кривичниот законик. 
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БОРБА ПРОТИВ ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА 

 
Од особена важност, како за целокупниот правосуден систем, така и за Република 

Македонија воопшто, се и одржаните обуки од областа на организираниот криминал и 

корупцијата. Имено, во текот на 2011 година беа одржани вкупно 20 обуки од оваа област, 

со вкупно реализирани 28 денови на обука и на коишто учествуваа вкупно 646 учесници. 

Имено, покрај гореспоменатите обуки во делот за обуките од областа на најзначајните 

измени на КЗ, а коишто воедно се однесуваат и на борбата против организираниот 

криминал (обуките од областа на перењето пари, борбата против трговија со луѓе, оружје и 

дрога, недозволената трговија со културни добра, злосторничкото здружување и др.), беа 

одржани и следниве обуки: 

 

- Осум обуки за борба против корупција и спречување судир на интереси (2 дводневни 

и шест еднодневни обуки, со вкупно реализирани 10 дена обука), на коишто 

учествуваа вкупно 175 учесници, од кои 81 судија, 8 стручни соработници од 

судовите, 60 јавни обвинители, 6 стручни соработници од обвинителствата, како и 20 

други претставници на релевантни институции (Министерство за правда, 

Министерство за внатрешни работи, Управа за јавни приходи и др.). Од овие обуки, 

шест обуки беа во соработка со Државната комисија за спречување корупција, 

додека двете дводневни обуки беа во соработка со Проектот за понатамошно јакнење 

на капацитетите на Академијата – ИПА. 

 

- Две дводневни обуки за организираниот криминал и употреба на посебните 

истражни мерки), на коишто учествуваа вкупно 69 учесници, од кои 22 судии, 31 

јавен обвинител и 16 други претставници на релевантни институции. Обуките беа во 

соработка со Европскиот центар за судии и правници, ЕИПА Луксембург, како и со 

Програмата на Министерството за правда на САД за помош и развој на 

обвинителствата (ОПДАТ). 

 

 

ОБУКИ ПОСВЕТЕНИ НА ОДДЕЛНИ ЧЛЕНОВИ НА ЕВРОПСКАТА КОНВЕНЦИЈА 

ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 

 
Во текот на 2011 година, Академијата организираше пет советувања посветени на 

одделни членови на Европската конвенција за човекови права: 

 

- Член 5 од Европската конвенција за човекови права – Право на слобода и сигурност, 

советување во соработка со Советот на Европа, со вкупно 35 учесници, од кои 19 

судии, 15 јавни обвинители и 1 стручен соработник од обвинителството. 

- Член 6 од Европската конвенција за човекови права – Принцип на еднаквост на 

оружјата, советување во соработка со Инструментот за техничка помош и размена на 

информации при Европската комисија (TAIEX), со вкупно 45 учесници, од кои 4 

членови на Судскиот совет, 31 судиja, 3 стручни соработници од судовите и 7 

претставници од други институции. 

- Член 10 од Европската конвенција за човекови права – Односи со јавност, медиуми и 

судство, советување во соработка со Инструментот за техничка помош и размена на 

информации при Европската комисија (TAIEX), со вкупно 34 учесници, од кои 16 

судии, 5 стручни соработници од судовите, 8 јавни обвинители, 1 стручен 

соработник од обвинителството и 4 новинари. 
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- Член 10 од Европската конвенција за човекови права за односите на јавното 

обвинителство со медиумите, информирање за истрагите и кривичните постапки и 

заштита на податоците во соработка со Здружението на јавни обвинители и ОПДАТ. 

- Член 1 од Протоколот 1 на Европската конвенција за човекови права – Заштита на 

сопственоста, советување во соработка со Инструментот за техничка помош и 

размена на информации при Европската комисија (TAIEX), со вкупно 67 учесници, 

сите судии од сите инстанци и сите апелациски подрачја во Република Македонија. 

 
ОБУКИ ПОСВЕТЕНИ НА ПРАВОТО НА ЕУ 

 
Во рамки на извештајниот период, Академијата спроведе голем број обуки посветени 

на правото на ЕУ, во рамки на коишто беа обработени следниве теми: судската структура 

во ЕУ, судската надлежност, постапката и анализата на правните инструменти; улогата на 

националниот судија во претпристапниот период и принципите на правото на ЕУ; 

постапката пред Европскиот суд на правдата; заштитата на правото на потрошувачите во 

ЕУ; заштитата на човековата околина во ЕУ; извршувањето санкции во ЕУ; и др. 

 

Исто така, бидејќи една од компонентите на Проектот за натамошно јакнење на 

институционалните капацитети на Академијата – ИПА, беше и подобрување на системот на 

подготовка на програмите за обука што опфаќа подготовка на програма и материјали за 

обука од областа на правото на ЕУ и меѓународното право, беше формирана група на 

предавачи за право на ЕУ за кои се спроведоа две обуки за обучувачи од областа на 

правото на ЕУ (една тридневна обука – општо-воведно ниво, и една дводневна обука – 

напредно ниво), со што беа реализирани вкупно пет дена обука. На обуките учествуваа 

вкупно 20 учесници, предавачи на Академијата, од кои 11 судии, 4 јавни обвинители и 5 

претставници од Министерството за правда. 

 
ОБУКИ ОД ОБЛАСТА НА ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

 
Модулот Право на интелектуална сопственост е составен дел од Општата програма за 

континуирана обука на судиите и јавните обвинители 2011-2012 година и се спроведува со 

цел, преку јакнење на свеста за значењето на правата од интелектуална сопственост и 

продлабочување на знаењата од оваа област, да се зајакне спроведувањето на овие права со 

особен акцент на судската заштита. 

 

Во спроведувањето на овој Модул од извонредно значење е континуираната и 

успешна соработка со Државниот завод за индустриска сопственост, во насока на успешно 

имплементирање на насоките на правото на ЕУ во домашните обуки. 

 

Во текот на 2011 година, Академијата организираше вкупно 15 обуки од областа на 

Правото на интелектуална сопственост со вкупно 302 учесници, од кои 285 учесници од 

правосудството: 176 судии, 70 јавни обвинители, 39 советници/стручни соработници од 

судовите и обвинителствата и 17 учесници од други институции: 8 претставници на 

Царинската управа на Република Македонија, 6 претставници на Државниот пазарен 

инспекторат, 1 претставник на Државниот завод за индустриска сопственост и 2 

претставници на Советот за радиодифузија на Република Македонија. 
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Од наведените 15 обуки, една се спроведе во март 2011 година, како обука на 

обучувачи за правата од интелектуална сопственост – напредно ниво, со учество на вкупно 

13 учесници, од кои 10 судии и 3 јавни обвинители. 

