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I ВПВЕДНИ НАППМЕНИ 

 
Академијата за судии и јавни пбвинители „Павел Щатев“, вп 2016-тата гпдина, 

пдбележа 10 гпдини пд свпетп ппстпеое. Низ успещната реализација на сите предвидени 
активнпсти, ја пптврди свпјата максимална ппсветенпст кпн унапредуваое на ефикаснпста 
и ефективнпста на правпсуднипт систем, пп пат на прпфесипналнптп струшнп успврщуваое 
и пбуката на судиите, јавните пбвинители, на судската и јавнппбвинителската служба.  
 
 Академијата, и вп 2016-тата гпдина, рабптеще на унапредуваое на квалитетпт на 
пбуките,  сп избпр на нпви спдржини, метпди и теми,  спгласнп сп медунарпдните 
стандарди и прпграми за пбука, на јакнеое на сппствените капацитети, ја прпщири и ја 
зајакна дпмащната и медунарпдната спрабптка, а впеднп, дпследнп ги спрпведуваще 
преппраките на Еврппската кпмисија, спдржани вп извещтаите за следеое на прпгреспт на 
Република Македпнија, на ГРЕКП пд Шетвртипт круг на пценка и пд други медунарпдни 
извещтаи, сп щтп кпнтинуиранп дава свпј придпнес вп јакнеое на струшнпста, 
прпфесипналнпста и независнпста на правпсудствптп какп еден пд припритетите на 
правпсудните рефпрми вп Република Македпнија, а клушен припритет пд Партнерствптп за 
пристапуваое кпн Еврппската Унија. 

 
Ппдпбруваоетп на кпмпетентнпста на правпсудствптп пп пат на рефпрми на 

системпт за управуваое сп перфпрмансите и зајакнуваое на системите за ппшетна и 
кпнтинуирана пбука, сп акцент на зајакнуваое на капацитетите на Академијата, е еден пд 
припритетите, спдржани вп Планпт на активнпсти на Владата на РМ, ппдгптвен врз пснпва 
на „Листата на итни рефпрмски припритети за РМ“ (спгласнп сп Извещтајпт на Рајнхард 
Прибе). Вп таа рамка, Академијата ги спрпведе сите мерки сп рпк за спрпведуваое дп 
крајпт на 2016-тата гпдина  и тпа,  вп спрабптка сп партнерите, реализираще пбуки, 
семинари, тркалезни маса, пбуки за пбушуваши и други едукативни настани на базишнп и 
напреднп нивп, за зајакнуваое на нaставнипт кадар, сп ппсебен акцент на етишките 
принципи, етишкптп пднесуваое, на судиите и јавните пбвинители, сп цел за зајакнуваое 
на интегритетпт и згплемуваое на дпвербата кај јавнпста. 

 

Ппстапката за прием на VI генерација слущатели на ппшетна пбука, пп 
спрпведуваоетп на приемнипт испит за слущатели на ппшетна пбука, е вп заврщна фаза. 
Впеднп, беще спрпведен ущте еден јавен пглас за прием на 60 слущатели на ппшетна пбука 
– кандидати за јавни пбвинители („Службен весник на РМ“ бр.163/2016), на кпј се пријавија 
вкупнп 121 кандидати.  

Вп пднпс на развпјпт на капацитетите за примена на судската практика на 
Еврппскипт суд за шпвекпви права (ЕСШП), Управнипт пдбпр на Академијата ја прифати 
предлпг-листата на кандидати за 6-месешен престпј и рабпта вп ЕСШП, пд кпи щест беа пд 
редпт на судиите, а трпјца пд редпт на јавните пбвинители и, вп месец нпември, ја испрати 
листата дп ЕСШП, кпј ја спрпведува кпнешната селекција. 

  Сп цел да се пцени ефикаснпста на пбуките и нивнипт ефект врз ппдпбруваое на 
квалитетпт на редпвната судска и пбвинителска практика, вп рамките на ИПА 2010 
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прпектпт, ангажиранипт експерт даде преппраки за развпј на „Метпдплпгија за пцена на 
ефикаснпста на пбуките сп механизми за квалитативна пценка на пбуките“, пп щтп ќе следи 
нивна имплементација вп партнерствптп сп клушните дпмащни правпсудни институции.  

Реализацијата на „Прпграмата за рабпта за 2016 гпдина“ беще целпсна, а се 
испплнија и сите закпнските пбврски вп ппглед на кпнтинуираната пбука на судиите, 
пбвинителите и другите целни групи, преку реализација на гпдищните планпви за пбука, за 
2016-та гпдина. Вп целпст беа реализирани и сите прпектни активнпсти кпи прпизлегпа пд 
медунарпдната спрабптка на Академијата сп нејзините странски партнери.  
 

Вп наспка на прпмпвираое на правпсуднипт систем на Република Македпнија и на 
негпвите вреднпсти, Академијата прпдплжи сп јакнеое на партнерствптп сп институциите 
за пбука на земјите пд регипнпт и пд Еврппа, вп делпт на имплементацијата на тренинг-
мпдулите кпи претставуваат припритети за пбука, преку активнптп ушествп и вмрежуваое 
вп Регипналнипт спвет за спрабптка (РЦЦ), ушествп вп активнпстите на медунарпдните тела 
и прганизации на Еврппската Унија, Спветпт на Еврппа и ппщирпкп, и тпа Еврппската мрежа 
за правпсудна пбука (ЕЈТН), Кпмитетпт ГРЕКП при Спветпт на Еврппа, Спветпдавнипт спвет 
на еврппските судии (ССЕС), Еврппската кпмисија за ефикаснпста на правдата (СЕПЕЖ), 
Медунарпдната мрежа за судска пбука (ИЈПТ) и мнпгу други, притпа пбезбедувајќи 
кпмпаративни инфпрмации и превпд на дпкументите кпи имаа знашаен придпнес вп 
јакнеоетп на квалитетпт и ефикаснпста на правпсудствптп.  
 

 

II ЗАКПНПДАВНА РАМКА 

 
Нпвипт Закпн за Академијата за судии и јавни пбвинители („Службен весник на РМ“, 

бр. 20/2015), сп измените и дппплнуваоата („Службен весник на РМ“, бр. 192/2015 и 
231/2015), вп ппглед на статуспт, гп унапредува претхпднипт закпнски кпнцепт вп пднпс на 
независнпста и сампстпјнпста на Академијата, какп и на струшнпста и кпмпетентнпста на 
нејзините пргани и тела, и на ппстпјанптп зајакнуваое на капацитетите, пспбенп на 
наставнипт кадар. Впеднп, сите ппдзакпнски акти, вп рамките на надлежнпстите на 
Управнипт пдбпр, се успгласени сп нпвипт Закпн за Академијата и ппблиску ги уредуваат 
внатрещната прганизација и нашинпт на изврщуваое на сите сегменти пд дејнпста на 
Академијата.  

 
 

III АКТИВНПСТИ НА ПРГАНИТЕ НА АКАДЕМИЈАТА 

1. РАБПТА НА УПРАВНИПТ ПДБПР НА АКАДЕМИЈАТА 

 
Управнипт пдбпр на Академијата, вп текпт на 2016-тата гпдина, пдржа 15 седници, 

на кпи се разгледуваа важни пращаоа пд делпкругпт на надлежнпстите на Управнипт 
пдбпр. На предлпг на Прпграмскипт спвет, Управнипт пдбпр утврди „Прпграма за пплагаое 
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приемен испит вп Академијата“, „Прпграма за ппшетна пбука – тепретска настава“, „Ппщта 
прпграма за кпнтинуирана пбука на судиите и јавните пбвинители“ и „Специјализирана 
прпграма за дпбрпвплна кпнтинуирана пбука (пбука на службениците)“. Ппкрај 
наведените, утврди и „Прпграма за вплпнтираое вп Академијата“ за 2016-та гпдина. Вп 
пднпс на ппдзакпнските акти, Управнипт пдбпр дпнесе „Статут за дппплнуваое на Статутпт 
на Академијата“, „Правилник за изменуваое и дппплнуваое на Правилникпт за ппшетна 
пбука“, „Правилник за изменуваое и дппплнуваое на Правилникпт за систематизација на 
рабптните места вп Академијата“ и „Правилник за изменуваое и дппплнуваое на 
Правилникпт за надпместпците“. 

 
 Управнипт пдбпр на Академијата ги усвпи „Извещтајпт за рабптата на Академијата 

за 2015 гпдина“, заврщната сметка за 2015 г., „Прпграмата за рабпта вп 2016 гпдина“, гп 
дпнесе „Планпт за јавни набавки за 2016 гпдина“, „Финансискипт план“, а врз пснпва на 
ппзитивнптп мислеое на Прпграмскипт спвет, утврди дппплнуваое на Листата на 
предаваши на Академијата и прешистен текст на Листата.  

 
Вп ппшетпкпт на 2016-тата гпдина, Управнипт пдбпр ја следеще спстпјбата вп врска 

сп заврщнипт испит на слущателите на ппшетна пбука – V генерација, пдлушуваще пп 
ппднесените жалби пд страна на слущателите прптив рещенијата на Кпмисијата за заврщен 
испит, вп врска сп резултатите пд заврщнипт испит. 

 
Вп текпт на 2016-тата гпдина, Управнипт пдбпр, вп ппглед на приемнипт испит за 

кандидатите за щестата генерација слущатели, спгласнп сп закпнските надлежнпсти, 
пдлушуваще пп ппднесените жалби пд страна на кандидатите, прптив рещенијата на 
Кпмисијата за приемен испит, вп врска сп резултатите пд пплагаоетп на квалификацискипт 
тест и резултатите пд пплагаоетп на писменипт и уснипт дел пд испитпт.  

 
Управнипт пдбпр беще редпвнп инфпрмиран пд страна на директпрпт за сите 

текпвни активнпсти вп рамките на  дејнпста на Академијата, дпнесуваще заклушпци и 
пдлуки вп дпменпт на свпјата надлежнпст, меду кпи и пдлуката за пбјавуваое јавен пглас за 
прием на 60 слущатели на ппшетна пбука, вп спгласнпст сп Закпнпт за изменуваое и 
дппплнуваое на Закпнпт за Академијата за судии и јавни пбвинители („Сл.весник на РМ“ 
бр. 231/2016). Вп наспка на спрпведуваое на итните рефпрмски припритети, Управнипт 
пдбпр дпнесе пдлука за фпрмираое Кпмисија за селекција на кандидати за 6-месешен 
престпј и рабпта вп ЕСШП и „Упатствп за нашинпт на избпр на судии и јавни пбвинители кпи 
се испраќаат на престпј и рабпта вп ЕСШП“, врз пснпва на щтп Кпмисијата изврщи селекција 
на кандидатите, пријавени на јавнипт ппвик. 

 
Ппкрај тпа, Управнипт пдбпр разгледуваще ппнуди за прпекти и даваще наспки за 

спрабптка сп српдни институции, прганизации и здруженија, пд земјата и пд странствп.  
 

2. РАБПТА НА ПРПГРАМСКИПТ СПВЕТ НА АКАДЕМИЈАТА 

 
Прпграмскипт спвет какп струшен прган на Академијата ги следи реализираоетп на 

прпграмите за пбука, нивната ефикаснпст и успещнпст, дава мислеое за листата на 
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предаваши и кпнтинуиранп рабпти на надградба и на унапредуваое на прпграмите за 
пбука, на наставните метпдплпгии и техниките, вп спрабптка сп предавашите, ментприте, 
директпрпт и струшната служба на Академијата, вп спгласнпст сп Закпнпт за Академијата за 
судии и јавни пбвинители. 

 
Вп текпт на 2016 гпдина, ппстапувајќи вп рамките на свпите надлежнпсти, 

предвидени сп Закпнпт за Академијата, и сп Статутпт, Прпграмскипт спвет пдржа седници 
сп кпи претседаваще директпрпт на Академијата и на кпи даде наспки и ги утврди: 
„Предлпг-прпграмата за пплагаое приемен испит вп Академијата“, „Предлпг-прпграмата за 
ппшетна пбука – тепретска настава“, „Предлпг-ппщта прпграма за кпнтинуирана пбука на 
судиите и јавните пбвинители“ и „Предлпг-специјализирана прпграма за дпбрпвплна 
кпнтинуирана пбука (пбука на службениците)“ и гп пдпбри дппплнуваоетп на листата на 
предаваши кпи ги испплнуваат услпвите, вп спгласнпст сп нпвипт Закпн за Академијатa. 

 
Вп рамките на нпвата надлежнпст, предвидена сп Закпнпт за Академијата, 

Прпграмскипт спвет рабптеще на верификација на базите на пращаоа и базите на студии 
на слушаи за спрпведуваое на приемнипт и заврщнипт испит вп Академијата, претхпднп 
изгптвени пд страна на предавашите, ппределени пд Управнипт пдбпр на Академијата. 
 

3. РАБПТА И АКТИВНПСТИ НА ДИРЕКТПРПТ НА АКАДЕМИЈАТA 

 
Прпграмата за рабпта на директпрпт, усвпена пд Управнипт пдбпр на Академијата, 

беще вп целпст спрпведена, вп спрабптка сп струшната служба. Какп дел пд редпвните 

рабптни активнпсти, вп рамките на низата спветуваоа, тркалезни маси, пбуки и 

кпнференции, кпи беа прганизирани вп перипдпт пд јануари дп декември 2016 гпдина, вп 

спрабптка сп дпмащни и странски/медунарпдни релеванти институции и прпекти, на кпи 

ушествуваа и излагаа наципнални и странски експерти, директпрпт имаще вкупнп 35 

ппздравни и тематски пбраќаоа. 

 

Директпрпт пствари рабптни спстанпци сп претставници на дпмащни и медунарпдни 

институции, на амбасади и прпекти, евалватпри на прпекти, сп цел дпгпвараое и успещна 

реализација на прпектите, размена на искуства, на предаваши, прганизираое студиски 

ппсети и издаваое публикации, пднпснп сп цел прпдлабпшуваое на дпмащната и 

медунарпдната спрабптка сп правпсудствата на гплем брпј држави. 

  

Вп свпјствп на предаваш, директпрпт на Академијата излагаще на ппгплем брпј 

актуелни теми, ппсветени на пдредени нпвини вп закпнпдавствптп на Република 

Македпнија, кпи се пднесуваа на нпвипт ЗКП, на кпрупцијата, судирпт на интереси, 

судската практика на Еврппскипт суд за шпвекпви права, сп псврт на пдделни шленпви пд 

„Еврппската кпнвенција за шпвекпви права“, на етиката и етишкипт кпдекс, 

антикпрупциските мерки, слпбпдата на изразуваое, криминалпт пд пмраза, семејнп 
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насилствп, а ушествуваще вп ппдгптпвката и прпмпцијата на публикации, прирашници, 

збирки на дпкументи и превпди на пресуди на ЕСШП. 

  

Ппд мптптп „10 гпдини прпфесипнална пбука на правпсудствптп“, Академијата 

рабптнп гп пдбележа јубилејпт, така щтп беа прганизирани Регипнална кпнференција за 

бпрба прптив терпризам и рабптни настани, сп ушествп на странски експерти, какп и  

Регипнална кпнференција, на кпја присуствуваа директприте пд институциите за 

правпсудна пбука пд регипнпт, а шија цел беще зајакнуваое на спрабптката ппмеду 

правпсудните институции, вп наспка на спрпведуваое ппефикасна пбука за судиите и 

јавните пбвинители, сп ушесници пд Хрватска, Србија, Црна Гпра, Бпсна и Херцегпвина, 

Турција, Албанија и пд Кпспвп, а вп спрабптка сп РЦЦ и сп Птвпренипт регипнален фпнд за 

Југпистпшна Еврппа – правна рефпрма (GIZ), гп прганизираще регипналнипт спстанпк на 

директприте на академиите пд регипнпт, сп ушествп на Академијата за еврппскп правп 

(ERA), Генералнипт секретар на Еврппската мрежа за правпсудна пбука (ЕЈТН) и 

 претставници пд Спветпт на Еврппа (ХЕЛП). 

 

Директпрпт активнп ушествуваще вп рабптните групи за судствптп и за казненп-

правен систем, кпи беа фпрмирани за ппдгптпвка на „Стратегијата за рефпрма на 

правпсуднипт систем”. Впеднп, активнп ушествуваще вп сите рабптни активнпсти вп врска 

сп ппдгптпвката и реализацијата на „Планпт на активнпсти на Владата на Република 

Македпнија“, ппдгптвен врз пснпва на Листата на итни рефпрмски припритети за 

Република Македпнија (вп спгласнпст сп „Извещтајпт на Рајнхард Прибе“).  

 

Впеднп, директпрпт рабптеще на реализација на ИПА 2010 прпектпт „Ппнатампщна 

ппддрщка за независнп, пдгпвпрнп, струшнп и ефикаснп судствп и прпмпција на услпвната 

казна и алтернативните мерки“, сп клушните луде пд ИПА 2010 прпектпт, вп правец на 

зајакнуваое на независнпста, пдгпвпрнпста, на прпфесипналнпста и ефикаснпста на 

судствптп, преку реализација на ппткпмппнентите 1, 2, 4 и 5, кпи се пднесуваат на 

Академијата, вп шии рамки беа реализирани две пбуки на тема: „Етика и интегритет на 

судиите за справуваое сп притиспци“, две базишни пбуки и две напредни, на пбушуваши, за 

предавашите вп ппшетна и кпнтинуирана пбука, беще птппшната фазата за развпј на нпвата 

метпдплпгија за пценка, а истп така, активнп ушествуваще вп израбптката на нпвите 

наставни прпграми и рабптни материјали. 

 

Вп рамките на редпвните рабптни активнпсти, вп ГРЕКП Кпмитетпт при Спветпт на 

Еврппа, вп свпјствп на претставник на Република Македпнија, директпрпт на Академијата, 

присуствуваще на 71-та,72-та,73-та и на 74-та пленарна седница и, вп таа наспка, вп 

спрабптка сп сите релевантни институции, пспбенп сп Министерствптп за правда, 

правпсудствптп и ДКСК, ги реализираще активнпстите вп правец на имплементација на 

пбврските, зададени на РМ, вп Шетвртипт круг на oценка на ГРЕКП. Сп цел ппгплема 
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прпмпција на рабптата на ГРЕКП-Кпмитетпт, а вп наспка на спрпведуваое ефикасна бпрба 

прптив кпрупцијата вп земјата, директпрпт пдржа низа предаваоа, на кпнференциите 

пдржани пд Академијата, нп и на ппкана на ДКСК, Спбраниетп на РМ, каде щтп ги 

презентираще сите акутелнпсти ппврзани сп пваа тема, а впеднп, дел пд ппзнашајните 

дпкументи, кпи прпизлегпа пд спстанпците на ГРЕКП, беа преведени на македпнски јазик и 

пбјавени на веб-страницата на Академијата.  

 Истп така, вп рамките на свпите активнпсти какп щеф на делегацијата вп ГРЕКП-

кпмитетпт при Спветпт на Еврппа, директпрката беще шлен на евалвацискипт тим за пценка 

на Република Австрија вп пднпс на Шетвртипт круг на пценка и реппртер за извещтајпт за 

Шетвртипт круг на пценка вп пднпс на Република Албанија. Впеднп, вп рамките на ЦЦЈЕ,  

беще избрана за рпдпв реппртер (чендер-реппртер) за 2017-тата гпдина. 

 

 

IV ВНАТРЕЩНА ПРГАНИЗАЦИЈА, РАБПТА И АКТИВНПСТИ НА СТРУШНАТА 

СЛУЖБА 

  
ВНАТРЕЩНА ПРГАНИЗАЦИЈА 
 
 Вп Академијата за судии и јавни пбвинители функципнираат следните 
прганизациски единици: 
 

1. Сектпр за пбуки: 

1.1 Пдделение за ппшетна пбука и практикуваое на судиската или на 

јавнппбвинителската функција; 

1.2 Пдделение за кпнтинуирана пбука, медунарпдна спрабптка, странска ппмпщ и 

управуваое сп средствата пд ИПА. 

 

2. Сектпр за правни рабпти и управуваое сп шпвешки ресурси: 

2.1. Пдделение за правни рабпти и управуваое сп шпвешки ресурси; 
2.2 Пдделение за инфпрматишки технплпгии, библиптека, статистики, истражуваоа 
и стратещкп планираое. 
 

       3. Пдделение за финансиски пращаоа 
 

Струшната служба на Академијата прпфесипналнп ги изврщуваще сите активнпсти и 
задаши, придпнесувајќи кпн пстваруваоетп на предвидените цели пд сите сегменти на 
нејзинптп рабптеое и вп институципналнп зацврстуваое вп рамките на целпкупнипт 
правпсуден систем. Струшната служба навременп и квалитетнп ги изврщуваще сите рабптни 
задаши, давајќи ппддрщка вп пстваруваоетп на надлежнпстите на прганите и телата на 
Академијата, на предавашите и ментприте какп нпсители на пбразпвнипт (едукативнипт) 
прпцес и изгптвуваое на испитите и на ефикасната делпвна кпресппнденција сп други 
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пргани и институции. Навременп беа изврщени сите пбврски и припритети прпизлезени пд 
прпписите за рабптни пднпси, за административни службеници, јавни набавки и за 
ппдгптпвка и реализација на бучетпт. 
 
СТРУШНП УСПВРЩУВАОЕ И ПБУКИ 

 
Вп наспка на прпфесипналнп надградуваое и струшнп и ефикаснп рабптеое, вп 

текпт на 2016-тата гпдина, врабптените присуствуваа на ппгплем брпј пбуки, наменети за 
административните службеници, прганизирани пд страна на Министерствптп за 
инфпрматишкп ппщтествп и администрација и пд други прганизатпри и тпа, на следните 
теми:  

 
- ,,Антикпрупциски мерки и етика вп државната служба’’; 
- ,,Впвед вп е-влада’’;  
- ,,Пбука за интерни прпверуваши и измени вп нпвата верзија на стандардпт ИСП 

9001:2015’’; 
- ,,Институции и правп на ЕУ’’; 

- „Медусектпрски тимпви за рабпта сп деца – жртви и сведпци на насилствп’’; 

- ,,Задплжителнп кпристеое на електрпнските јавни набавки – Кпристеое и 

практишна примена на ЕСЈН-спрпведуваоетп на ппстапката пп електрпнски пат и 

ппследни измени вп пбласта на е-набавките’’; 

- Пбука на пбушуваши–Развпј на наставна прпграма, вп рамките на Прпектпт 

„Јакнеое на институциите за кривишнп правп и владееое на правптп вп 

Централна и Истпшна Еврппа“ – oрганизирана пд Американската амбасада и 

Министерствптп за правда на Р. Хрватска, пдржана вп Дубрпвник, вп Хрватска – 

на кпја присуствуваа двајца административни службеници пд Академијата. 

Вп наспка на кпнтинуиранп струшнп успврщуваое на врабптените вп Академијата,  
беще дпнесена „Гпдищна прпграма за пбуки на административните службеници“, сп цел за 
ппнатампщен развпј, надградуваое и унапредуваое на знаеоата на врабптените, при щтп 
за секпј врабптен пд Академијата се предвидени минимум пп пет пбуки на кпи тпј ќе 
присуствува вп текпт на идната гпдина, а спгласнп сп „Генеришкипт план за пбуки за 2017 
гпдина“, изгптвен пд страна на Министерствптп за инфпрматишкп ппщтествп и 
администрација.  

 
 

УШЕСТВП НА СТРУШНАТА СЛУЖБА ВП РАЗНИ РАБПТНИ ТЕЛА И ГРУПИ  
 
Врабптените вп струшната служба, ппкрај изврщуваоетп на редпвните рабптни 

задаши вп рамките на делпкругпт и активнпстите на Академијата, пп пвластуваое на 
директпрпт, зедпа активнп ушествп, вп свпјствп на шленпви на рабптна група, за ппглавјетп 
23 пд НПАА – Правпсудствп и фундаментални права (кппрдинатпр – Министерствп за 
правда) и на рабптна група за ппглавјетп 3.7. пд НПАА – Правп на интелектуална 
сппственпст (кппрдинатпр – Државен завпд за индустриска сппственпст).  
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Вп рамките на прпектпт за израбптка на „Стратегија сп акциски план за рефпрма на 
правпсудствптп“, сп ппддрщка на Еврппската кпмисија, пд страна на министерпт за правда 
при Владата на РМ, беа фпрмирани 7 тематски рабптни групи, при щтп, вп 4 пд нив, се 
вклушени претставници пд Академијата и тпа, директпрпт e шлен на рабптните групи за 
судствп и казненп-правен систем, ракпвпдителпт на административнипт сектпр е шлен на 
рабптната група за сектпрска пплитика и имплементација на правптп на ЕУ, дпдека 1 
претставник на струшната служба (инфпрматишар) и 1 предаваш на Академијата за пбласта 
ИТ-технплпгии, се шленпви на рабптната група ИТ и е-правда. 

 
 Истп така, пд страна на министерпт за правда беще фпрмирана и рабптната група за 

ппдгптвуваое на измените и дппплнуваоата на пакетпт закпни за судствптп, вп кпја какп 
шленпви беа вклушени директпрпт и ракпвпдителпт на административнипт сектпр.  
 Директпрпт на Академијата е шлен на рабптната група за следеое на 
имплементацијата на Прпектпт ИПА 2012 Кпмппнента 1 „Превенција и спрешуваое на 
кпрупција вклушителнп и ппдпбруваое на медуинституципналната спрабптка”, кпја се 
фпрмира вп 2016-тата гпдина, какп и на рабптната група за ппдгптпвка на измените на 
Закпнпт за спрешуваое кпрупција. 
 

V ШПВЕШКИ РЕСУРСИ 

 
Вп текпт на 2016-тата гпдина, вп делпт на шпвешките ресурси, врз пснпва на Закпнпт 

за трансфпрмација вп редпвен рабптен пднпс, беще изврщена трансфпрмација на еден 
вплпнтерски пднпс вп редпвен рабптен пднпс на неппределенп време, на рабптнп местп: 
спрабптник вп Пдделениетп за кпнтинуирана пбука за медунарпдна спрабптка, странска 
ппмпщ и управуваое сп средствата пд ИПА. 

Вп Академијата за судии и јавни пбвинители „Павел Щатев“, вп текпт на 2016-тата 
гпдина, ппкрај директпрпт, врабптени се вкупнп 19 лица, пд кпи: 

 

 17 административни службеници и 

 2 рабптници. 

Впеднп, вп текпт на 2016-тата гпдина, сите 13 слущатели на ппшетната пбука пд 5-
тата генерација ппшетна пбука (генерација 2013/2015 гпдина) се избрани за судии, пднпснп 
за јавни пбвинители, врз пснпва на щтп рабптнипт пднпс сп Академијата им престана. Вп 
тек е ппстапката за прием на нпва генерација слущатели на ппшетна пбука, кпја се пшекува 
да заппшне вп 2017 гпдина, така щтп сп нив ќе биде заснпван рабптен пднпс на ппределенп 
време и тпј ќе биде вп времетраеое на ппшетната пбука. 
 
 

 

VI ППШЕТНА ПБУКА  
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ПЕТТА ГЕНЕРАЦИЈА СЛУЩАТЕЛИ НА ППШЕТНА ПБУКА 2013/2015 ГПДИНА  
 
 Вп текпт на 2016-тата гпдина, беще заврщена ппстапката за спрпведуваое на 
заврщнипт испит. Пп пбјавуваоетп на прелиминарната ранг-листа пд пплагаоетп на 
заврщнипт испит, на 25 декември 2015 гпдина, и пп заврщуваоетп на ппстапката, пп 
прегпвприте и жалбите на слущателите, Кпмисијата за заврщен испит, на 10 февруари 2016 
гпдина, ја пбјави кпнешната ранг-листа на кандидати за судии и јавни пбвинители.    

 Пп пбјавуваоетп и дпставуваоетп на пваа листа дп Судскипт спвет на РМ и Спветпт 
на јавните пбвинители на РМ, заппшна практикуваоетп на судиската, пднпснп на 
јавнппбвинителската функција, за слущателите на ппшетната пбука – кандидати за судии и 
јавни пбвинители. Практикуваоетп се пдвиваще вп спгласнпст сп „Прпграмата за 
практикуваое на судиската/јавнппбвинителската функција“ и „Правилникпт за 
практикуваое на судиската/јавнппбвинителската функција“, усвпени пд Управнипт пдбпр 
на Академијата. Практикуваоетп на кандидатите траеще дп нивнипт избпр за судија или за 
јавен пбвинител.     

 На 18 март 2016 гпдина, пп пгласпт на Спветпт на јавните пбвинители на РМ, пбјавен 
на 18 февруари 2016 гпдина, 7 кандидати за јавни пбвинители пд V генерација беа избрани 
за јавни пбвинители и тпа: 5 вп Пснпвнптп јавнп пбвинителствп – Скппје, 1 вп Пснпвнптп 
јавнп пбвинителствп – Гпстивар и 1 вп Пснпвнптп јавнп пбвинителствп – Битпла, дпдека вп 
април 2016 г., препстанатипт 1 кандидат за јавен пбвинител беще избран вп Пснпвнптп 
јавнп пбвинителствп – Скппје. Избпрпт на кандидатите за судии беще изврщен вп 
септември и пктпмври 2016-тата гпдина, при щтп 3 кандидати беа избрани вп Пснпвнипт 
суд Скппје 2, 1 кандидат вп Пснпвнипт суд Скппје 1 и 1 кандидат вп Пснпвнипт суд Велес, 
какп и 2 кандидати пд претхпдните генерации, така щтп пд вкупнп 93 кандидати, кпи ја 
заврщиле ппшетната пбука вп Академијата, сите се избрани и тпа, 45 се расппредени на 
функцијата судија, а 48 кандидати се избрани за јавни пбвинители. 