Останатите обуки, наменети за судиите и јавните обвинители како примарни целни 

групи, тематски беа посветени на различните видови заштита на правата од интелектуална 

сопственост (кривично-правна, прекршочно-правна, граѓанско-правна и управно-судска 

заштита) и во тие рамки се разгледуваа материјално-правните и процесно-правните аспекти 

на заштитата, преку посочување на најбитните прашања што можат да се појават во 

практиката при примена на домашната легислатива од оваа област, а беше даден и преглед 

на најзначајните меѓународни документи што ја регулираат предметната област. 

Покрај тоа, во декември 2011 година, Академијата организираше дводневна 

Национална конференција на тема „Спроведување на правата од интелектуална 

сопственост“, на којашто учествуваа вкупно 55 учесници, од кои 35 судии, 5 јавни 

обвинители и 15 други учесници, меѓу кои претставници на Министерството за правда, 

Министерството за култура, Министерството за внатрешни работи, Државниот завод за 

индустриска сопственост, Царинската управа на Република Македонија и Државниот 

пазарен инспекторат. 

 

ОБУКИ ЗА СТЕЧАЈ 

 
Во рамките на успешната соработка на Академијата со Светската банка во периодот 

од 2008 до 2011 година беа реализирани по 4 обуки годишно поврзани со стечајното право, 

при што беа опфатени три вида обуки: 

- Обука за Законот за стечај, со којашто беа опфатени стечајни судии и стечајни 

управници. 

- Обука за постапките што произлегуваат од стечајните постапки (граѓански и 

стопански парници), со којашто беа опфатени стопански и граѓански судии, како и 

стечајни управници. 

- Кривична одговорност на органите на стечајната постапка (злоупотреба на 

службената должност, лажен стечај и оштетување на доверителите), со којашто беа 

опфатени кривични судии, јавни обвинители и стечајни управници. 

 
 

РЕАЛИЗИРАНИ ОБУКИ ПОСВЕТЕНИ НА ДРУГИ РЕДОВНИ ТЕМИ 

 

Покрај обуките наведени погоре, согласно деталните календари за обуки, во текот на 

2011 година беа спроведени и други обуки посветени на најразлични теми корисни при 

секојдневната примена на законите: Вонредни правни лекови во кривична постапка; 

Примена на Законот за јавни набавки, Планирање на јавните набавки, постапки за 

доделување договор, критериуми за утврдување способност и правна заштита; 

Методологија на управување со предметите/АКМИС; Целите на воведување на системот 

АКМИС во судовите и начинот на неговото функционирање, оперативна работа со 

системот АКМИС, поврзаноста на образецот за оценување на судиите со програмата 

АКМИС; Аспекти од судската пракса во споровите од работни односи; Систем на кривични 

санкции и казнената политика, практични искуства; Стечајниот должник како учесник во 

платниот промет; Поднесување тужби и постапување по нив во врска со стечајната 

постапка и донесување на привремени мерки против стечајниот должник; Примена на 

Законот за измени и дополнување на Законот за извршување; Техники на пишување на 

кривични пресуди/Причини за укинување и преиначување на пресудите; Увид и вештачење 

во сообраќајни незгоди; Спроведување на законските одредби од страна на надлежните 
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институции за третман со задржани, притворени и осудени лица; Надомест на материјална 

и нематеријална штета; Главна расправа/Техники на пишување на граѓански 

пресуди/Причини за укинување и преиначување на пресудите; Осигурување на имот, лица 

и одговорност/судска пракса; Анализа на притворските решенија; Кривичниот аспект на 

семејното насилство; Практични проблеми при примена на Законот за прекршоци; Закон за 

спречување судир на интереси; Закон за малолетничка правда/Медијација; Одговорност на 

членовите на органите на управување и надзор во ТД; Техники на пишување на 

јавнообвинителски одлуки; Остварување на правниот интерес на државните доверители во 

стечајната постапка; Примената на Законот за облигациски односи, со особен осврт на 

каматата; Почитување на начелата на етичкиот кодекс како основа за спречување на 

злоупотребата на функцијата судија и јавен обвинител; Транспарентност и заштита на 

податоци; Заштита и пренос на правото на сопственост врз недвижнини во стечајната 

постапка; Право на конкуренција, политика на конкуренција и улогата на правосудниот 

сектор; Прекршоци според Изборниот законик; Стечај; Утврдување на вредноста на 

предметот на спорот/Трошоци на постапката/Сопарничарство; Судиска етика, основи за 

одговорност на судијата – домашни и компаративни искуства; Примена на Законот за 

работни односи; Спорови од мала вредност; Стечај и парница, Спорови што произлегуваат 

од стечајната постапка; Антидискриминација; Односот помеѓу јавните обвинители и 

полицијата; Јакнење на капацитетите на припадниците на МВР и локалните власти за борба 

против семејното насилство; Детска правда; Раскинување на договорите и последици од 

раскинувањето; Стекнување сопственост по основа на правно дело; Примена на Законот за 

малолетничка правда; Посебна одговорност на содружниците и акционерите/Одговорност 

на ТП/Одговорност на органите на управување за ненавремено поднесување предлог за 

стечај; Улогата на судијата во новата акузаторна постапка; Материјална штета и нејзиното 

надоместување/Надомест на штета во работни спорови; Спроведување на Законот за 

извршување и правни средства во врска со извршувањето; Судска соработка во граѓанска 

материја; Хартии од вредност – Акции; Концепт на недискриминација; 

Медијација/Спорови соодветни за медијација; Условен отпуст/Алтернативни мерки; 

Примена на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер; Новини во 

постапката за издавање на платен налог; Ништовност на договорите. 

 
ДОПОЛНЕТА ОПШТА ПРОГРАМА ЗА КОНТИНУИРАНА ОБУКА ЗА ПЕРИОДОТ 

2011-2012 ГОДИНА 

 
Академијата, по спроведеното претходно испитување, анкетирање и анализа на 

мислењата и потребите на судиите, јавните обвинители и другите корисници на услугите на 

Академијата, ја подготви и ја донесе Општата програма за континуирана обука на судиите и 

јавните обвинители за периодот 2011-2012 година. 

 

Како основа за креирање на содржината и наставната методологија се земаа предвид и 

годишните извештаи за работа на сите судови и јавни обвинителства од сите инстанци, при 

што се зема предвид и приливот на предметите, областите каде што има најголем заостаток, 

областите каде што има најголеми и најчести повреди на процесните и материјалните закони. 