ПРИЕМЕН ИСПИТ ЗА ЩЕСТАТА ГЕНЕРАЦИЈА СЛУЩАТЕЛИ НА ППШЕТНА ПБУКА  

Врз пснпва на пдлуките на ССРМ и СЈПРМ, Управнипт пдбпр на Академијата, на 9 
нпември 2015 гпдина, пбјави јавен пглас за прием на 30 слущатели на VI генерација на 
ппшетна пбука, сп рпк за пријавуваое пд 15 дена, пднпснп заклушнп сп 24 нпември 2015 
гпдина. Пд вкупнп 84 пријавени, 64 апликанти ги испплнија фпрмалните услпви и гп 
пплагаа квалификацискипт тест, кпј успещнп гп пплпжија 62. Писменипт дел пд испитпт се 
спстпеще вп рещаваое две студии на слушај, а пптпа кандидатите гп пплагаа уснипт дел пд 
испитпт. Пп заврщуваоетп на уснипт дел пд испитпт, Кпмисијата за приемен испит утврди 
листа на пценки на кандидатите пд пдржанипт писмен и устен дел пд приемнипт испит и ја 
пбјави на 5 април 2016 гпдина. Кандидатите ппднеспа 44 пригпвпри прптив пбјавените 
пценки, a прптив рещенијата на Кпмисијата за приемен испит, сп кпи беа пдбиени 
пригпвприте, кандидатите ппднеспа 29 жалби, дп Управнипт пдбпр на Академијата. 9 
кандидати ппведпа управни сппрпви пред Управнипт суд, прптив пдлуките на Управнипт 
пдбпр на Академијата, а за 3 кандидати ппстапката пп управните сппрпви сè ущте не е 
заврщена.  
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Вп спгласнпст сп измените на Закпнпт за Академијата за судии и јавни пбвинители 
(„Службен весник на РМ“, брпј 231, пд 31 декември 2015 гпдина) беще пбјавен јавен пглас 
за прием на 60 слущатели на ппшетна пбука – кандидати за јавни пбвинители („Службен 
весник на РМ“, брoj 163, пд 30 август 2016 гпдина). На пгласпт се пријавија вкупнп 121 
кандидат. 

 
 
 
 

VII КПНТИНУИРАНА ПБУКА  

 
Кпнтинуираната пбука на судиите и јавните пбвинители се пдвиваще вп спгласнпст 

сп „Ппщтата прпграма за кпнтинуирана пбука на судиите и јавните пбвинители за 2015-

2016 гпдина“ и сп „Планпт за пбуки за 2016 гпдина“. 

Какп и вп изминатите гпдини, и пваа гпдина беа прганизирани настани за 

најважните пбласти пд правптп, какп щтп се измените на дпмащната легислатива, на 

медунарпдната легислатива и легислативата на Еврппската Унија и судската практика, нп и 

за ппщти теми, пптребни за изврщуваое на судската и јавнппбвинителската функција. 

Пбрабптувани беа теми пд Закпнпт за кривишна ппстапка, Закпнпт за пдредуваое на видпт 

и пдмеруваое на висината на казната, Кривишнипт закпник, Закпнпт за прпбација, Закпнпт 

за парнишна ппстапка, примената на „Еврппската кпнвенција за шпвекпви права“, пд 

пбласта на интелектуалната сппственпст, а се пдржаа и пбуки за писмена израбптка и 

правна аргуемнтација на пресудите. 

При прганизацијата на настаните, прпдплжи практиката на вклушуваое ушесници и 

предаваши пд разни институции, кпи се засегнати сп темата кпја се пбрабптува, сп щтп се 

пстварува размена на искуства и дискусија за вппшените прпблеми и недпследнпсти вп 

примената на закпните, ппмеду правните практишари, сп цел нивнп надминуваое и 

впеднашенп ппстапуваое. Пдреден брпј пбуки, вп зависнпст пд пптребата на целната група 

за кпищтп се прганизираат, се пдржуваат децентрализиранп, пп сите апелациски ппдрашја. 

 
БРПЈ ПБУКИ ВП 2016 ГПДИНА  

 
Вп перипдпт пд 1 јануари 2016 гпдина, дп 31 декември 2016 гпдина, вп прганизација 

на Академијата се реализирани вкупнп 209 пбуки, сп ушествп на 4921 ушесници, пд кпи 2086 
беа судии, 738 јавни пбвинители, 1252 струшен спрабптник пд судпвите и пбвинителствата 
и 845 други ушесници – претставници пд други релевантни институции, прганизации, пд 
невладинипт сектпр итн., ппканети пд страна на Академијата, а рабптат на пбласти 
ппврзани сп спдржината на пбуката. 
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СТРУКТУРА НА ЦЕЛНИТЕ ГРУПИ 

 

 
 

ПРГАНИЗАЦИЈА НА ПБУКИТЕ 
 

          Пд вкупнп реализираните 209 пбуки вп извещтајнипт перипд, 101 пбуки се пдржани 
вп сампстпјна прганизација на Академијата, дпдека 108 пбуки Академијата ги 
прганизираще вп спрабптка и сп делумнп или сп целпснп кпфинансираое сп други 
дпмащни и странски прпекти, здруженија, прганизации и институции. 
 

 
 

СПДРЖИНА НА ПБУКИТЕ 
 

Пд вкупнп реализираните пбуки вп извещтајнипт перипд, 44 се пдржани пд пбласта 
на граданскптп правп, 83 пд пбласта на кривишнптп правп, 12 пд пбласта на управнптп 
правп, 8 пд пбласта на тргпвскптп правп и 62 пбуки беа ппсветени на ппщти теми. Графишки 
прикажана, структурата на пбуките изгледа вака: 

 

209 
ПБУКИ

4921

УШЕСНИЦИ

42%

15%

26%

17%

Вп 2016 гпдина има вкупнп 4921 учесници, пд кпи

Судии 2.086

Јавни пбвинители 738

Струшни спрабптници 
1.252

Други 845

108

101

96 98 100 102 104 106 108 110

Прганизирани вп спрабптка сп 
дпмащни и странски прпекти - 108

Сампстпјнп прганизирани пд 
Академија - 101

Прганизација на пбуките вп 2016 гпдина 
Вкупнп 209 пбуки
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Вп текпт на 2016 гпдина беа ангажирани вкупнп 188 предаваши, пд кпи 126 дпмащни 

експерти и 62 странски експерти. 
 

 
 

Oд дпмащните експерти, кпи вп текпт на 2016 гпдина зеле ушествп вп свпјствп на 
предаваши на пбуките, 32 се судии, 19 се јавни пбвинители и 75 се други експерти, вп 
спгласнпст сп пбластите щтп беа ппфатени сп пбуките.  
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Вп 2016-тата гпдина, беа ангажирани експерти пд највиспкп нивп – судии и јавни 

пбвинители пд други држави пд највиспките инстанции, судии на врхпвните судпви, на 
уставните судпви, пд државните јавни пбвинителства, прпфеспри, судии на Еврппскипт суд 
за шпвекпви права и други врвни експерти. 

 
Ппкрај предавашите на Академијата, кпи се напдаат на листата сп ппстпјани 

предаваоа, Академијата ангажира и ппвремени предаваши – експерти пд сппдветните 
министерства, завпди, управи и пд други државни пргани, институции и прганизации, 
пспбенп пд пние сп кпи Академијата вп партнерствп ги испплнува пбврските за пбуки, вп 
спгласнпст сп НПАА, експерти пд невладинипт сектпр, судии вп пензија, прпфеспри, 
асистенти, адвпкати, нптари, изврщители, вещтаци, психијатари и мнпгу други, пд прпфилпт 
пптребен за кпнкретната пбука. 

 
Пд вкупнипт брпј пбуки щтп беа реализирани вп текпт на извещтајнипт перипд, 172 

беа пдржани вп Скппје, 11 вп Битпла, 5 вп Щтип, 8 пбуки вп Гпстивар, дпдека другите 13 
пбуки се пдржаа вп други градпви и места низ Република Македпнија.  

 
 
 

КПНТИНУИРАНА ПБУКА ЗА ПРИМЕНА НА ПРПЦЕСНИ ЗАКПНИ 
 

 
ЗАКПН ЗА ПАРНИШНА ППСТАПКА 

 
Вп перипдпт пд 1 јануари 2016 гпдина дп 31 декември 2016 гпдина, вп прганизација 

на Академијата, реализирани се вкупнп 5 пбуки кпи се пднесуваат на Закпнпт за парнишна 
ппстапка, сп ушествп на вкупнп 145 судии пд граданските пддели на судпвите пд сите 
апелациски ппдрашја и тпа: 

 
-  „Нпвините вп ЗПП сп ппсебен псврт на дпказната ппстапка“, пдржани се 4 пбуки, сп 

ушествп на вкупнп 106 судии, пд кпи 23 пд апелацискп ппдрашје Скппје, 36 пд 
апелацискп ппдрашје Битпла, 20 судии пд апелацискп ппдрашје Гпстивар, 27 пд 
апелацискп ппдрашје Щтип. 
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- „Трпщпци на ппстапката сппред ЗПП“, пдржана е 1 пбука сп ушествп на вкупнп 39 

судии пд кпи 1 судија пд Пснпвен суд Свети Никпле, 1 судија пд Пснпвен суд 
Пхрид, 2 судии пд Пснпвен суд Куманпвп, 32 судии пд Пснпвен суд Скппје 2 и 3 
адвпкати. 

 
 Вп перипдпт пд 12 февруари 2016 гпдина дп 20 мај 2016 гпдина, Академијата 

сампстпјнп прганизираще и пдржа вкупнп 7 спветуваоа на тема „Писмена израбптка на 
пресуда сп ппсебен акцент на правната аргументација“. Спветуваоата беа наменети за 
судиите и судските спрабптници пд кривишните и граданските пддели пд сите апелациски 
ппдрашја пдделнп. Се пдржаа вкупнп 3 спветуваоа наменети за судиите и судските 
спрабптници пд граданските пддели, а 4 спветуваоа беа наменети за судиите и судските 
спрабптници пд кривишните пддели.  

 
На спветуваоата на кпи целна група беа граданските судии и судски спрабптници, 

присуствуваа вкупнп 78 судии и судски спрабптници, дпдека на спветуваоата на кпи 
присуствуваа судии и судски спрабптници пд кривишните пддели, присуствуваа вкупнп 63 
судии и судски спрабптници. Вкупнп, пбуките за писмена израбптка на пресуда, сп ппсебен 
акцент на правната аргументација, вп пвпј перипд, ја ппсетиле 141 ушесници. 

 
 
ЗАКПН ЗА КРИВИШНА ППСТАПКА 

 
 Академијата, вп спрабптка и сп финансиска ппддрщка на Mисијата на ПБСЕ вп 
Скппје, врз пснпва на ппвратните инфпрмации дпбиени пд пдржаните пбуки за рефпрмите 
на кривишнптп правп, вп текпт на 2016 гпдина, спрпведе 3 тематски пбуки кпи се пднесуваа 
на темите: „Истражни дејства/Ефективна истрага’’, ,,Тпварпт на дпкажуваое/Дпкази и 
пригпвпри’’ и ,,Улпгата на судијата/Судска етика и непристраснпст’’. Пбуките се пдржаа вп 
перипд 13-14 пктпмври, 26-27 пктпмври и 21-22 нпември, вп 2016 гпдина, вп хптел ТЦЦ 
„Гранд Плаза“, вп Скппје, и на нив ушествуваа судии пд кривишните пддели, јавни 
пбвинители и струшни спрабптници пд судпвите и јавните пбвинителства пд сите 
апелациски ппдрашја. На пбуките присуствуваа вкупнп 86 ушесници пд кпи 36 јавни 
пбвинители, 36 судии и 14 судски и јавнппбвинителски службеници.  

 
Сп пглед на тпа дека пвие пбуки беа спрпведени пд видни дпмащни медунарпдни 

експерти кпи беа дпбрп заппзнаени сп нащипт Закпн за кривишна ппстапка, беa 
пвпзмпжени размена на искуства, бпгати дискусии и рещаваое на ппстпјните дилеми при 
примената на закпнските пдредби пд Закпнпт за кривишна ппстапка. 

 
Вп спрабптка сп ИПА Прпектпт „Ппнатампщна ппддрщка за независнп, пдгпвпрнп, 

струшнп и ефикаснп судствп и прпмпција на услпвната казна и алтернативните мерки“, 
Академијата прганизираще 1 тркалезна маса на тема: ,, Дпкажуваое спгласнп сп нпвипт 
Закпн за кривишна ппстапка – хрватски искуства’’, сп ушествп на претставници пд Спветпт на 
јавните пбвинители, пд Судскипт Спвет и Министерствптп за правда на Република 
Македпнија, судии пд кривишните пддели и јавни пбвинители пд сите апелациски пддели и 
адвпкати сп предаваоа на врвни експерти пд Р. Хрватска. Вп перипдпт пд 22 јануари дп 18 
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март 2016 гпдина, вп сампстпјна прганизација, беа реализирани 4 еднпдневни пбуки пп 
апелациски ппдрашја: Битпла, Гпстивар, Скппје и Щтип, на тема: „Практишна примена на 
Закпнпт за кривишна ппстапка: Истражни дејства, сп фпкус на увидпт“, 1 пбука на тема 
,,Впведни и заврщни збпрпви/Директнп и вкрстенп испитуваое’’, 1 пбука на тема: 
,,Практишна примена на ЗКП: улпгата на судијата вп фазата на испитуваое на 
пбвинениетп/ппдгптпвката и впдеоетп на главна расправа’’. 

 
Вп перипдпт пд 7 март дп 15 април 2016 гпдина, вп сампстпјна прганизација, се 

реализираа и 3 еднпдневни пбуки, на тема: „Практишна примена на ЗКП: испитуваое 
пспмнишен, сведпк, вещтак“. Пбуките се пдржаа вп апелациските ппдрашја: Скппје, 
Гпстивар и Щтип. На пбуките присуствуваа вкупнп 65 ушесници, пд кпи 43 јавни пбвинители, 
14 судии и 8 судски и јавнппбвинителски спрабптници. 

 
Вп перипдпт пд 4 февруари 2016 гпдина дп 14 март 2016 гпдина, се пдржаа вкупнп 3 

пбуки, ппврзани сп мерката притвпр и сп другите мерки за пбезбедуваое присуствп. 
 

Академијата пдржа 2 пбуки, на тема: „Мерката притвпр и судската практика на 
Еврппскипт суд за шпвекпви права/Пбразлпжение на рещение за ппределуваое притвoр и 
другите мерки“, наменети за судиите и судските спрабптници пд кривишните пддели, на 
кпи присуствуваа вкупнп 22 судии и 13 судски спрабптници (вкупнп 35 ушесници); и една 
пбука, на тема: „Мерката притвпр и судската практика на Еврппскипт суд за шпвекпви 
права/Пбразлпжение на предлпг за ппределуваое притвпр и на жалбата на рещениетп за 
притвпр или другите мерки“, каде щтп присуствуваа 8 јавни пбвинители и 11 
јавнппбвинителски спрабптници (вкупнп 19 ушесници). 
 
 

ЗАКПН ЗА ПДРЕДУВАОЕ НА ВИДПТ И ПДМЕРУВАОЕ НА ВИСИНАТА НА КАЗНАТА  
 
 

Сп ппшетпкпт на примената на Закпнпт за пдредуваое на видпт и пдмеруваое на 
висината на казната, се јави и пптребата за дискусија, за размена на искуства, какп и 
пптребата да се вппши напредпкпт при примената на Закпнпт, а сп цел за надминуваое на 
прпблемите и на нејаснптиите кпи се јавуваат вп практишната примена. За таа цел, 
Академијата прганизираще пдделни пбуки за судиите пд кривишните пддели пд судпвите 
пд сите апелациски ппдрашја и за јавните пбвинители пд сите апелациски ппдрашја, какп и 
една пбука за јавнппбвинителските спрабптници. 
 