Од годишните извештаи на повисоките судови особено беа земени предвид и областите каде 

што најчесто се укинуваат и се преиначуваат пресудите со цел обуката да се фокусира на тие 

чувствителни подрачја. Од Судскиот совет на РМ и Советот на јавни обвинители на РМ е 

побарано, врз основа на нивните увиди во годишните извештаи на судовите, односно 

обвинителствата, да ги лоцираат областите во коишто има најголема потреба од обука 

(областите каде што има најмногу поплаки, претставки и кршење на етичкиот кодекс и 
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деонтологија и најчестите основи за дисциплинската одговорност на судиите и ЈО), па врз 

основа на тоа да достават свои предлози. 

 

При изготвување на Општата програма за едукација со дописи се консултираа и 

правните факултети, здруженијата на судиите и јавните обвинители, Здружението за 

кривично право и криминологија, Здружението на судска администрација, професионалните 

комори (адвокатска, нотарска, комора на извршители и медијатори), институциите со коишто 

соработува Академијата – сите сектори на Министерството за правда, СЕП при Владата на 

РМ, Министерството за економија, Министерството за финансии, МВР, МНР, МТСП, 

Министерството за животна средина, Агенцијата за катастар, Управата за јавни приходи, 

ДЗИС, ДКСК, Државниот завод за ревизија, Државното правобранителство, Омбудсманот, 

Институтот за судска медицина, Комисијата за заштита на конкуренцијата, Комисијата за 

хартии од вредност, Агенцијата за управување со конфискуван имот, Македонската берза, 

Финансиската полиција, Управата за спречување на перење пари, Бирото за јавни набавки, 

Државната комисија за јавни набавки, Дирекцијата за заштита на лични податоци, Сојузот на 

стопанските комори, како и меѓународните организации и проекти со коишто соработува 

Академијата (ГТЗ, Информативната канцеларија на Советот на Европа, Коалицијата „Сите за 

правично судење“, ОБСЕ, ОПДАТ, Светската банка, УНИЦЕФ, УНХЦР, УСАИД/ЈРИП и 

др.). 

 

Се земаа предвид и обврските што произлегуваат од НПАА (Национална програма за 

усвојување на законодавството на Европската унија), целите и приоритетите на Република 

Македонија за членство во Европската унија, заклучоците на Владата на РМ во поглед на 

обврските за обука, согласно потребите од хармонизација на домашното со меѓународното 

законодавство, како и потребата судиите и обвинителите од РМ да ги применуваат 

меѓународните стандарди во секојдневното постапување. 

 

Пракса е и редовното следење на интернет-страницата на Министерството за правда 

во поглед на законите што се во фаза на подготовка и донесување, особено законите со 

европски предзнак, и за нив се предвидува организирање на тркалезни маси уште додека се 

во постапка на донесување, со цел судиите и јавните обвинители да бидат во тек со 

промените во материјалното и процесното законодавство поради унифицираност во нивното 

применување. 

 
ИЗГОТВЕН И ОБЈАВЕН ДЕТАЛЕН КАТАЛОГ НА АКТИВНОСТИ ВО РАМКИТЕ НА 

ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА КОНТИНУИРАНА ОБУКА ЗА СУДИИТЕ, ЈАВНИТЕ 

ОБВИНИТЕЛИ, ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ НА СУДОВИТЕ И ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ 

НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ-ДЕКЕМВРИ 2012 

ГОДИНА 

 
Академијата, во декември 2011 година, согласно Општата програма за континуирана 

обука 2011-2012 година, за првпат од основањето, а следејќи ги препораките на проектот 

ИПА во поглед на унапредување на способностите на Академијата за подолгорочно 

стратешко работно и буџетско планирање и изработка на обуките, изготви Каталог на 

активности во рамките на задолжителната континуирана обука за судиите, јавните 

обвинители, претседателите на судовите и јавните обвинители на јавните обвинителства за 

периодот јануари-декември 2012 година и него го достави до сите судови и јавни 
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обвинителства во Република Македонија, со цел Каталогот да биде доставен на запознавање 

на сите судии и јавни обвинители. 

 

УСВОЕНА ТРИГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ОБУКА НА СУДСКАТА И 

ЈАВНООБВИНИТЕЛСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА 

 
Управниот одбор на Академијата усвои тригодишнa Програмa за обука на судски и 

јавнообвинителски службеници. Согласно усвоената Програма, беше изготвен План за обука 

на судските и обвинителските службеници за периодот јануари-јуни 2011 година и за 

периодот септември-декември 2011 година и тој беше доставен до сите судови и јавни 

обвинителства во Република Македонија. 

 

Од нив, 432 се службеници од судовите, 65 се обвинителски службеници и 2 учесника 

од Академијата за судии и јавни обвинители. Притоа, обработени се следниве теми: 

 

- Улогата на судовите и позицијата на судската администрација; 

- Буџет и буџетски процес; 

- Комуникациски вештини и услуги на странките; 

- Управни спорови и правила на управната постапка; 

- Jавна внатрешна финансиска контрола; 

- Судски деловник и работа со системот АКМИС; 

- Етика за судски и обвинителски службеници и стандарди на однесување; 

- Управување со предмети и со време; 

- Јавни набавки; 

- Оценување и одговорност на судските службеници; 

- Обука за усовршување на компјутерски вештини; 

- Обука за судски службеници за измените на ЗПП; 

- Техника на пишување обвиненија и други јавнобвинителски одлуки и 

акти/симулација на судења; 

- Техника на пишување на граѓански пресуди, подготовка на предмет за судење и 

правно пребарување; и 

- Антикорупциски мерки и етика во судска и јавнообвинителска служба. 

 

Согласно планираните активности, во периодот јануари-декември 2011 година 

беа одржани вкупно 22 обуки за судските и обвинителските службеници. Нив ги имаат 

посетено вкупно 499 учесници. 

 
 

ИЗГОТВЕН ДЕТАЛЕН ПЛАН ЗА ОБУКА НА СУДСКИТЕ И ОБВИНИТЕЛСКИТЕ 

СЛУЖБЕНИЦИ ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ-ДЕКЕМВРИ 2012 ГОДИНА 

 
Согласно Усвоената тригодишна програма за обука на судската администрација, 

Академијата на крајот на 2011 година, во целосна координација и соработка со Здружението 

на судската администрација, изготви План за обука на судските и обвинителските службеници 

за периодот јануари-декември 2012 година. 

 

Согласно овој план на обуки, предвидено е одржување обуки за Работа во програмата 

АКМИС, Измени на Законот за судска служба и Судскиот деловник, Пристап до информации 
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од јавен карактер и заштита на лични податоци, обуки за измените на Закон за парнична 

постапка, Комуникација со странки и односи со јавност, Исполнување и планирање буџет, 

Етички прашања и професионална одговорност, Изработка на извештаи, Антикорупциски 

мерки и Почитување на начелата на Кодексот на судска служба, обуки посветени за судската 

полиција итн. 

 

VIII СОРАБОТКА СО ДОМАШНИ ОРГАНИ, ОРГАНИЗАЦИИ 

И ИНСТИТУЦИИ 

 
И во 2011 година Академијата ја продолжи успешната соработка со домашни органи, 

организации и други институции и здруженија. Во таа насока, а поради реализација на 

приоритетите предвидени со Програмата на Владата на Република Македонија – НПАА, 

продолжи соработката со Врховниот суд на Република Македонија; Јавното обвинителство на 

Република Македонија, како и Судскиот совет на Република Македонија, Советот на јавните 

обвинители на Република Македонија; Министерството за правда, Секретаријатот за европски 

прашања, Министерството за внатрешни работи, како и со другите министерства, државни 

органи и институции. На планот на организација на заеднички обуки, Академијата ја 

продолжи успешната соработка и со Здружението на судиите на Република Македонија, 

Здружението на јавните обвинители, Здружението за кривично право и криминологија, 

Адвокатската комора, правните факултети, Полициската академија, Институтот за судска 

медицина и криминалистика, Заводот за индустриска сопственост, Државната комисија за 

спречување корупција, Коморите на нотарите, извршителите и медијаторите во поглед на 

организирање на заеднички обуки поради унапредување на знаењата, размена на искуства и 

зацврстување на соработката меѓу овие целни групи и судиите и јавните обвинители. 

 

Со ваквиот мултидисциплинарен пристап се обезбедува поголема поддршка и 

вклученост на сите органи, организации и институции и цивилното општество со допирни 

точки со правосудството во успешна реализација на правосудните реформи. 

 

IX МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 

 
Во доменот на меѓународната соработка, Академијата интензивно е вклучена во 

организација на тренинг-активности со повеќе проекти, се интензивира соработката со 

школите за правосудна обука од други држави во разни сегменти, а со некои од нив 

соработката е официјализирана со потпишување меморандум за соработка. 

 

Продолжи и праксата на вклучување судии, јавни обвинители, кандидати за судии и 

јавни обвинители, како и претставници на органите и стручната служба на Академијата, 

Судскиот совет и Советот на јавни обвинители на Република Македонија на студиски посети, 

меѓународни обуки, размени, состаноци, работилници и конференции во странство. 

 

Во текот на 2011 година, Академијата реализира вкупно 34 студиски посети во 

странство, со учество на вкупно 105 учесници, од кои 39 судии, 25 јавни обвинители, 12 
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претставници од Советот на јавните обвинители на Република Македонија и Судскиот 

совет на Република Македонија, 12 претставници од Академијата и 17 претставници на 

други институции номинирани од страна на Академијата (Министерство за правда, 

Министерство за внатрешни работи, адвокати и др.), структура, што изразена во 

проценти, би изгледала вака: 

 
СТУДИСКИ ПОСЕТИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ПРОМОВИРАЊЕ НА ПРАВОСУДСТВОТО 

НА РМ И ВОСПОСТАВУВАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА СО 

ОДДЕЛНИ АКАДЕМИИ И МЕЃУНАРОДНИ СУДОВИ И ИНСТИТУЦИИ 

 
 

АКАДЕМИЈАТА ЗА ЕВРОПСКО ПРАВО ВО ТРИР – ERA 

 
Академијата остварува директна соработка со Академијата за европско право (ЕРА) 

во Трир преку номинација на судии и јавни обвинители да посетуваат тренинг-активности во 

оваа Академија. Во текот на 2011 година реализирани се вкупно пет студиски посети на оваа 

Академија за вкупно 11 учесници, од кои 6 судии и 5 јавни обвинители. 

Како резултат на успешната соработка Академијата, покрај тоа што испрати 11 свои 

претставници на петте студиски посети, доби понуда и испрати по еден јавен обвинител на 

две зимски академии – двонеделни програми за обука на судии и јавни обвинители за правото 

на ЕУ во ЕРА, што се реализираа во периодот јануари-февруари 2011 година. 

 

 

ЕВРОПСКИОТ ЦЕНТАР ЗА СУДИИ И ПРАВНИЦИ, ЕВРОПСКИ ИНСТИТУТ ЗА 

ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА – EIPA 
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Академијата и Европскиот центар за судии и правници, Европски институт за јавна 

администрација (ЕИПА), Луксембург, во рамки на Проектот за техничка помош на 

Луксембург за Република Македонија, „Правото на ЕУ за правосудството“, во текот на 2011 

година реализира вкупно три обуки (две дводневни и една тридневна) посветени на Правото 

на ЕУ со експерти на ЕИПА, што ги посетија вкупно 107 учесници. Првата обука беше на 

тема „Корпоративната одговорност и финансискиот криминал“, втората обука беше на тема 

„Посебните истражни мерки и праксата на земјите-членки на ЕУ“ и третата обука беше на 

тема „Квалитет на правдата“. Целта на третата обука беше тристрана: прво, да ги истражи 

барањата од една земја-кандидат за пристап кон ЕУ, со особен осврт врз улогата и 

одговорностите на правосудството во овој поглед. Второ, да се дискутира за воведувањето на 

Целосното управување со квалитетот (Total Quality Managment – TQM) во правосудниот 

сектор и да се инспирираат учесниците со конкретни иницијативи кон разгледување на 

имплементација во нивните судови/правосудни органи и да се информираат за поддршката 

што можат да ја добијат од страна на Ресурсниот центар на ЕИПА за CAF – Заедничка рамка 

за оценување. И, трето, да се дискутира за тоа како рамноправниот пристап до правдата може 

да се документира со оглед на една јавност што сè повеќе бара, со особен осврт врз 

комуникациските стратегии. 

Исто така, од особено значење во рамки на соработката на Академијата со Европскиот 

центар за судии и правници, Европски институт за јавна администрација (ЕИПА), 

Луксембург, е тоа што како резултат на успешната соработка во текот на 2010 година, 

Академијата доби покана да номинира двајца учесници на семинар во рамки на Каталогот на 

активности на ЕИПА, отворен за учество на учесници од други држави. Оваа соработка 

продолжи и во 2011 година, со учество на тројца наши судии и јавни обвинители на вакви 

семинари. 