Вп перипдпт пд 1 февруари дп 7 пктпмври 2016 гпдина, Академијата пдржа вкупнп 
пет спветуваоа, ппврзани сп примената на пвпј закпн, пд кпи една пбука беще наменета за 
јавните пбвинители пд сите апелациски ппдрашја, три за судиите пд кривишните пддели пд 
сите апелациски ппдрашја и една пбука беще наменета за јавнппбвинителските 
службеници. 
 

Имајќи предвид дека примената на Закпнпт заппшна пд 7 јули минатата гпдина, на 
пбуките се разменуваа искуства ппмеду предавашите и ушесниците, а најгплемипт дел пд 
ушесниците беа еднпгласни вп тпа дека јасна е пптребата пд пдржуваое на вакви пбуки, сп 



 

Извештај за работата на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ 

за 2016 година |  

18 

 

Република Македонија 
Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ 

цел за ппеднпставуваое на упптребата на Закпнпт какп и унапредуваое на квалитетпт на 
дпнесените судски пресуди. На пбуките присуствуваа вкупнп 46 јавни пбвинители и 
јавнппбвинителски спрабптници, вкупнп 71 судии и судски спрабптници пд кривишните 
пддели и 4 претставници пд Министерствптп за правда. 
 

СПЕЦИЈАЛИЗИРАН МПДУЛ НА ПБУКА ЗА ВИЩИПТ УПРАВЕН СУД И ЗА УПРАВНИПТ 

СУД  

Судиите и струшната служба на Вищипт управен суд и на Управнипт суд 
присуствуваат на пбуки присппспбени кпн нивните пптреби, сп мпжнпст за ушествп и на 
други пбуки на кпи се разрабптуваат теми пд интерес за управнптп судствп какп и на ппщти 
теми. Вп текпт на 2016 гпдина, сампстпјнп или вп спрабптка сп дпмащни и странски 
партнери, беа прганизирани вкупнп 10 настани за управнптп судствп, на следните теми: 
„Примена на Закпнпт за катастар на недвижнпсти, сп ппсебен псврт на бриспвните тужби“, 
„Избпрен закпник“, „Правила за расппредуваое на царинската стпка спгласнп сп Закпнпт за 
царинска тарифа“, „Управнп-судска защтита на правата пд интелектуална сппственпст“, а 
пд пбласта на азилпт, на тема: „Инфпрмации за земјата на пптеклп“ и „Правптп и 
практиката вп защтита на бегалците“ (кпнцепти на безбедни земји). 

 
ПБУКИ ЗА ПРАВП НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СППСТВЕНПСТ 

 
Вп текпт на 2016 гпдина, Академијата, спгласнп сп пбврските пд „Наципналната 

прпграма за усвпјуваое на правптп на ЕУ“ (НПАА), прпдплжи сп кпнтинуирана едукација на 
судиите и на јавните пбвинители пд пбласта на интелектуалната сппственпст, сп цел, преку 
натампщнп јакнеое на свеста за знашеоетп на правата на интелектуална сппственпст и 
дпследна примена на регулативата пд пваа пбласт, да се пбезбеди ефикаснп гпнеое на 
прекрщителите на правата пд интелектуална сппственпст и ефикасна судска защтита. 

 
Вп тпј кпнтекст, беа  прганизирани 2 пбуки кпи беа ппсветени на граданскп-правната 

и прекрщпшнп-правната защтита на правата на интелектуална сппственпст, на кпи 
ушествуваа вкупнп 39 ушесници, пд кпи 22 судии, 10 судски спветници/спрабптници и 7 
други ушесници (2 адвпкати, 3 претставници на Државнипт пазарен инспектпрат и 2 
претставници на Државнипт завпд за индустриска сппственпст).  

 
Псвен тпа, вп рамките на ЕУ-твининг прпектпт: „Зајакнуваое на спрпведуваоетп на 

правата пд интелектуална сппственпст“, се реализираа вкупнп 5 пбуки ппсветени на 
разлишни правни аспекти на спрпведуваоетп на правата на интелектуална сппственпст, сп 
ушествп на вкупнп 142 ушесници – судии, јавни пбвинители и претставници на сите 
релевантни институции, вклушени вп системпт на спрпведуваое на правата пд 
интелектуалната сппспбнпст. 
 

ПБУКИ ЗА ЕТИКА И БПРБА ПРПТИВ КПРУПЦИЈА И СУДИР НА ИНТЕРЕСИ 

Академијата, вп 2016 гпдина, вп спгласнпст сп преппраките на ГРЕКП, за 
унапредуваое на превентивните механизми за кпрупција, вп делпт на пбуките, 
прганизираще вкупнп 11 пбуки вп спрабптка сп ДКСК, пд кпи 8 пбуки, за судиите и јавните 
пбвинители, 1 пбукa за судиите-ппрптници, на теми ппврзани сп етиката, етишкптп 
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пднесуваое, спрешуваое судир на интереси и антикпрупциски мерки, какп и 2 пбуки за 
судските и јавнппбвинителските службеници и тпа: 

- 2 пбуки за судии, јавни пбвинители, адвпкати и други релевантни институции, на 
тема: „Презентација на Кпдекс за судска етика на судиите вп Република 
Македпнија“, на кпја ушествувале вкупнп 53 ушесници, пд кпи 43 судии, 9 јавни 
пбвинители и 1 нптар. 

- 1 пбука за судиите пд кривишните пддели пд сите апелациски ппдрашја, вп 
спрабптка сп ПБСЕ, на тема: „Улпгата на судијата / Судска етика и непристраснпст“, 
на кпја ушествувале вкупнп 26 ушесници, пд кпи 19 судии, 4 јавни пбвинители и 3 
судски службеници. 
 

- 1 пбука за судии пд кривишните пддели и јавни пбвинители пд сите апелациски 
ппдрашја, вп спрабптка сп Амбасадата на САД и Американската стппанска кпмпра, на 
тема: „Закпнпт на САД прптив кпрупцијата вп странствп“, на кпја ушествувале вкупнп 
21 ушесници, пд кпи 3 судии, 5 јавни пбвинители, 4 судски и јавнппбвинителски  
службеници, 2 претставници пд МВР, 3 претставници пд Управата за финансиска 
пплиција, 3 пд Управата за финансискп разузнаваое и 1 претставник пд 
Американската амбасада на САД. 

- 1 пбука за судии пд кривишните пддели, адвпкати и шленпви на ДКСК, вп спрабптка 
сп ИПА-прпектпт, на тема: „Кривишнп-правни аспекти на кпрупцијата / Сппредбена 
практика на Хрватска и Еврппскипт суд за шпвекпви права“, на кпја ушествувале 
вкупнп 37 ушесници, пд кпи 22 судии, 5 јавни пбвинители, 2 судски службеници, 2 
адвпкати, 3 претставници пд ДКСК и 3 претставници пд Министерствп за правда. 

- 2 пбуки за нпвпизбраните јавни пбвинители, вп спрабптка сп ВИНПРП III прпектпт, 
на тема: „Зајакнуваое на защтитата на сведпците вп бпрбата прптив прганизиранипт 
криминал, терпризмпт и кпрупцијата“, сп ушествп на вкупнп 32 ушесници, пд кпи 16 
се јавни пбвинители и 16 – судски и јавнппбвинителски службеници. 

- 1 пбука за судии пд кривишните пддели, јавни пбвинители пд сите апелациски 
ппдрашја и други релевантни институции, на тема: „Кривишнп-правни аспекти на 
кпрупцијата/Сппредбена практика на ЕСШП“, на кпја ушествувале вкупнп 33 
ушесници, пд кпи 10 судии, 9 јавни пбвинители, 10 судски и јавнппбвинителски 
службеници, 2 адвпкати и 2 претставници пд Бирптп за застапуваое на РМ пред 
ЕСШП. 

- 1 пбукa за судиите-ппрптници, на тема: „Судир на интереси/Антикпрупциски 
мерки/Етика и етишки кпдекс“, на кпја ушествувале вкупнп 9 судии-ппрптници, пд 
кпи 5 судии-ппрптници беа пд Пснпвен суд Скппје 1, 3 судии-ппрптници пд Пснпвен 
суд Струга и 1 судија-ппрптник пд Пснпвен суд Дебар;  

- 2 пбуки за судски и јавнппбвинителски службеници, на тема: „Превенција на 
кпрупцијата и судирпт на интереси, дпбрп владееое, интегритет и етика“, на кпја 
ушествувале вкупнп 58 ушесници пд сите апелациски ппдрашја, пд кпи 29 се судски 
службеници, а 29 – јавнппбвинителски службеници. 
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ПБУКИ ППСВЕТЕНИ НА ПДДЕЛНИ ШЛЕНПВИ НА ЕВРППСКАТА КПНВЕНЦИЈА ЗА ШПВЕКПВИ 
ПРАВА 

 
 Вп спрабптка и сп финансиска ппддрщка на Правната канцеларија на ИНЛ-
прпграмата при Амбасадата на САД вп РМ, беа пдржани две двпдневни пбуки за 
„Еврппската кпнвенција за защтита на  шпвекпви права“, врз пснпва на претхпднпизрабптен 
заеднишки курикулум за ЕКШП, за едукација на претставници пд МВР, јавни пбвинители, 
судии и адвпкати за државите пд Југпзападен Балкан, вп прганизација на Амбасадата на 
САД вп Загреб, за шленпвите 2-7 пд ЕКШП.  На пбуките за пбушуваши вп Хрватска, вп текпт на 
2014-2015 гпдина, ушествуваще и тим пбушуваши пд РМ, спставен пд двајца јавни 
пбвинители, 1 судија и 1 адвпкат. Дизајнираоетп на курикулумпт за ЕКШП заппшна вп март 
2015 гпдина, преку пдржуваое на гплем брпј рабптилници за наjдпбрите ушесници, вп 
рамките на пбуката на Наципналнипт институт за застапуваое (The National Advocacy Center 
(NAC)), наменета за развпј на курсеви за креираое на курикулумпт. 
 
 Академијата, вп рамките на Твининг-прпектпт на Латвија: „Зајакнуваое на владееое 
на правптп“, а вп спрабптка сп Министерствптп за правда, прганизираще вкупнп 5 пбуки 
кпи се пднесуваат на ЕКШП, вп вид на 2 пдделни, еднпдневни пбуки, на секпја пд темите 
предвидени вп твининг-прпектпт. Три пд пвие пбуки беа ппсветени на пдделни шленпви пд 
„Еврппската кпнвенција за шпвекпви права“. Така:  

 
- На 26 и 27 пктпмври се пдржаа две еднпдневни пбуки за судската практика на ЕСШП, 

вп врска сп шлен 5 пд ЕКШП, сп вкупнп 11 судии, 4 јавни пбвинители, 13 судски и 
јавнппбвинителски спрабптници, 2 адвпкати и 1 претставник пд Министерствптп за 
правда (вкупнп 31 ушесник). 

- На 28 и 20 нпември се пдржаа две еднпдневни пбуки вп врска сп шленпт 10 пд ЕКШП 
и судската практика на ЕСШП, на кпи присуствуваа вкупнп 30 судии, 4 јавни 
пбвинители, 15 судски и јавнппбвинителски спрабптници, 8 адвпкати и 1 
претставник пд Министерствптп за правда (вкупнп 58 ушесници). 

- На 13 и 14 декември се пдржаа две еднпдневни пбуки за судската практика на ЕСШП, 
вп врска сп шлен 1 пд Прптпкплпт 1 – „Правп на сппственпст“, наменета за адвпкати 
и за судии и судски спрабптници пд граданските пддели, сп 11 судии, 4 судски 
спрабптници, 11 адвпкати и 1 претставник пд Министерствптп за правда (вкупнп 27 
ушесници).  

 
Академијата, ппстапувајќи пп преппраките на Медуреспрската кпмисија за 

изврщуваое на пдлуките на ЕСШП, пдржа две спветуваоа, на тема: „Шлен 3 пд 
ЕКШП/Недпстиг пд ефикасна истрага“, наменети за јавните пбвинители и 
јавнппбвинителските спрабптници пд сите апелациски ппдрашја, сп  26 јавни пбвинители и 
4 јавнппбвинителски службеници (вкупнп 30 ушесници). 
 

Вп спрабптка сп Германската фпндација за медунарпдна правна спрабптка (IRZ), и 
Бирптп за застапуваое на РМ пред ЕСШП, на 2 и 3 март, пдржа спветуваое, на тема: 
„Ппшитуваое на правптп на сппственпст пд шлен 1 пд Прптпкпл 1 на ЕКШП“, на кпе 
присуствуваа 20 судии, 2 судски спрабптници и 22 адвпкати (вкупнп 44 ушесници). 
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ПБУКИ ППСВЕТЕНИ НА ПРАВП НА ЕУ 
 
Пбуки ппсветени на Правптп на ЕУ се пдржаа на следните теми:  

1. „Примена на Правптп на ЕУ вп Република Македпнија вп претпристапнипт перипд“; 
пдржани 2 пбуки, сп ушествп на вкупнп 43 ушесници, пд кпи 7 судии пд Вищ управен 
суд, 9 судии пд Пснпвен суд Скппје 2, 1 судија пд Пснпвен суд Тетпвп, 8 судии пд 
Апелаципнен суд Битпла, 3 судии пд Пснпвен суд Битпла, 3 службеници пд Пснпвен 
суд Битпла, 4 судии пд Пснпвен суд Пхрид, 3 судии пд Пснпвен суд Прилеп, 4 судии пд 
Пснпвен суд Струга и 1 судија пд Пснпвен суд Ресен и 

2.  „Защтита на пптрпщувашите“, пдржана 1 пбука, сп ушествп на вкупнп 14 ушесници, пд 
кпи 3 судии пд Вищ управен суд, 2 судии пд Управен суд, 1 судија пд Пснпвен суд 
Скппје 1, 1 судија пд Пснпвен суд Гевгелија, 2 судски службеници пд Пснпвен суд 
Скппје 1 и 5 адвпкати.  

 
СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ПБУКА ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА СУДПВИ И ЈАВНИ ПБВИНИТЕЛИ НА 
ЈАВНИТЕ ПБВИНИТЕЛСТВА 

 
Вп текпт на 2016 гпдина, сампстпјнп или вп спрабптка сп Судскипт спвет и Спветпт на 

јавните пбвинители на РМ, беа прганизирани некплку специјализирани пбуки за 
претседателите на судпвите и една пбука за јавните пбвинители на јавните пбвинителства. 
Ппкпнкретнп, за претседателите беа пдржани следните пбуки: 

- „Улпгата на Судскипт спвет и највиспките судпви вп защтита на судиите пд 
мещаое вп нивната независнпст и мпжните влијанија врз судствптп и клушната 
улпга на мерит-системпт вп избпрпт на судии“;  

- „Дпмащните искуства и медунарпдни стандарди за пценуваое на рабптата на 
судиите и претседателите на судпвите“; 

- „Улпгата на претседателпт вп прганизацијата на рабптата на судпт“, каде щтп 
присуствуваа вкупнп 17 претседатели на судпви и, дппплнителнп, двајца 
претседатели на судпви, вп свпјствп на предаваши; 

- Тркалезна маса: „Стратегија за кпмуникација на судпвите сп јавнпста“, 
прганизирана вп спрабптка сп ИПА-прпект и ССРМ; 

- „Управуваое сп судпвите“, прганизирана вп спрабптка сп Француската 
амбасада. 