 
РЕГИОНАЛНА АНТИКОРУПЦИСКА ИНИЦИЈАТИВА 

 

 

Во рамките на соработката со овој проект, што е од особено значење за развој на 

капацитетите на правосудството на РМ за успешно препознавање, детектирање, докажување, 

гонење и пресудување на случаите на корупција, Академијата што во 2009 година беше 

домаќин на летната школа, како и во 2010 година, кога Академијата номинира двајца 

обвинители да учествуваат на летната школа во Албанија, така и во 2011 година, Академијата 

испрати двајца судии на летната школа во Бугарија. 

 

 
ОФИЦИЈАЛНИ ПРИЕМИ НА ДЕЛЕГАЦИИ 

 

Во периодот на извештајниот период, Академијата ја посетија следните делегации: 

 

- Посета на делегација на Правосудната академија на Република Турција 

 

Реализацијата на оваа посета во текот на извештајниот период е од големо значење за 

Академијата, воедно и за односите на Република Македонија со Република Турција, бидејќи 

во рамките на посетата, покрај размената на искуствата помеѓу двете институции, од страна 

на претседателот на Правосудната академија на Република Турција кандидатите од 

почетната обука во Академијата добија официјална покана за посета на Академијата на 

Република Турција, со цел подобро запознавање на правосудниот систем на Република 
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Турција и продлабочување на успешно воспоставената соработка, од којашто треба да 

произлезат иновативни идеи и решенија за подобрување и унапредување на програмите за 

почетна и континуирана обука, а со тоа и на севкупниот развој на правосудниот систем во 

двете земји. 

 

- Посета на правосудна делегација од Република Турција 

 

Во мај 2011 година, првосудна делегација од Република Турија, којашто беше во 

официјална посета на Уставниот суд на Република Македонија, пројави интерес и ја посети 

Академијата за судии и јавни обвинители, при што беше остварена работна средба со 

директорот на Академијата за судии и јавни обвинители, судијата Анета Арнаудовска, како 

и со членовите на управниот одбор и програмскиот совет на Академијата. Во рамките на 

посетата, делегацијата од Р. Турција имаше можност да се запознае со правосудниот систем 

на Република Македонија, а особено со поставеноста и достигнувањата на Академијата за 

судии и јавни обвинители како релативно млада институција одговорна за едукацијата на 

идните и постојните судии, јавни обвинители и други целни групи од областа на 

правосудството. 

 

- Посета на правосудна делегација од Балканот, Република Турција, Федеративна 

Република Германија и Луксембург 

 

Во ноември 2011 година правосудна делегација, во чијшто состав беа првите луѓе на 

правосудните институции од Балканот, Република Турција, Федеративна Република 

Германија и Луксембург, на покана на директорот на Академијата ја посети Република 

Македонија. Правосудната делегација присуствуваше на настанот по повод 

одбележувањето на петгодишнината на Академијата за судии и јавни обвинител, што се 

одвиваше под мотото „Пет години професионална обука на правосудството“, организирана 

во соработка со Германската фондација за меѓународна соработка ИРЗ и со нејзина 

финансиска поддршка, а под покровителство на Амбасадата на Федеративна Република 

Германија во Република Македонија. Во рамките на настанот беше организирана и 

Меѓународна конференција, на којашто беше потпишан меморандум за соработка помеѓу 

сите земји-учесници на конференцијата. 

 
ПРЕГЛЕД НА ПРОЕКТИ СО КОИШТО СОРАБОТУВА АКАДЕМИЈАТА 

 
Во 2011 година продолжија плодната соработка и имплементацијата на двата големи 

проекта што се од огромно значење за развојот на Академијата како модерна тренинг-

институција што функционира согласно најсовремените меѓународни и европски стандарди 

на обука. 

 

Имено, првиот водечки проект за Академијата е Проектот ИПА 2008 „Натамошно 

јакнење на институционалните капацитети на Академијата за обука на судии и јавни 

обвинители“, што е финансиран од Европската комисија. Проектот се имплементира во 

вистински момент за Академијата, кога таа е целосно воспоставена и функционална и во 

фаза на адаптација на новите законски решенија. 
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Досега, напредокот на Проектот, што има четири компоненти, се одвива согласно 

планираната динамика. Имено, во рамките на компонентата 1 – Подобрување на системот 

за подготовка на програмите за обука, преземени се следните активности: 

 

- Подготвена е нова писмена методологија за оценка на потребите за обука; 

- Разработен е систем за контрола на квалитетот во организација на обуките; 

- Спроведена е анализа за оценка на потребите за обука и подготвен е извештај за 

ваквата анализа; 

- Подготвена е рамковна програма за континуирана обука; 

- Подготвена е нова сеопфатна програма за обука од областа на правото на ЕУ; 

- Подготвен е нов предлог на програма за почетна обука; 

- Еден дел од обуките од областа на правото на ЕУ и меѓународното право се 

спроведени, а дел се во подготовка; 

- Подготвени се материјали за обука од областа на правото на ЕУ и меѓународното 

право, како тренинг-материјал на обуките и како библиотечен материјал. 

 

Во рамките на оваа компонента беа одржани голем број состаноци на работните групи 

формирани за изработка на секоја од одделните програми и документи, во коишто активно 

учествуваа голем број судии и јавни обвинители и кандидатите од сите четири генерации на 

почетната обука. 

 

Во рамките на Компонентата 2 – Воспоставување систем за електронско учење, 

имплементирани се следните активности: 

 

- Спроведена е физибилити студија; 

- Дизајниран е нов систем за електронско учење; 

- Изготвени се техничка спецификација и тендерско досие за почнување на постапката 

за набавка на потребната информатичка опрема; 

- Во подготовки се модулите за електронско учење. 

 

- Имплементацијата на Компонентата 3 – Развивањето на механизмите 

за децентрализирана обука се состоеше од помош на Академијата за 

спроведување обуки во различни апелациски подрачја. 

 

- И, последната, Компонента 4 – Јакнење на капацитетите на 

Академијата во однос на библиотеката и интернет-страницата ги 

вклучи следните активности: 

 

- Направена е процена на постојната состојба; 

- Подготвена е техничка спецификација за новиот внатрешен информатички систем, 

софтвер за библиотека и интернет-страница; 

- Подготвена е база на податоци што содржи закони и материјали за обука. 

 

- Целта на овој Проект е успешна реализација на сите планирани поединечни 

активности и цели во периодот од 20 месеци, со цел задоволување на интересите на 

Академијата и пошироко, што е од извонредно значење за обезбедување одржливост 

на капацитетите. 

- Во текот на 2011 година, во соработка со Проектот и со негова финансиска 

поддршка, Академијата спроведе 11 обуки, на коишто беа опфатени теми од областа 
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на правото на ЕУ, кривичната и граѓанската материја. Беа организирани 8 дводневни 

обуки на следниве теми: 

- Една обука на тема: „Судска соработка во граѓанската материја“; 

- Две обуки на тема: „Борба против корупција и примена на меѓународните 

инструменти и стандарди“; 

- Две обуки на тема: „Одговорност на правните лица“; 

- Една обука на тема: „Правосудна структура на Европската унија и постапка за 

поставување на прелиминарни прашања“; 

- Една обука на тема: „Улогата на националниот судија во претпристапниот период и 

принципите на правото на ЕУ“; 

- Една обука на тема: „Перење пари“; 

- Останатите 3 обуки (2 дводневни и 1 тридневна обука) беа наменети за предавачите 

на Академијата, од коишто две обуки за правото на Европската унија и една обука за 

новата методологија за оценка на потребите за обука и системот за контрола на 

квалитетот во Академијата за судии и јавни обвинители. 

 

Вториот проект – Програмата МАТРА за јуриспруденција, што почна да се 

реализира од први април 2010 година, има за цел јакнење на капацитетите на македонското 

судство преку подобрување на користењето на судската пракса како дополнителен извор на 

правото. Станува збор за тригодишен проект, што почна со конференција за промовирање 

на проектот на седми ноември 2010 година, а планирано е да заврши на 30 мај 2013 година. 

Проектот е финансиран од Кралството Холандија, а како имплементирачки партнер, 

Академијата тесно ќе соработува со Центарот за меѓународна правна соработка (ЦИЛЦ) од 

Кралството Холандија. Покрај нив, како главни локални партнери, согласно одобрениот 

проект, во нашата држава ќе бидат Врховниот суд на РМ, Министерството за правда на РМ, 

Адвокатската комора на РМ, правните факултети при Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“ и „Југоисточна Европа“, како и Македонскиот правен истражувачки центар. 

 

 Проектот има три главни компоненти, што преку своите активности треба да ги 

остварат следниве цели: 

 

- Генерална цел на Проектот е да го зајакне владеењето на правото во Република 

Македонија. 

- Посебните цели на Проектот се следниве: 

- Да се подобри и да се зајакне улогата и користењето на судската 

пракса во домашниот правен систем; 

- Да се зголеми свеста за улогата на судската пракса како дополнителен 

правен извор; 

- Да се подобри пристапот кон домашната и меѓународната судска 

пракса, како и нејзината употреба. 

 

Овие цели се постигнаа преку организација на различни видови активности, како 

што се семинари, работилници, креирање база на податоци за македонската судска пракса и 

збирка на релевантни судски одлуки, како и преку студиска посета во Кралството 

Холандија за согледување на предностите во користењето на судската пракса во правниот 

систем на Кралството Холандија. 

 

Во изминатата година беа одржани три тркалезни маси и едно студиско патување во 

Холандија за 14 учесници. 
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Академијата ја продолжува соработката со УНИЦЕФ во рамките на двегодишниот 

Проектот „Правда за децата“, чијшто почеток беше означен во октомври 2010 година. Овој 

проект е финансиран од ЕУ во рамките на инструментот за претпристапна помош и е 

кофинансиран од УНИЦЕФ. Проектот има за цел подобрување на нормативната рамка, 

јакнење на капацитетите и превенција за заштита на децата од виктимизација и 

криминализација. 

 

Во текот на 2011 година беа одржани две обуки на обучувачи, а ќе продолжи и со 

одржување на други обуки. 

 

 

Покрај горенаведените, Академијата остварува успешна соработка и со други 

странски проекти, со чијашто техничка и финансиска поддршка организира бројни 

работилници, тркалезни маси, семинари, студиски престои и слично, а коишто се 

прикажани како што следи: 

 

- Проектот на Управниот суд за користење средства од фондовите ИПА; 

- Инструментот за техничка помош и размена на информации при Европската 

комисија – TAIEX; 

- EIPA; 

- Германската фондација за меѓународна правна соработка – IRZ; 

- UNHCR; 

- Проектот на Светската банка при Министерството за правда на Република 

Македонија; 

- Советот на Европа; 

- Амбасадата на САД во Република Македонија – ОПДАТ; 

- USAID/DPK; 

- IOM – Меѓународната организација за миграции; 

- УСАИД (USAID); 

- Коалицијата – Сите за правично судење; 

- Проектот со Амбасадата на Велика Британија за конфискација; 

- УНДП и Амбасадата на Кралството Холандија – семејно насилство; 

- Проектот со Амбасадата на Р. Франција и Школата за магистранти на 

Франција; 

- Проектот со ЛТП за изработка на психолошки тестови. 

 

 
ПРИСТАПУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА КОНКУРЕНТСКО ПРАВО ВО СОРАБОТКА 

СО ОДДЕЛОТ ЗА ЕВРОПСКО ПРАВО ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО РИМ, ИТАЛИЈА 

 

Во рамките на овој проект се предвидуваат обуки за судиите од областа на 

конкурентското право, со вклучување на странски експерти. 
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X КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМ 

 
Во текот на 2011 година, изработен е софтверски систем за: 

 

- Управување со внатрешните процеси и активности на Академијата; 

- Интернет-базиран систем за организација на содржина заради креирање на интернет-

локацијата на Академијата за судии и јавни обвинители – овој софтвер ќе ја обезбеди 

неопходната функционалност за лесно и едноставно секојдневно одржување и 

ажурирање на содржините на интернет-локацијата, како и лесно поврзување со 

другите интерни софтверски системи (софтверот за управување со курсевите и 

обуките, софтверот за електронско учење, софтверот на библиотеката итн.); и 

- Софтвер за електронска архива – претставува систем за автоматизација на деловодно 

и архивско работење, што вклучува канцелариско и архивско работење (е-

деловодник), aвтоматско скенирање во е-деловодник, како и електронска 

дистрибуција на архивирани документи. Предвидено е имплементацијата на 

софтверот да следи во текот на 2012 година. 

 

XI БИБЛИОТЕКА 

 
Библиотеката на Академијата за судии и јавни обвинители има голема улога во 

унапредувањето на знаењата на идните судии и јавни обвинители, но и во усовршувањето 

на знаењата на судиите и јавните обвинители, како и на судската и јавнообвинителската 

администрација. 