 Јавните пбвинители на јавните пбвинителства имаа пбука на тема: 
- „Улпгата на јавнипт пбвинител вп прганизацијата на рабптата на 

пбвинителствптп“. 
 

ПБУКИ ЗА ПБУШУВАШИ 
 

Предавашите на Академијата, вп текпт на 2016 гпдина, имаа мпжнпст да 
присуствуваат на некплку пбуки, наменети за нив, какп: „Пбука на пбушуваши за ЕКШП“, 
прганизирана вп спрабптка сп Британската амбасада и Судскипт кплеч пд Лпндпн; „Пбука 
на пбушуваши за практишен впдиш за нпвипт етишки кпдекс“, прганизирана вп спрабптка сп 
ИПА-прпектпт 2010: „Ппнатампщна ппддрщка за независнп, пдгпвпрнп, струшнп и ефикаснп 
судствп и унапредуваое на прпбациската служба и алтернативните мерки“, „Утврдуваое 
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на метпдплпгија на изгптвуваое пращаоа и студии на слушај“, наменетa за предаваши на 
ппшетна пбука и „Пбука на пбушуваши“, прганизирана вп спрабптка сп Француската 
амбасада. 

 
Именп, Академијата, вп спрабптка сп Британската амбасада вп РМ и Судскипт кплеч 

пд Лпндпн, на 11 и 12 мај 2016 гпдина, прганизираще специјализирана пбука на пбушуваши 
за „Еврппската кпнвенција за шпвекпви права“, на кпја, целна група на ушесници беа 
ушесници пд листата на предаваши на Академијата, а присуствуваа 11 судии и 2 јавни 
пбвинители. 
 

На 23 и 24 нпември 2016 гпдина, Академијата вп спрабптка сп Француската 
амбасада прганизираa двпдневна пбука на пбушуваши, при щтп целна група ушесници беа 
ушесници пд листата на предаваши на Академијата, а присуствуваа 7 судии, 3 јавни 
пбвинители, 2 службеници, 2 претставници пд Министерствптп за внатрещни рабпти и 1 
претставник пд Царинската управа на Република Македпнија. 

 
 

НПВПИЗБРАНИ ЈАВНИ ПБВИНИТЕЛИ 
 

Вп текпт на 2016 гпдина, нпвпизбраните јавни пбвинители присуствуваа на пбуки, на 
тема: „Зајакнуваое на защтитата на сведпци вп бпрбата прптив прганизиранипт криминал, 
терпризмпт и кпрупцијата“ и „Спрабптка вп кривишната правда: Зајакнуваое на защтитата 
на сведпци вп бпрбата прптив прганизиранипт криминал, терпризмпт и кпрупцијата“, 
прганизирани пд страна на WINPRO. 

 
СУДИИ-ППРПТНИЦИ 

Испплнувајќи ја и закпнската пбврска, вп спгласнпст сп шлен 42 пд Закпнпт за 
судпви, какп и вп спгласнпст сп Преппраките на ГРЕКП вп 4-пт круг на пценка, судиите-
ппрптници задплжителнп ппсетуваат специјализирани пбуки, прганизирани пд страна на 
Академијата. 

 Академијата за судии и јавни пбвинители „Павел Щатев“, на 1 декември 2016 
гпдина, прганизираще 1 пбука, наменета за судиите-ппрптници, сп ушествп на вкупнп 9 
ушесници, на следната тема: 

1. „Судир на интереси/Антикпрупциски мерки/Етика и етишки кпдекс“, пдржана е 1 
пбукa, сп ушествп на вкупнп 9 судии-ппрптници, пд кпи 5 судии-ппрптници беа 
пд Пснпвен суд Скппје 1, 3 судии-ппрптници пд Пснпвен суд Струга и 1 судија-
ппрптник пд Пснпвен суд Дебар.  

 
ПБУКА НА СУДСКИТЕ И ЈАВНППБВИНИТЕЛСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

 
Вп текпт на 2016 гпдина, Академијата прпдплжи сп струшнп успврщуваое на 

судските и јавнппбвинителските службеници, кпи имаат свпј знашаен придпнес вп 
успещнптп рабптеое на судпвите и јавните пбвинителства. 
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Пбуките за судските и јавнппбвинителските службеници ппфаќаа разни целни групи 
и тпа: струшната служба вп судпвите и пбвинителствата, ракпвпдните службеници и 
струшнп-административни рабптници какп и судската пплиција. 

Вп спгласнпст сп Прпграмата и Планпт за пбуки за судските и јавнппбвинителските 
службеници, вп 2016 гпдина, спрпведени се вкупнп 18 пбуки, на следните теми: 

- „Израбптка на заврщна сметка вп АБМС“;  
- „Управуваое сп шпвешки ресурси“;  
- „Примена на Судскипт делпвник“;  
- „Ппстапка за спрпведуваое пппис“;  
- „Бучет и бучетски прпцес“;  
- „Примена на Закпнпт за защтита на лишни ппдатпци“;  
-  „Примена на Закпнпт за слпбпден пристап дп инфпрмации пд јавен карактер“;  
- „Јавни набавки (Спрпведуваое на ппстапките за јавни набавки преку електрпнски 

систем)“;  
- „Ракпвпдеое и управуваое пп Закпнпт за судска служба“;  
- „Примена на Закпнпт за судска служба, сп ппсебен псврт на пценуваоетп на 

судските службеници и дисциплинската ппстапка“;  
- „Практишна примена на Закпнпт за пдредуваое на видпт и пдмеруваое на висината 

на казната“;  
- „Превенција на кпрупцијата и судирпт на интереси, дпбрп владееое, интегритет и 

етика“; 
- „Судски делпвник (други прпписи пп кпи рабпти судската пплиција, впнредни 

слушаи, кризни ситуации, кпристеое технишки уреди и средства на присилба)“. 
 

ПБУКИ ЗА СУДСКИ И ЈАВНППБВИНИТЕЛСКИ СЛУЖБЕНИЦИ 
 
Вп перипдпт пд 1 јануари 2016 гпдина дп 31 декември 2016 гпдина, вп прганизација 

на Академијата, реализирани се вкупнп 18 пбуки за судските и јавнппбвинителските 
службеници, сп ушествп на вкупнп 465 ушесници, пд кпищтп 278 се судски службеници, a 
187 јавнппбвинителски службеници. 

 

 

Академијата и вп 2017 гпдина ќе прпдплжи сп прганизираоетп на семинари и пбуки 
пд важнпст за администрацијата, сè сп цел да се згплеми квалитетпт на рабптеоетп на 
судската и на јавнппбвинителската служба.  

 
 
 
 
 

18
ПБУКИ

465

УШЕСНИЦИ
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 СУДСКА ППЛИЦИЈА 
 

Академијата за судии и јавни пбвинители „Павел Щатев“, на 13 април 2016 гпдина, 
прганизираще 1 пбука, наменета за судската пплиција, сп ушествп на вкупнп 26 ушесници пд 
сите судпви вп РМ, на следната тема: 

1. „Судски делпвник (други прпписи пп кпи рабпти судската пплиција, впнредни 
слушаи, кризни ситуации, кпристеое технишки уреди и средства на присилба)“, сп 
ушествп на вкупнп 26 ушесници, пд кпи 1 ушесник пд Управен суд, 4 ушесници пд 
Апелациски суд Щтип, 1 ушесник пд Апелациски суд Скппје, 1 ушесник пд Врхпвен 
суд на РМ, 1 ушесник пд Пснпвен суд Скппје 1, 2 ушесници пд Пснпвен суд 
Гпстивар, 3 ушесници пд Пснпвен суд Кратпвп, 2 ушесници пд Пснпвен суд 
Прилеп, 2 ушесници пд Пснпвен суд Радпвищ, 4 ушесници пд Пснпвен суд Кпшани 
и 4 ушесници пд Пснпвен суд Берпвп. 
 

ЗАКПН ЗА ПДРЕДУВАОЕ НА ВИДПТ И ПДМЕРУВАОЕ НА ВИСИНАТА НА КАЗНАТА ЗА 
ЈАВНППБВИНИТЕЛСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
 
Сп цел да се пбезбеди непрешенп пстваруваое на прпцеспт на рефпрмираое на 

казненп-правнипт систем на РМ, на 29.12.2014 гпдина, се дпнесе Закпн за пдредуваое на 
видпт и пдмеруваое на висината на казната („Службен весник на РМ“, бр.199, пд 
30.12.2014 гпдина), кпј сп свпја практишна примена заппшна на 7.7.2015 гпдина. 
 Имајќи гп вп предвид фактпт дека е пва нпв закпн сп кпј за првпат се впведуваат 
пбјективни критериуми за пдредуваое и пдмеруваое на видпт и висината на казната, 
ппшитувајќи гп притпа и стандардпт на дпкажуваое „впн секаквп разумнп спмневаое“, 
неспмненп се наметна пптребата пд спрпведуваое пбуки за јавнппбвинителските 
службеници, сп цел да се пбезбеди негпва успещна примена.  

За таа цел, Академијата за судии и јавни пбвинители „Павел Щатев“, вп 2016 гпдина, 
вп сампстпјна прганизација, реализираще 1 пбука, наменета за струшните службеници пд 
јавните пбвинителства вп Р. Македпнија, сп ушествп на вкупнп 25 ушесници, на тема: 
„Практишна примена на Закпнпт за пдредуваое на видпт и пдмеруваое на висината на 
казната“.  
 
 

VIII СПРАБПТКА СП ДПМАЩНИ ПРГАНИ, ПРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ И 

СТРАНСКИ ПАРТНЕРИ И ПРПЕКТИ 

 
Спрабптката сп дпмащни пргани, институции, прганизации и здруженија, какп и сп 

странски партнери и прпекти, впсппставена на ппшетпкпт пд функципнираоетп на 
Академијата, се прпщирува и сп несмален интензитет се пдвиваще и вп текпт на 2016 
гпдина.  

ДПМАЩНИ ПРГАНИ, ПРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ 
 

Вп текпт на 2016 гпдина, при прганизација на настаните вп кпнтинуираната пбука, 
Академијата пствари спрабптка сп Судскипт спвет на РМ, Бирптп за застапуваое на РМ 
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пред ЕСШП, Кпмпра на стешајни управници на РМ, Министерствп за правда, Царинска 
управа на РМ, Нарпден правпбранител, Адвпкатска кпмпра на РМ, Управата за јавни 
прихпди, Медунарпдна прганизација на трудпт, Државната кпмисија за спрешуваое 
кпрупција, Здружение на јавните пбвинители на РМ, Здружение на судиите на РМ, 
Здружение на млади правници, Министерствп за екпнпмија. 

 
Вп спрабптка сп Судскипт спвет на РМ беа пдржани 3 тркалезни маси наменети за 

претседателите на судпвите, на тема: „Улпгата на Судскипт спвет и највиспките судпви вп 
защтита на судиите пд мещаое вп нивната независнпст и мпжните влијанија врз судствптп 
и клушната улпга на мерит-системпт вп избпрпт на судии“, „Дпмащните искуства и 
медунарпдни стандарди за пценуваое на рабптата на судиите и претседателите на 
судпвите“ и „Стратегија за кпмуникација на судпвите сп јавнпста“, вп шија прганизација 
беще вклушен и ИПА-прпектпт. Вп спрабптка сп Јавнипт пбвинител на РМ и Спветпт на 
јавните пбвинители на РМ, заеднишки се прганизираат тркалезните маси вп врска сп темите 
пд надлежнпста на јавните пбвинители на јавните пбвинителства. 
  
 Сп Кпмпрата на стешајни управници на РМ се пдржаа 2 спветуваоа на тема: 
„Разлашнп правп и ппстапуваое сп прибелещки вп стешајната ппстапка“ и 2 спветуваоа на 
тема: „Практишни искуства, судска практика и правни прпблеми кпи се јавуваат вп тек на 
примената на Закпнпт за стешај“. 

 
Спрабптката сп ДКСК и ИПА-прпектпт резултираще сп 2 пдржани спветуваоа на 

тема: „Ппстапуваое прптив правни лица вп спгласнпст сп најнпвите закпнски измени“ и  
„Впеднашена судска практика“. 

 
Вп спрабптка сп Министерствп за правда, пдржанп е спветуваое на тема: 

„Медунарпдна спрабптка вп кривишна материја/Екстрадиција“, сп Царинската управа на 
РМ, пдржанп е спветуваое на тема: „Правила за расппредуваое на царинска стпка 
спгласнп сп Закпнпт за царинска тарифа“, а вп спрабптка сп Медунарпдната прганизација на 
трудпт се пдржа спветуваое за „Примена на медунарпднптп трудпвп правп пд страна на 
наципналните судпви“. 

 
Вп спрабптка сп Адвпкатската кпмпра на РМ, Нарпднипт правпбранител, Бирптп за 

застапуваое на РМ пред ЕСШП, а сп финансиска ппддрщка на ИРЗ, прпмпвирана е 
публикацијата „Прирашник за еврппскптп закпнпдавствп за защтита на лишни ппдатпци“, а 
впеднп адвпкатите се редпвни ушесници на пбуките на Академијата. 

 
Сп Здружениетп на судиите на РМ се пдржаа 2 презентации на Кпдекспт за судиска 

етика на судиите вп Република Македпнија. Првата презентација беще наменета за судиите 
пд апелацискптп ппдрашје Гпстивар. Втпрата презентација беще прпщирена сп темата 
„Етика и интегритет на судиите да се справат сп притиспци“, a беще наменета за судиите пд 
апелациските ппдрашја Битпла, Скппје и Щтип, и вп нејзината реализација се вклуши и ИПА-
прпектпт. Сп Здружениетп на јавните пбвинители се прганизираат заеднишки настани за 
судска фпрензика.   

 



 

Извештај за работата на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ 

за 2016 година |  

26 

 

Република Македонија 
Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ 

Вп текпт на 2016 гпдина, заппшна спрабптката сп Министерствптп за екпнпмија, кпе e 
нпсител на ИПА-прпектпт „Зајакнуваое на административните капацитети за спрпведуваое 
на закпнската рамка за стешај и ликвидација на друщтвата“. Вп рамките на пваа спрабптка, 
се пдржаа 2 спветуваоа на тема: „Прпцена на имптпт на дплжникпт вп стешајна ппстапка“. 

 
Академијата ќе биде партнер и вп нпвипт прпект на Спветпт на Еврппа и ЕУ за бпрба 

прптив екпнпмски криминал, вп партнерствп сп Јавнптп пбвинителствп на РМ, ппвеќе 
министерства, Царинската управа, Управата за финанспва пплиција, Државнипт завпд за 
ревизија и ДКСК. 

 
СТРАНСКИ ПАРТНЕРИ И ПРПЕКТИ СП КПИ СПРАБПТУВАЩЕ АКАДЕМИЈАТА ВП ТЕКПТ 

НА 2016 ГПДИНА 
 

Впсппставената спрабптка прпдплжи и сп странските партнери и прпекти, кпи сп 
финансиска и технишка ппддрщка пвпзмпжија прганизираое мнпгубрпјни рабптилници, 
тркалезни маси, семинари: 

- Амбасадата на Р. Франција и Правпсудната академија на Р. Франција; Правпсудната 
академија на Република Турција; Британската амбасада и Судскипт кплеч пд Лпндпн 

- TAIEX-инструментпт за технишка ппмпщ и размена на инфпрмации при Еврппската 
кпмисија; Набљудувашката мисија на ПБСЕ вп Скппје – Пдделпт за владееое на 
правптп; Германската фпндација за медунарпдна правна спрабптка – ИРЗ; ЕИПА; ГИЗ 
Птвпрен регипнален фпнд за Југпистпшна Еврппа – правна рефпрма, ГИЗ, Твининг-
прпект на Латвија, Дански твининг-прпект; 

- Амбасадата на САД вп Република Македпнија – ИНЛ; УНХЦР; ИПА-прпекти; ВИНПРП; 
ИЦИТАП; UNODC. 

 НАБЉУДУВАШКАТА МИСИЈА НА ПБСЕ ВП СКППЈЕ – ПДДЕЛ ЗА ВЛАДЕЕОЕ НА 
ПРАВПТП 

Планираните активнпсти вп рамките на спрабптката ппмеду Академијата и Мисијата 
на ПБСЕ вп Скппје, вп текпт на 2016 гпдина, се реализираa преку настани ппсветени на 
антидискриминацискптп закпнпдавствп и кпнцептпт на еднаквпст, криминалпт пд пмраза, 
Закпнпт за кривишна ппстапка и ЕКШП. 

 
Вп делпт за защтита и спрешуваое дискриминација беа прганизирани следните 

настани: „Кпнцептпт на недискриминација за правни практишари“ – 4 спветуваоа, пдржани 
за разни апелациски ппдрашја; „Кпнцептпт на директна дискриминација“; „Преминуваое 
на тпварпт на дпкажуваое вп слушаите на дискриминација“; „ Кпментар на Закпнпт за 
спрешуваое и защтита пд дискриминација“ и „Кпнцептпт на индиректна дискриминација“. 

 
Вп делпт за спрабптката, ппсветен на криминалпт пд пмраза, беа прганизирани 

шетири пбуки за кривишните судии и јавни пбвинители, за секпе апелацискп ппдрашје, 
пдделнп.  

 
Академијата за судии и јавни пбвинители ,,Павел Щатев’’, вп спрабптка и сп 

финансиска ппддрщка на Мисијата на ПБСЕ вп Скппје, пп заврщуваоетп на напредните 
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пбуки за нпвипт ЗКП, рабптea на спздаваое платфпрма за e-ушеое, сп цел да се пвпзмпжи 
зашувуваое и пренесуваое на сите видепснимани материјали пд напредните пбуки за 
Закпнпт за кривишна ппстапка. Именп, спздаваоетп на платфпрмата за e-ушеое има за цел 
материјалпт пд дпсегащните пбуки за нпвипт ЗКП да се направи електрпнски дпстапен за 
сите сегащни и идни практишари. Видепматеријалпт е ппставен на веб-страницата на 
Академијата за судии и јавни пбвинители, првишнп сп цел за инфпрмираое и 
самппрпверуваое на знаеоата, сп пптенцијал, вп иднина, да се кпристи не самп за 
кривишните туку и за пбуките пд сите други пбласти. Академијата фпрмира листа пд 30 
практишари, заинтересирани за нејзинптп прпбнп тестираое, на кпja беа вклушени судии, 
јавни пбвинители, службеници, адвпкати и претставници пд МВР. Сп цел, ппјаснуваое на 
кпристеое на платфпрмата, на 12 јули 2016 гпдина, вп прпстприите на Академијата, пд 
страна на претставник на ПБСЕ, таа беще презентирана пред нпминираните лица за 
тестираое на платфпрмата. Пп прегледпт на сите кпментари, дпставени пд страна на 
кприсниците кпи ја тестираа платфпрмата, беще утврденп дека таа е функципнална, 
еднпставна и кприсна алатка за кпристеое, а материјалите кпи се прикашени, дека се 
кприсни, едукативни за секпј правен практишар, а пвпј нашин и пристап дп e-ушеое се 
исклушителнп кприсни и плеснителни за сите кприсници, щтп е пвпзмпженп преку 
прикашенипт материјал (презентации, вежби, итн.), а преку мпжнпста за самптестираое 
на платфпрмата, кприсниците дпбиваат јасна слика вп пнпј дел щтп им е пптребен и 
кприсен при врщеоетп на нивната рабпта.  

 
Планираните активнпсти вп рамките на спрабптката ппмеду Академијата и Мисијата 

на ПБСЕ вп Скппје, вп текпт на 2016 гпдина, се реализираa преку прганизираое на 
ппгплем брпј настани: 

- 1 рабптилница, на тема: ,,Унапредуваое на спрабптката и мултидисциплинарен 
пристап и защтита на правата на жртвите пд тргпвијата сп луде и щверцуваоетп на 
мигранти“; 

- 1 рабптилница на тема: ,,Избпрен Закпник’’; 
- 1 спветуваое, на тема: ,,Најзнашајни пресуди на Еврппскипт суд за шпвекпви права 

вп врска сп криминал пд пмраза и гпвпр на пмраза’’; 
- 1 спветуваое, на тема: ,,Најзнашајни пресуди на Еврппскипт суд за шпвекпви 

права’’; 
- „Шлен 11 пд ЕКШП – Слпбпда на спбираое и здружуваое“; 
- „Истражни дејства / Ефективна истрага“; 
- „Тпварпт на дпкажуваое / дпкази и пригпвпри“; 
- „Шлен 9 пд ЕКШП – Слпбпда на мислеое, спвест и вера“; 
- „Улпгата на судијата / судска етика и непристраснпст“. 
 
На 16 и 17 нпември 2016 гпдина, вп спрабптка сп Прганизацијата за безбеднпст и 

спрабптка вп Еврппа (ПБСЕ) – Пдделпт за транснаципнални закани, вп Виена, 
прганизираще регипнална кпнференција, на тема: „Намалуваое на кпристеое Интернет за 
терпристишки цели“, на кпјащтп, ппкрај ушесници пд РМ, присуствуваа и ушесници пд 
релевантни институции пд регипнпт и тпа, пд Бпсна и Херцегпвина, Албанија, Србија, пд 
Црна Гпра и Мисиите на ПБСЕ вп регипнпт, или вкупнп 69 ушесници.  
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На пваа кпнференција се пбрабптија следните теми: „Правната рамка за справуваое 
сп кпристеое Интернет за терпристишки цели и ппврзаните злпстпрства“; „Истрага на 
разлишни кпмппненти кпи се пднесуваат на упптребата на Интернет за терпристишки цели“; 
„Защтита и прибираое на фпрензишки ппдатпци вп истрагите за справуваое сп кпристеое 
Интернет за терпристишки цели“; „Јавнп-приватни партнерства вп истрагите за упптребата 
на Интернет за терпристишки цели“; „Истраги за пнлајн-финансираоетп на терпризам“ и 
„Судска спрабптка на регипналнп и медунарпднп нивп за справуваое сп кпристеоетп на 
Интернет за терпристишки цели“, кпи беа излпжени пд врвни експерти пд медунарпдни 
прганизации за спрешуваое терпризам, претставници пд јавните пбвинителства пд 
регипнпт и Еврппа, претставници пд институции за студии пп безбеднпст, ИТ-кпнсултанти, 
припадници на армијата на САД, претставници пд институции за спрешуваое переое пари, 
кпмпании за пнлајн-трансфер на пари, припадници на пплицијата, а дпадаат пд Хрватска, 
Пбединетптп Кралствп, Израел, Белгија, Хпландија, Ппртугалија, САД, Естпнија, Германија, 
Бугарија, Рпманија и пд регипнпт.  
 

 СПВЕТ НА ЕВРППА И HELP-ПРПГРАМА НА СПВЕТПТ НА ЕВРППА 
 
Вп 2017 гпдина, предвиденп е, вп спрабптка сп Спветпт на Еврппа, да заппшне 

реализација на двегпдищен прпект, ппсветен на слпбпдата на изразуваое и шлен 10 пд 
ЕКШП. Вп рамките на пвпј прпект, предвиденп е да се пдржат: 1 пбука на пбушуваши, 4 
спветуваоа и 4 регипнални кпнференции. 
 Сп Спветпт на Еврппа ќе заппшне да се реализира и прпект кпј ќе се пднесува на 
ЕКШП, кпнкретнп на шлен 3, 5 и 6 пд Кпнвенцијата. Прпектпт е сп времетраеое пд 18 
месеци, планирана е реализиација на спветуваоа и 1 пбука на пбушуваши. 
 
 Впеднп, заради псппспбуваое на судиите и пбвинителите за правнп пребаруваое, 
беа пдржани ппвеќе пбуки за кпристеое на ХЕЛП-прпграмата, за кпристеое на базите 
ХУДОК и АИРЕ сп пдлуки на ЕСШП, преведени на јазиците на државите пд регипнпт.  

 ПРПГРАМАТА ИНЛ (БИРП ЗА МЕДУНАРПДНА БПРБА ПРПТИВ НАРКПТИЦИ И 
СПРПВЕДУВАОЕ НА ЗАКПНИТЕ) ПРИ АМБАСАДАТА НА САД ВП РЕПУБЛИКА 
МАКЕДПНИЈА 

 Преку амбасадата на САД вп РМ, а вп спрабптка сп Амбасадата на САД вп Хрватска, 
Македпнија зема ушествп вп Регипналнипт прпект за израбптка на регипнална прпграма за 
пдделни шленпви на ЕКШП. 
 

Правната канцеларија на ИНЛ при Амбасадата на САД вп Скппје, вп текпт на 2016 
гпдина, прпдплжи сп ппддрщката на настани кпи се пднесуваат на рефпрмите на 
кривишнптп закпнпдавствп. Пспбенп е знашајна ппддрщката вп делпт на пбуките, вп шии 
рамки беа пдржани следните настани: 

- Управуваое сп увидпт на местптп на настанпт и фпрензишка експертиза, вп 
спрабптка и сп Здружениетп на јавни пбвинители на Република Македпнија. 

 
 СПРАБПТКАТА СП ИЦИТАП 
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Вп рамките на извещтајнипт перипд, Академијата, вп спрабптка сп „Прпграмата 
ИЦИТАП – Македпнија“, при Пдделпт за правда на САД, прганизираще 1 тридневна пбука 
за кпмпјутерски криминал и детска ппрнпграфија. Целта на пваа пбука беще да се пбушат 
истражителите и јавните пбвинители за алатките и техниките, кпи ги кпристат ФБИ и 
невладините прганизации, за лпцираое и истражуваое на лица кпи тргуваат сп детска 
ппрнпграфија. На пбуката присуствуваа 8 претставници пд РМ, пд кпи 2 јавни пбвинители, 4 
истражители за кпмпјутерски криминал и 2 истражители пд Сектпрпт за ппщт и насилен 
криминал при МВР, 4 претставници пд Албанија и 1 пд Бугарија. 

 
Академијата, вп спрабптка сп „Прпграмата ИЦИТАП-Македпнија“, при Пдделпт за 

правда на САД и Стејт департментпт на САД/Бирптп за бпрба прптив терпризам, ја 
прганизираа третата пд серијата регипнални кпнференции за бпрба прптив терпризам и 
ушествп вп странски впјски. Кпнференцијата беще наменета за јавни пбвинители кпи 
рабптат на заемна правна ппмпщ и бараоа за екстрадиција какп и за пплициски 
службеници и инспектпри за кпмпјутерски криминал. 

 
 ГЕРМАНСКАТА ФПНДАЦИЈА ЗА МЕДУНАРПДНА ПРАВНА СПРАБПТКА – ИРЗ 

 
Вп рамките на извещтајнипт перипд, Академијата, вп спрабптка сп Германската 

фпндација за медунарпдна правна спрабптка – ИРЗ и сп нејзина финансиска ппддрщка, сп 
кпја има ппвеќегпдищна плпдна спрабптка, ги реализираа следните активнпсти:  

 
- Вп спрабптка сп Германската фпндација за медунарпдна правна спрабптка 

(IRZ) и Бирптп за застапуваое на РМ пред ЕСШП, на 2 и 3 март, се пдржа 
спветуваое на тема: „Ппшитуваое на правптп на сппственпст пд шлен 1 пд 
Прптпкпл 1 на ЕКШП“.  Спветуваоетп беще наменетп за судиите и судските 
спрабптници пд граданските пддели пд сите апелациски ппдрашја, за 
адвпкати какп и за ушесници пд невладинипт сектпр. На спветуваоетп 
присуствуваа 20 судии, 2 судски спрабптници и 22 адвпкати (вкупнп 44 
ушесници). 

- Истп така, на 9 март 2016 гпдина, беще прганизиранп и спветуваое на тема: 
„Избпрен закпник“. Пва спветуваое беще наменетп за судии и судски 
спрабптници пд Управнипт суд и пд Вищипт управен суд, какп и за 
претставници пд Државната избпрна кпмисија. На спветуваоетп 
присуствуваа 29 судии и 16 судски спрабптници (вкупнп 45 ушесници). 

- Вп спрабптка сп Германската фпндација за медунарпдна правна спрабптка 
(IRZ) и германскптп здружение на судии, вп перипдпт пд 8 дп 22 нпември 
2016 гпдина, вп Спјузна Република Германија се пдржа тренинг-прпграма за 
претставници пд градански и тргпвски пддели на правпсудствптп, наменета за 
судии пд пснпвните и пд апелациските судпви пд ппгплем брпј држави пд 
Југпистпшна Еврппа, Азија и Северна Африка. Република Македпнија ја 
претставуваще судија пд Пснпвен суд Скппје 2 Скппје. 

 
 ЗАЈАКНУВАОЕ НА ЗАЩТИТАТА НА СВЕДПЦИ ВП БПРБАТА ПРПТИВ 

ПРГАНИЗИРАНИПТ КРИМИНАЛ, ТЕРПРИЗМПТ И КПРУПЦИЈАТА (WINPRO III) 
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Вп текпт на 2016 гпдина, Академијата, вп рамките на спрабптката сп ЕУ ИПА 2015 
прпектпт ,,Спрабптка вп кривишната правда: зајакнуваое на защтитата на сведпци вп 
бпрбата прптив прганизиранипт криминал, терпризмпт и кпрупцијата“ (WINPRO III), 
пранизираще 2 двпдневни „Пбуки за прпцена на клиент“, на кпи ушествуваа иста група 8 
нпвпизбрани јавни пбвинители и 8 јавнппбвинителски службеници пд сите апелациски 
ппдрашја. 
 

 UNODC – Канцеларија на Пбединетите нации за дрпга и криминал  
 

Примарната цел на UNODC вп пднпс на фпкусираоетп на щверцуваоетп на 
мигранти (ЩМ) е: да се прпмпвира глпбалнптп ппшитуваое на Прптпкплпт за 
щверцуваоетп на мигранти, кпј дп денес брпи 142 држави-шленки, и да им се ппмпгне на 
државите вп нивните залпжби за ефективна имплементација. Прптпкплпт за щверцуваоетп 
на мигранти има за цел: (1) Да гп спреши и да се бпри прптив щверцуваоетп на мигранти; 
(2) Защтита на правата на щверцуваните мигранти и (3) Да се прпмпвира спрабптка ппмеду 
државите-шленки, за таа цел. 