 

Во таа насока, Библиотеката продолжува со континуираното збогатување на 

библиотечниот фонд со законски текстови, домашна и странска правна литература и 

стручни списанија, со што Академијата им нуди на своите корисници широк спектар на 

правни текстови, како и линкови на бази на податоци што ги објавува на интернет-

страницата. Имено, во 2011 година, од страна на Министерството за правда на Република 

Македонија, на Библиотеката ѝ беа подарени 40-тина нови наслови на познати странски 

автори од областа на правото, преведени на македонски јазик. Публикациите се дел од 

Проектот на Владата „Превод на 500 стручни и научни изданија“. Во тековната година 

Библиотеката од Амбасадата на САД во Скопје доби на подарок 30 примероци од 

публикацијата со наслов „Правото и медиумите“, што се дел од серијата прирачници што ги 

издава Бирото за меѓународни информативни програми при Стејт департментот на САД. Во 

соработка со Германската фондација за меѓународна соработка (ИРЗ), Академијата за судии 

и јавни обвинители ја издаде и книгата „Меѓународни документи за независно и ефикасно 

судство“ – Том 1 и Том 2, што беше изготвена од страна на директорот на Академијата за 

судии и јавни обвинители, судијата Анета Арнаудовска, кој воедно е и член на Работната 

група на Советодавниот совет на европските судии при Советот на Европа, а исто така беа 

донирани и неколку примероци од публикацијата „Законот за кривична постапка на Сојузна 

Република Германија“ на македонски јазик, како и примероци од публикацијата „Излагања 

од управното право и управното судство“, изготвени од германската фондација – ИРЗ. Во 
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рамките на обуката „Спроведување конфискација на приноси од кривични дела“, што ја 

организираше Академијата во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје, беше промовиран 

„Прирачникот за конфискација на приноси од кривични дела“ на академик Владо 

Камбовски и д-р Барбари Витори, при што на Библиотеката на Академијата ѝ беа подарени 

повеќе примероци од него. Исто така, во 2011 година, Библиотеката од Мисијата на ОБСЕ 

во Скопје ги доби на подарок и петте прирачници што ги издаде Мисијата на ОБСЕ, а 

коишто се фокусираат на новиот закон за кривичната постапка. 

 

Со задоволство може да се констатира дека во моментов Библиотеката на Академијата 

располага со голем број материјали од најактуелните теми во областа на правото. 

 

Следејќи ги најновите достигнувања во делот на библиотечното работење, 

Библиотеката активно учествува на сите настани, семинари, конференции и обуки што се во 

насока на подобрување и унапредување на работата на Библиотеката. Во ноември 2011 

година, Библиотеката на Академијата за судии и јавни обвинители вторпат беше избрана од 

страна на ИЗУМ – Институтот во Марибор, Р. Словенија, и учествуваше на конференцијата 

посветена на најновите достигнувања во информатичката технологија и библиотечното 

електронско работење, каде што од страна на истакнати личности од САД и Велика 

Британија беа презентирани новите можности што ги нуди информатичката технологија и 

нивното влијание врз развојот на електронското библиотекарство, при што беше заклучено 

дека библиотекарите во современото општество имаат многу поголем улога, односно 

библиотекарот денес претставува главна врска помеѓу корисникот и пристапот до бараната 

информација. 

 

Во 2011 година Библиотеката ги продолжи активностите што ги почна во 2010 година, 

а коишто се во насока на создавање база на материјали, во којашто ќе се најдат 

презентациите и материјалите на сите национални едукатори и странски експерти кои имале 

свое излагање или предавање, како и материјали подготвени од менторите. До крајот на 

2011 година се собрани се 90 проценти од материјалите што Академијата ги поседува. Сите 

овие материјали ќе бидат систематизирани во посебни датотеки, согласно областа на 

којашто припаѓаат. 

 

Во 2011 година, Библиотеката за првпат почна со развивање на преведувачка и 

публицистичка дејност. Во рамките на оваа дејност, беа публикувани двата тома на книгата 

со наслов „Меѓународни документи за независно и ефикасно судство“, чиишто вовед и 

систематизација на релевантните меѓународни документи беше изготвена од страна на 

директорот на Академијата за судии и јавни обвинители, судијата Анета Арнаудовска, кој 

воедно е и член на Работната група на Советодавниот совет на европските судии при 

Советот на Европа. Исто така, за потребите на судиите, јавните обвинители, практичарите 

на правото беа преведени и низа други меѓународни документи (закони, препораки, 

регулативи итн.), што беа објавени и на интернет-страницата на Академијата. Процесот ќе 

продолжи и во наредната 2012 година, при што во соработка со Проектот „Натамошно 

јакнење на институционалните капацитети на Академијата за судии и јавни обвинители“ – 

ИПА, ќе бидат преведени сите систематизирани материјали што ќе бидат дел од новиот 

Документациски центар на Академијата за судии и јавни обвинители. 
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Развојот на информатичкото општество наложува и изнаоѓање на модерни и 

софистицирани решенија што ќе им понудат полесен начин на пребарување и пристап до 

информации на корисниците. Во таа насока, во рамките на Проектот ИПА предвидени се 

неколку активности што се однесуваат на подобра организација и усовршување на 

библиотечното работење, софтвер што со редизајнирање на интернет-страницата ќе 

овозможи полесно пребарување, како и поедноставен и побрз пристап на корисниците до 

базите на информации што ги има библиотеката. Засега, постојат неколку конкретни 

предлози за усовршување на работата на библиотеката од страна на експертите од Проектот 

ИПА и сите се однесуваат на дизајнирање на новиот интерен систем за електронско 

библиотечно работење, што би почнал да функционира по редизајнирањето на интернет-

страницата на Академијата. 

 

XII БУЏЕТ И ЈАВНИ НАБАВКИ 

 
БУЏЕТ 

 
За 2011 година, на Академијата ѝ беше одобрен буџет во висина од 26.321.000,00 

денари. 

На Академијата за судии и јавни обвинители во текот на 2011 година, и покрај 

барањата за дополнителни средства од страна на Министерството на финансии, не ѝ беа 

одобрени дополнителни средства. 

Заради недостаток на средства за реализирање на преземените обврски, Академијата 

со пренамена на веќе одобрените средства обезбеди средства на оние ставки каде што се 

појавуваа голем недостаток и голем обем на обврски што требаше да се реализираат. 

Од почетокот на 2011 година, а заклучно со 31 декември 2011 година, Академијата 

има реализирано 24.894.725,00 денари од својот буџет. 

Одобрениот буџет за 2011 година е распореден на следните ставки: 
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ЈАВНИ НАБАВКИ 

 
Во текот на извештајниот период од вкупно предвидените 25 јавни набавки за 2011 

година, Академијата ги реализираше сите предвидени набавки, од коишто 19 постапки за 

јавни набавки од мала вредност и две тендерски постапки. 