 
Какп пдгпвпр на бараоетп за градеое на капацитетите на судиите и јавните 

пбвинители, Академијата, вп спрабптка сп UNODC, а сп финансиска ппддрщка на Бирптп за 
медунарпдни пращаоа за наркптици и спрпведуваое на закпнпт (INL), вп текпт на 2016 
гпдина, прганизираа 1 спветуваое на тема: „Ефективна бпрба прптив щверцуваое 
мигранти за судии и јавни пбвинители“, щтп пбезбеди мпжнпст да се дискутираат 
најдпбрите практики за ппдпбруваое на успещнптп гпнеое и на пресудите, вп слушаите на 
щверцуваое мигранти, и да се пдгпвпри на щверцуваоетп на мигранти вп Република 
Македпнија, сп истпвремена защтита на щверцуваните мигранти.  

 
Истп така, вп 2016-тата гпдина, беще пдржана и Регипнална рабптилница за развпј 

на пбуки, вп Виена, на кпја ушествуваще 1 јавен пбвинител пд Република Македпнија. 
 
 iPROCEEDS – Регипнален прпект за изградба на капацитети за бпрба прптив  

криминал преку Интернет  

 
 Сектпрпт за криминал преку Интернет при Спветпт на Еврппа, заппшна сп 
реализација на заеднишкипт регипнален прпект, вп спрабптка сп Еврппската Унија, за 
изградба на капацитети за бпрба прптив криминал преку Интернет – iPROCEEDS 
(cybercrime). Прпектпт заппшна на 1 јануари 2016 гпдина, финансиран е преку 
ппвеќекприснишката ИПА II прпграма за 2014 г. и вп негп се вклушени: Република 
Македпнија, Албанија, Бпсна и Херцегпвина, Црна Гпра, Србија, Турција и Кпспвп. Прпектпт 
е вп траеое пд 42 месеци. Целта на пвпј прпект е да се зајакнат капацитетите на 
надлежните институции, вп идентификуваоетп, истражуваоетп, намалуваоетп и 
кпнфискуваоетп на имптната кприст, стекната пп пат на кпмпјутерски криминал  какп и 
превенција пд переоетп на пари на Интернет. 

 
Пд РМ беа именувани шленпви кпи се сега дел пд групата кпја ќе рабпти на прпцеспт 

на имплементација на наципналнп нивп, спставена пд претставници пд Академијата за 
судии и јавни пбвинители, Министерствптп за внатрещни рабпти, Министерствптп за 
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правда, Министерствптп за финансии, пд Пснпвнптп јавнп пбвинителствп за гпнеое 
прганизиран криминал и кпрупција и пд Управата за финансискп разузнаваое. 
  

Вп април 2016 гпдина, беще пстварена ппсета на РМ пд страна на експерти пд 
Спветпт на Еврппа, сп цел експертите да се сретнат сп претставниците пд релевантните 
институции кпи се дел пд прпектпт, за да се спберат пптребните инфпрмации и да се 
ппдгптви „Извещтај за иницираое на спстпјбата“ (Initial situation Report). На средбата, 
наципналнипт тим ги идентификуваще и ги ппредели пптребите, вп спгласнпст сп 
мпменталната спстпјба вп земјата. Една пд предвидените активнпсти се фпкусира на 
унапредуваоетп на вещтините на судиите и на јавните пбвинители какп и на сите 
надлежни кпи дејствуваат вп пваа пбласт преку спрпведуваоетп на пбуките, спветуваое 
итн. Пп првишните ппсети, вп перипдпт април-мај 2016 гпдина и пп заврщуваоетп на 
ппшетната фаза, РМ беще дпмаќин на првата кпнференција сп кпја беще пдбележан 
ппшетпкпт на прпектпт.  
 

 ИПА ПРПЕКТ 2010 „ППНАТАМПЩНА ППДДРЩКА ЗА НЕЗАВИСНП, ПДГПВПРНП, 
СТРУШНП И ЕФИКАСНП СУДСТВП И ПРПМПЦИЈА НА УСЛПВНАТА КАЗНА И 
АЛТЕРНАТИВНИТЕ МЕРКИ“ 

 
Спрабптката сп ИПА-прпектпт заппшна вп текпт на 2015-тата гпдина. Вп 2016 гпдина, 

заврщи реализацијата на пвпј прпект и вп текпт на пваа гпдина, се спрпведпа следните 
настани: 

- 2 рабптилници на тема: „Кривишнп-правни аспекти на кпрупцијата/Сппредбена 

практика на Хрватска и Еврппскипт суд за шпвекпви права“; 

- 1 рабптилница на тема: ,,Практишна примена на шлен 5 пд ЕКШП/Слушаи на 

Република Македпнија и Република Хрватска пред ЕСШП’’; 

- 1 тркалезна маса на тема: ,,Дпкажуваоетп спгласнп сп нпвипт Закпн за кривишна 

ппстапка – хрватски искуства“; 

- „Прпбација – нпв импулс за услпвнипт птпуст“; 

- „Стратегија за кпмуникација на судпвите сп јавнпста“; 

- „Ппщтпкприсна рабпта и услпвен птпуст вп светлп на нпвипт Закпн за прпбација“; 

- „Пбука на пбушуваши за практишен впдиш за нпвипт етишки кпдекс“; 

- „Презентација на Кпдекспт за судиска етика на судиите вп  Република Македпнија / 

Етика и интегритет на судиите да се справат сп притиспци“; 

- „Улпгата на прпбациската служба вп текпт на судската ппстапка спгласнп сп нпвипт 

Закпн за прпбација и рещенијата за услпвнипт птпуст“; 

- „Изврщуваое на алтернативните мерки за услпвна псуда и ппщтпкприсна рабпта 

спгласнп сп нпвипт Закпн за прпбација“; 

- „Изврщуваое на електрпнски надзпр изрешен сп куќен затвпр или услпвен птпуст 

спгласнп сп нпвипт Закпн за прпбација”. 

Вп рамките на пваа спрабптка, вп текпт на 2016 гпдина, вп два навратa, вп рабптна 
ппсета на Академијата беще д-р Рајнер Хпрнунг (Rainer Hornung), заменик-јавен пбвинител 
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вп Јавнп пбвинителствп Лпрах, Германија, сп цел да се развие метпдплпгија за пцена на 
пбуките, вп прганизација на Академијата, пп щтп експертпт израбпти Извещтај сп 
преппраки за развиваое механизми за квалитативна пцена на пбуките. Сп цел да се 
разгледаат мпжнпстите за имплементација на некпи пд ппнудените ппции, вп текпт на 
негпвите 2 ппсети на Република Македпнија, тпј пствари рабптни средби сп претставници 
на Министерствп за правда, на Судскипт спвет на РМ, Спветпт на јавните пбвинители вп 
РМ, сп шленпви на Управнипт пдбпр, на Прпграмскипт спвет, сп предаваши, ментпри, судии, 
кпи ппсетувале ппшетна пбука вп Академијата, какп и сп директпрката и струшната служба 
на Академијата. 
 

 УНХЦР 
 
Спрабптката сп УНХЦР резултираще сп прганизација на 3 рабптилници на тема 

„Инфпрмации за земја на пптеклп“ и сп редпвната гпдищна тркалезна маса, на тема: 
„Правптп и практиката вп защтита на бегалците (кпнцепти за безбедни земји)“, наменети за 
судиите и спветниците на Вищипт управен суд и на Управнипт суд, кпи ппстапуваат вп 
предмети пд пбласта на азилпт, сп ушествп и на претставници на релевантни пргани и 
институции, вклушени вп системпт на защтита на правата на барателите на азил вп РМ – 
Министерствптп за внатрещни рабпти, Нарпднипт правпбранител, Македпнскптп 
здружение на млади правници и други. 

 
Вп рамките на спрабптката сп Канцеларијата на УНХЦР вп Скппје, двајца судии пд 

Управнипт суд ушествуваа на Регипнален семинар на тема: „Защтитата на барателите на 
азил и бегалците вп Албанија вп врска сп шлен 3 и 5 пд ЕКШП“, щтп се пдржа на 16 нпември 
вп Тирана – Албанија. 

 
 ГЕРМАНСКП ДРУЩТВП ЗА МЕДУНАРПДНА СПРАБПТКА – ГИЗ 
 
Вп текпт на 2016 гпдина, Академијата, вп спрабптка сп ГИЗ Птвпренипт регипнален 

фпнд за Југпистпшна Еврппа – правна рефпрма, прганизираа  Регипнална   кпнференција за 
антидискриминација кпја  се пдржа вп перипд пд 27 дп 30 јуни 2016 гпдина, вп Будва, вп 
Црна Гпра, сп ушествп на 2 судии. 

 
Инаку, вп фаза на фпрмалнп пдпбруваое е  регипналнипт прпект „Зајакнуваое на 

регипналната спрабптка ппмеду правпсудните академии вп земјите пд Западен 
Балкан“, сп ппддрщка пд Германскптп друщтвп за медунарпдна спрабптка, Птвпрен 
регипнален фпнд за Југпистпшна Еврппа – правна рефпрма, щтп е предвиденп да се 
спрпведува вп перипдпт јануари 2017 – пктпмври 2018 гпдина.  

 
Сп прпектпт се предвидува развиваое регипнален мпдул за пбука пп правп на ЕУ, 

регипнален мпдул за oбука за пбушуваши пп метпдплпгии и вещтини, фпрмираое 
регипнална база на пбушуваши кпи предаваат на правпсудните академии вп регипнпт, 
размена на искуства и судска практика сп Еврппскипт суд за шпвекпви права вп Стразбур и 
рпдпвп сензитивираое на судиите пд регипнпт преку ппдгптпвка на „Прирашник за рпдпвп 
сензитивиран пристап за рещаваое на слушаите на рпдпвп базиранп насилствп вп земјите 
пд Западен Балкан”. 
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 БРИТАНСКА АМБАСАДА 

 
Академијата, вп рамките на спрабптката сп Британската амбасада вп Република 

Македпнија и Судскипт кплеч пд Лпндпн, на 7 и 8 март 2016 гпдина, прганизираще и 
пдржа семинар на тема: „Унифицирана судска практика за македпнските судии“. 
Семинарпт се спстпеще пд два пдделни настанa на кпи присуствуваа вкупнп 36 судии, 5 
службеници, 3 претставници пд Бирптп за застапуваое на Република Македпнија пред 
Еврппскипт суд за шпвекпви права и 4 претставници пд Академијата. Впеднп, вп спрабптка 
сп Британската амбасада вп РМ и Судскипт кплеч пд Лпндпн, на 11 и 12 мај 2016 гпдина, 
прганизираa специјализирана пбука на пбушуваши за „Еврппската кпнвенција за шпвекпви 
права“, на кпја целна група ушесници беа ушесници пд листата на предаваши на 
Академијата, а присуствуваа 11 судии и 2 јавни пбвинители. 

 
 ПБУКИ ВП СПРАБПТКА СП ИНСТРУМЕНТПТ TAIEX ЗА ТЕХНИШКА ППМПЩ И РАЗМЕНА НА 

ИНФПРМАЦИИ ПРИ ЕВРППСКАТА КПМИСИЈА НА ЕВРППСКАТА УНИЈА  
 

Сп финансиска ппддрщка на инструментпт TAIEX за технишка ппмпщ и размена на 
инфпрмации при Еврппската кпмисија на Еврппската Унија, вп текпт на 2016 гпдина, беще 
пдржана 1 рабптилница на тема: ,,Защтита на кпнкуренцијата сппред правптп на ЕУ’’. 
Впеднп, беа пдпбрени ппгплем брпј апликации за реализираое на рабптилници, вп текпт 
на 2017 гпдина.  
 

 ТВИНИНГ-ПРПЕКТ  ЗА ЕФИКАСНА ПРЕВЕНЦИЈА И БПРБА ПРПТИВ КПРУПЦИЈАТА 
 
Вп рамките на спрабптката сп Државната кпмисија за спрешуваое на кпрупција и на 

Твининг-прпектпт за ефикасна превенција и бпрба прптив кпрупцијата, финансиран пд ЕУ, 
Академијата прганизираще тридневна рабптилница, на тема: ,,Впеднашена судска 
практика’’. Целта на пваа рабптилница беще ппканетите ушесници да бидат вклушени вп 
изгптвуваоетп на прирашникпт за впеднашена судска практика, а впеднп беа развиени и 
кприсна дискусија и размена на искуства ппмеду експертите пд Република Македпнија и 
Германија. Впеднп, активнп ушествуваще вп сите настани кпи се пднесуваа на пбуката на 
судиите и пбвинителите пд пваа пбласт. 

 
 ТВИНИНГ-ПРПЕКТ СП ХРВАТСКА И ЛАТВИЈА 

 
Вп рамки на Твининг-прпектпт „Зајакнуваое на владееое на правптп“, шиј нпсител е 

Министерствптп за правда, вп делпт на Кпмппнента 2 пд Прпектпт – „Ппдпбруваое на 
знаеоата и капацитетите на релевантните шинители на правпсуднипт сектпр за правптп на 
ЕУ и други медунарпдни стандарди за правда, вп ппглед на ппттикнуваое нивнп 
трансппнираое вп наципналнптп закпнпдавствп“, прганизираще вкупнп 5 пбуки, а ппгпре 
ппдрпбнп се наведени.  

 
 ТВИНИНГ-ПРПЕКТ СП КРАЛСТВПТП ДАНСКА 
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Твининг-прпектпт „Зајакнуваое на спрпведуваое на правата пд интелектуална 
сппственпст“, кпј е финансиран пд ЕУ, вп рамките на ИПА-прпграмата 2011, сп 
времетраеое пд 19 месеци, има за цел да ја ппддржи земјата вп усвпјуваое и 
спрпведуваое на најдпбрите медунарпдни практики вп врска сп спрпведуваое на правата 
пд интелектуална сппственпст, вп рамките на ппщтата цел да се згплеми ефикаснпста на 
ппдгптпвката на земјата за шленствп вп ЕУ. Вп рамките на реализацијата на прпектните 
активнпсти вп делпт щтп се пднесува на Академијата, вп нпември 2016 гпдина, вп 
перипдпт пд 1 дп 18 нпември, се реализираа вкупнп 5 пбуки, ппсветени на кривишнп-
правните, граданскп-правните и управнп-судските аспекти на спрпведуваоетп на правата 
на интелектуална сппственпст, а ппгпре ппдрпбнп се ппищани.  

 
Вп 2017-тата гпдина, ќе се прпдплжи сп реализација на пбуките кпи ќе се спрпведат 

регипналнп, пп апелациски ппдрашја, а вп рамките на Прпектпт ќе биде изгптвен и 
„Прирашник за спрпведуваое на правата пд интелектуална сппственпст“, наменет за 
судиите, јавните пбвинители и другите правни прпфесипналци. 

 
Вп реализацијата на пбуките, какп пбушуваши се вклушени експерти за спрпведуваое 

на правата пд  интелектуална сппственпст пд земји-шленки на ЕУ. 

 
 MРЕЖА НА ИНСТИТУЦИИ ЗА ПБУКА НА ПРАВПСУДСТВПТП ПД ЗАПАДЕН 

БАЛКАН 

 
Пп ппканата на Секретаријатпт на Спветпт за регипнална спрабптка (РЦЦ), 

претставници на Академијата присуствуваа на шетвртата кппрдинативна средба на 
правпсудните академии пд регипнпт, кпја беще наменета на размена на искуствата вп 
пбласта на рабптата сп регипналните и медунарпдните прпекти, вп делпт на едукацијата на 
правпсуднипт сектпр, щтп се пдржа на 9 нпември 2016 гпдина, вп Белград, вп Р. Србија. 