 

 

 

 

XIII СТАТИСТИКИ 

 

 
Академијата редовно ја ажурира 

и базата на податоци за судиите и 

јавните обвинители. Имено, редовно ги 

внесува сите настанати промени во 

нивниот моментален статус, на пример 

избор, пензионирање, разрешување, 

флуктуација од еден во друг суд или од 

едно во друго јавно обвинителство, 

унапредување, материја во којашто 

постапува, бидејќи од оваа база 

Академијата, преку разни статистики, 

ги црпи сите параметри што се 

однесуваат на бројот на планирање на 

обуките по области за постојано 

стручно усовршување  

 

согласно целните групи, понудувајќи доволен број обуки, со цел да им овозможи на сите 

целни групи да го исполнат задолжителниот број часови за тековната година. 
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СЛЕДЕЊЕ НА ПОСЕТЕНОСТА И ФЛУКТУАЦИЈА НА ОБУКИТЕ 

 

 

Со ваквиот начин на водење на детални 

статистики и нивно следење во голем дел се 

олеснува работата при планирање на кварталните 

детални календари, со што придонесува за 

рационално трошење на финансиските средства, 

бидејќи во секој момент точно може да се види 

колку обуки треба да понуди Академијата за 

секоја целна група, согласно материјата на 

којашто работат судиите и јавните обвинители. 

Особено во преземањето на антикризна 

ситуација, со којашто  

секојдневно се соочуваат сите институции и за Академијата како јавна установа е од 

голема корист анализата на процентот на исполнетост на часови во првиот дел од тековната 

година. 

За таа цел, Академијата, при 

определување на обуките за периодот 

септември-декември 2011 година, даде 

приоритет на обврските што 

произлегуваат од НПАА, како и 

потребата судиите и обвинителите од 

РМ да ги применуваат меѓународните 

стандарди во секојдневното 

постапување. Исто така, при 

подготовка на календарот беа земени 

предвид и обуките што ги организира.  

 

Академијата во соработка и кофинансирање на други проекти, невладини 

организации и институции, како домашни, така и странски. Со ваквиот статистички преглед 

се пристапи кон спојување на обуките поради избегнување на преклопувања и во насока на 

рационално користење на финансиските средства, а притоа да се обезбеди целните групи да 

ги исполнат задолжителните денови на обука. 
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Преглед на исполнетост на законски минимум на часови во постојаното стручно 

усовршување на судии и јавни обвинители во 2011 година 

 

 
 

 
Преглед на исполнетост на законски часови обука на судиите и јавните 

обвинители во првата половина на 2011 година по месеци одделно изразено во бројки и 

процентуално изгледа вака: 
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Преглед на исполнетост на законски часови обука на судиите и јавните обвинители во 

втората половина на 2011 година по месеци одделно изразено во бројки и процентуално 

изгледа вака: 
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XIV ЕВАЛУАЦИЈА 

 
Академијата продолжува со спроведување евалуација на почетната и на 

континуираната обука, на предавачите и менторите. 

Академијата настојува да ги спроведува меѓународните стандарди за обука што 

наметнуваат водење на разни анализи, статистики и евиденции, со цел да се утврдат 

ефектите од обуката на краткорочни, среднорочни и долгорочни патеки. 

Во поглед на почетната обука, се спроведе евалуација на теоретската и практичната 

обука на кандидатите на почетната обука, а тие извршија евалуација и на едукаторите и на 

менторите ангажирани во обуката. Целта на оваа евалуација е преку анализа на 

забелешките, сугестиите и предлозите на кандидатите, едукаторите и менторите, како и на 

стручната служба на Академијата, да се подобри организацијата на наставата, да се 

унапредат наставните содржини, техники и наставни материјали. 

Евалуацијата во поглед на континуираната обука на судиите и јавните обвинители 

перманентно се спроведува преку пополнување на евалуациските прашалници на крајот на 

секоја обука. Исто така, како и секоја година, така и на крајот на 2011 година се спроведе 

годишна евалуација на предавачите ангажирани во рамките на континуираната обука. 

Овие две евалуации се користат за подобрување на наставата на едукаторите, 

наставните техники и вештини, а пошироко и за анализа на потребите на целните групи. 
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XV ЈАВНОСТ НА РАБОТЕЊЕТО 

 
Академијата за обука на судии и обвинители обезбедува редовно јавно и 

транспарентно информирање за своите активности преку интернет-страницата 

www.jpacademy.gov.mk, огласната табла и објавувањето на усвоените акти во „Службен 

весник на Република Македонија“. Најголем дел од информациите за работењето на 

Академијата се објавени на интернет-страницата на Академијата, како: актите, 

организациската структура и организацискиот состав, програмите за обука, календарите на 

обуки, додека, пак, за позначајните настани што ги организира доставува прес-извештаи до 

медиумите во Република Македонија, објавува интервјуа и слично. Со цел да ја зголеми 

транспарентноста во своето работење, Академијата склучи договор за соработка со 

Македонската новинска агенција МИА, којашто редовно ги следи и медиумски ги покрива 

сите значајни аспекти од работењето на Академијата. Во насока на подобрување на 

односите со јавноста и нејзино запознавање со реформите во правосудството, Академијата 

беше дел од Проектот на „Њу момент“ (New Moment), што се реализираше под мотото 

„Реформите во правосудството“, каде што преку учество на два настана, од коишто едниот 

посветен на новите одредби од Законот за парничната постапка, а другиот на тонското 

снимање на рочиштата, при што симулација на судење пред присутната јавност одржаа 

кандидатите од почетната обука во Академијата, ја потврди својата поддршка на процесот 

за спроведувањето на реформите во правосудството и односот помеѓу судството и 

медиумите. 

 

Една од најважните заложби на Академијата е со редизајнирањето и менувањето на 

структурата и перформансите на интернет-страницата, покрај транспарентност во 

работењето, да се постигне повисоко ниво на углед на институција што е ориентирана кон 

задоволување на потребите на своите корисници. Преку овозможување достапност на што 

поголем број материјали, презентации и корисни линкови поврзани со предметните 

семинари, како и електронско пријавување за нивно учество, Академијата ќе го олесни 

реализирањето на континуираната обука на сите свои корисници, ќе им овозможи на 

потенцијалните учесници пред обуката да се подготват за дискусија, но во исто време ќе им 

овозможи достапност до тренинг-материјалите и на оние учесници што не ја следеле 

конкретната обука. 

Покрај редизајнирањето на интернет-страницата, а со цел да се овозможи поголема 

транспарентност во работа на Академијата, досегашниот софтвер ќе биде надграден, при 

што во рамките на надградбата предвидено е софтверот да содржи и база на податоци, што 

ќе претставува документациски центар, каде што ќе бидат собрани сите работни материјали 

што биле користени за време на семинари, конференции, обуки или биле користени како 

едукативен материјал во рамките на почетната обука. 

 

http://www.jpacademy.gov.mk/