 
Средбата им даде мпжнпст на претставниците пд сите земји-ушеснишки да 

дискутираат за дпсегащните искуства вп реализацијата на пбуките за правпсуднипт сектпр, 
вп рамките на регипналните и медунарпдните прпекти и за мпжнпстите за идна 
прпдлабпшена спрабптка на правпсудните академии вп регипнпт и заеднишкп ушествп вп 
релевантни регипнални прпекти, за да се избегнат преклппуваоата на активнпстите, сп цел 
да се пбезбеди ппгплема ефективнпст на пбуките и спздаваое база на ппдатпци и 
материјали вп разлишни сфери на правптп, сп акцент на правптп на ЕУ, кпи би ги кпристеле 
сите правпсудни академии вп регипнпт. 

 
Пд кппрдинативната средба, ќе прпизлезат заклушпци кпи, врз пснпва на 

дискусиите, ќе ги изгптви Спветпт за регипнална спрабптка. 
 
 

IX МЕДУНАРПДНА СПРАБПТКА 
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 СТУДИСКИ ППСЕТИ 
 

Прпдплжи и практиката на вклушуваое судии, јавни пбвинители, кандидати за судии 
и јавни пбвинители какп и претставници на прганите и струшната служба на Академијата, на 
Судскипт спвет и Спветпт на јавни пбвинители на Република Македпнија, вп студиски 
ппсети, медунарпдни пбуки, размени, спстанпци, рабптилници и кпнференции, вп 
странствп. Вп дпменпт на медунарпдната спрабптка, Академијата интензивнп беще 
вклушена вп прганизација на тренинг-активнпстите сп ппгплем брпј прпекти. 

Вп текпт на 2016 гпдина, Академијата реализира вкупнп 21 студиски ппсети вп 
странствп, сп ушествп на вкупнп 2 претставници пд Спветпт на јавни пбвинители, 3 пд 
Судскипт спвет, 24 судии и 21 јавен пбвинител, 6 претставници пд Академијата и 1 
претставник пд други институции, пд кпи: 

 
 

 
 
 
 MЕДУНАРПДНА СПРАБПТКА СП ФРАНЦУСКАТА АМБАСАДА И АКТИВНПСТИТЕ ЗА 2015 

ГПДИНА СПГЛАСНП СП ППТПИЩАНИПТ ТРИГПДИЩЕН МЕМПРАНДУМ ЗА СПРАБПТКА 
 

              Академијата за судии и јавни пбвинители, Амбасадата на Република Франција вп 
РМ и Наципналната щкпла за магистрати (ЕНМ) Бпрдп – Република Франција, вп 2016-тата 
гпдина, успещнп ги реализираа предвидените активнпсти какп на пплетп на ппшетната 
пбука така и на пплетп на кпнтинуираната пбука. Вп текпвната гпдина беа реализирани две 
спветуваоа, ппсветени на следните теми: „Меначмент сп судпвите“ щтп беще наменетп за 
претседателите на судпвите/судските администратпри, и „Пбука на пбушуваши“, при щтп 
целна група ушесници беа ушесници пд листата на предаваши на Академијата, а 
присуствуваа 7 судии, 3 јавни пбвинители, 2 службеници, 2 претставници пд 
Министерствптп за внатрещни рабпти и 1 претставник пд Царинската управа на Република 
Македпнија. 
 

1

3

0

25

27

Претставници пд други институции

Академија за судии и јавни 
пбвинители

Судски Спвет на РМ и Спвет на Јавни 
пбвинители

Јавни пбвинители

Судии

Студиски ппсети вп 2016 гпдина
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           Истп така, кандидатпт пд ЕНМ, д-р Светлана Защпва, успещнп гп реализираще свпјпт 

тринеделен стаж вп Македпнија, а на ппшетпкпт пд 2017-тата гпдина, Академијата ќе 

пвпзмпжи реализиција на тринеделен стаж на г-да Емили Петреска,  кандидат пд ЕНМ.  

 

            Вп втпрата пплпвина на 2016-тата гпдина, заппшна и реализација на шаспви за 

изушуваое на францускипт јазик – напреднп нивп, кпја за судиите и јавните пбвинители 

заппшна вп септември 2016 гпдина. Сп пглед на фактпт щтп вп пвпј слушај Амбасадата не 

даде мпжнпст да се изушува францускипт јазик на ппшетнп нивп, фпрмирана е една група, 

спставенa пд судиите и јавните пбвинители, кпи претхпднп гп ппсетувале курспт и тие 

прпдплжија ппнатаму, на нивп Б1.  

           Вп прпекциите за 2017-тата гпдина, кпи се вп рамките на прпдплжуваоетп на 

спрабптката, предвиденп е пптпищуваое нпв „Мемпрандум за спрабптка ппмеду 

Академијата и Амбасадата на Република Франција“, сп щтп ќе се пбезбеди ппддрщка на 

Академијата вп реализацијата на нпви 4 пбуки, ппсветени на актуелни теми пд пбласта на 

правптп какп и студиски ппсети, наменети за судиите и јавните пбвинители вп земјата.  

 
 
 ЕВРППСКИПТ ЦЕНТАР ЗА СУДИИ И ПРАВНИЦИ, ЕВРППСКИ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНА 

АДМИНИСТРАЦИЈА – ЕИПА 
 

Вп спрабптка сп Еврппскипт центар за судии и правници, еврппски институт за јавна 
администрација – ЕИПА, вп перипдпт пд 1 јануари 2016 гпдина дп 31 декември 2016 
гпдина, пдржани се 2 пбуки сп ушествп на вкупнп 88 ушесници, на следната тема:  

- „Ефикаснпст и квалитет на правдата: Кпј е пдгпвпрен за ефикаснп спрпведуваое на 
правдата“, при щтп се пдржани 2 пбуки, сп ушествп на вкупнп 46 ушесници, пд кпи 18 
претседатели на судпви, 12 судски администратпри, 15 јавни пбвинители на јавните 
пбвинителства и 9 секретари, пднпснп ракпвпдители на јавните пбвинителства. 
 
Истп така, пд пспбенп знашеое вп рамките на спрабптката на Академијата и ЕИПА, е 

тпа щтп какп резултат на успещна спрабптка, Академијата веќе некплку гпдини нпминира 
ушесници на семинари вп рамките на Каталпгпт на активнпсти на ЕИПА, птвпрен за ушествп 
на ушесници пд други држави, и вп текпт на 2016-тата гпдина, Академијата нпминираще 3 
ушесници.  

 
Вп тек е ппдгптпвка на дплгпрпшен прпект сп ЕИПА за ппсебен мпдул за пбуки за ЕУ-

правп и судската администрација. 
 
 
 
 
 

 
 ПРАВПСУДНА АКАДЕМИЈА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА 



 

Извештај за работата на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ 

за 2016 година |  

37 

 

Република Македонија 
Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ 

 
 Вп рамките на успещнп впсппставената спрабптка ппмеду Академијата и 
Правпсудната академија на Република Турција, вп рамките на медусебната спрабптка, се 
пдржа спветуваое на тема: „Кпмпјутерски криминал“, кпе се пдржа на 21 и 22 април 2016 
гпдина, сп присуствп на 3 судии, 5 јавни пбвинители, 8 судски и јавнппбвинителски 
спрабптници и 9 адвпкати, какп и јавен пбвинител пд Пснпвнптп јавнп пбвинителствп за 
гпнеое прганизиран криминал и кпрупција и претставник пд Министерствптп за 
внатрещни рабпти, вп свпјствп на излагаши, ппкрај експертите пд Република Турција. 
Впеднп, на студиската ппсета 24-28 пктпмври, сп директпрпт на Правпсудната академија на 
Турција, вп присуствп и на Амбасадпрпт на РМ вп Р. Турција, г-н Звпнкп Муцунски, беа 
дпгпвпрени ппнатампщни шекпри за прпдлабпшуваое на спрабптката ппмеду двете 
академии, нп ппмеду пдделните правпсудни институции, пспбенп вп делпт на размената на 
знаеоата вп делпт на кпмпјутеризацијата на судствптп. 
 
 
 
 

X КПМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМ 

 

 Ппд влијание на нпвите дпстигнуваоа вп инфпрматишката технплпгија вп 2016 
гпдина, Академијата, вп наспка на успврщуваое на Прпграмите за ппшетна и кпнтинуирана 
пбука, презема ппгплем брпј инпвативни шекпри, сп кпи се надгради целпкупнипт 
кпмпјутерски систем на Академијата.  

Вп рамките на ппвеќегпдищнипт прпект на Мисијата на ПБСЕ вп Скппје, вп 
спрабптка сп Академијата за судии и пбвинители, беа спрпведени низа базишни и 
напредни пбуки за правни практишари за имплементација на Закпнпт за кривишна ппстапка 
(„Службен весник на РМ“, 150/2010,100/2012). Напредните пбуки пд 2013-тата гпд., беа 
видепснимани, сп цел да се пвпзмпжат нивнп зашувуваое и ппнатампщнп кпристеое. Какп 
резултат на видеп, нп и на пищаните материјали пд напредните пбуки, вп 2015 гпдина, 
какп пилпт-прпект се израбпти пваа тематска веб-страница. Таа гп ппфаќа првипт дел пд 
вкупнипт материјал, ппделен вп шетири мпдули, пднпснп пваа страница се пднесува 
единственп на Мпдул 1 пд пбуките за имплементација на Закпнпт за кривишна ппстапка, 
наслпвен какп „Предистражна ппстапка“. Крајната идеја на активнпста е да се спздаде 
платфпрма за e-ушеое, сп цел материјалпт пд пбуката да се направи дпстапен вп 
електрпнска фпрма за сите сегащни и идни генерации правни практишари. Вп 2016-тата 
гпдина, Академијата, следејќи ги нпвините вп пбласта на инфпрматишката технплпгија, ги 
пбрабптуваще мпжнпстите за надградба и имплементација на дел пд нив, сп щтп би станал 
ппефикасен сегащнипт мпдул на далешинскп ушеое. 
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XI БИБЛИПТЕКА 

 
Вп текпвната 2016 гпдина, вп спгласнпст сп пптребите и интересите на свпите крајни 

кприсници, нп и сп свпјата функција, Академијата прпдплжи да гп збпгатува библиптешнипт 

фпнд сп нпви струшни правни наслпви пд истакнати дпмащни и странски правни 

практишари. Истпвременп, редпвнп, на свпјата веб-страница, Академијата пбјавуваще 

правни текстпви какп и врски (линкпви) дп бази на ппдатпци, сé сп цел да се пбезбеди 

щирпк спектар на релевантни инфпрмации дп сите заинтересирани ппсетители на веб-

страницата на Академијата.  

Академијата, на свпјата веб-страница, вп текпт на целата гпдина, ги пбјавуваще 

билтените на медунарпдните институции, кпи редпвнп се дпставуваат дп Академијата, какп 

и други релевантни текстпви щтп беа испратени пд страна на експерти и практишари на 

правптп, сп кпи е пстварена спрабптка кпја прпдплжува вп кпнтинуитет. 

Вп рамките на спрабптката сп Спветпдавнипт спвет на еврппските судии при Спветпт 

на Еврппа – ССЕС и на ГРЕКП, на свпјата веб-страница, Академијата ги пбјавуваще сите 

релевантни дпкументи, дпнесени и усвпени пд страна на пвие две тела, а дел пд нив беа 

преведени и пбјавени на македпнски јазик.  
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XII БУЧЕТ И ЈАВНИ НАБАВКИ 

 
 БУЧЕТ 

 
За 2016 гпдина, на Академијата ѝ беще пдпбрен бучет вп висина пд 41.403.000,00 

денари.  
Пд ппшетпкпт на 2016 гпдина, заклушнп сп 31 декември 2016 гпдина, Академијата 

има реализиранп 28.754.712,00 денари пд свпјпт бучет. 
 
 

2016 гпдина 
Пдпбрен буџет 
41.403.000,00 

401 Пснпвни плати 17.724.000,00 

402 Придпнеси 6.718.000,00 

420 Патни и дневни расхпди 784.000,00 

421 Кпмунални услуги 3.162.000,00 

423 Материјали и ситен 
инвентар 

1.300.000,00 

424 Ппправки и пдржуваое 850.000,00 

425 Дпгпвпрни услуги 9.750.000,00 

426 Други текпвни расхпди 1.000.000,00 

464 Други трансфери 15.000,00 

480 Купуваое ппрема 100.000,00 
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 ЈАВНИ НАБАВКИ 

 
          Вп текпт на 2016 гпдина, Академијата реализираще вкупнп 19 ппстапки за јавни 
набавки, сите преку ппстапка сп бараое за прибираое ппнуди, а вп спгласнпст сп 
дпнесенипт „План за јавни набавки за 2016 гпдина“. 

 
 

XIII СТАТИСТИКИ 

 
Спфтверскипт систем за управуваое сп прпцеси, кпј Академијата гп имплементира 

вп текпт на 2011-тата гпдина, претставува пснпвна база на ппдатпци за судиите и за јавните 
пбвинители, кпја Академијата ја кпристи вп свпјата рабпта. Редпвнптп ажурираое на 
ппдатпците вп базата е пд исклушителнп знашеое за функципнираоетп на Академијата, 
пспбенп вп делпт на предвидуваое и планираое на пптребнипт брпј пбуки, пп пбласти, сп 
цел на сите целни групи да им се пвпзмпжи да гп испплнат задплжителнипт брпј денпви 
пбука за текпвната гпдина. 

 
Вп ппглед на статуспт на судиите и сите прпмени ппврзани сп нивната ппзиција, 

ппдатпците се дпбиваат пд електрпнскипт систем на ппдатпци на Судскипт спвет на РМ, сп 
кпј е ппврзана базата на Академијата. 

 
Вп ппглед на статуспт на јавните пбвинители, пд Спветпт на јавните пбвинители на 

РМ се дпбиени ппдатпци за јавните пбвинители и тие се внесени вп базата на Академијата. 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

32.050.000,00

32.132.000,00

32.954.000,00

25.759.000,00

26.321.000,00

23.830.000,00

24.199.000,00

34.469.000,00

31.293.000,00

41.403.000,00

Буџет на Академијата за судии и јавни 
пбвинители „Павел Щатев“ пп гпдини
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78%

22%

Испплнуваое на задплжителната кпнтинуирана 
пбука вп 2016

Вкупнп судии и јавни пбвинители

Испплниле 
задплжителни денпви 
пбука - 673

Не испплниле 
задплжителни денпви 
пбука - 192

87%

13%

Испплнуваое на задплжителната кпнтинуирана 
пбука вп 2016 гпдина

Вкупнп судии

Испплниле 
задплжителни денпви 
пбука - 466

Не испплниле 
задплжителни денпви 
пбука - 71

83%

17%

Испплнуваое на задплжителната кпнтинуирана пбука 
вп 2016 гпдина

Вкупнп јавни пбвинители

Испплниле задплжителни 
денпви пбука - 152

Не испплниле 
задплжителни денпви 
пбука - 31
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XIV ЈАВНПСТ ВП РАБПТЕОЕТП 

 
Редпвнп, јавнп и транспарентнп инфпрмираое за свпите активнпсти, Академијата 

пбезбедува преку свпјата интернет-страница www.jpacademy.gov.mk, на пгласната табла, нп 
и сп пбјавуваоетп на усвпените акти вп „Службен весник на Република Македпнија“.  

 
Сп цел за навременп инфпрмираое за сите ппзнашајни активнпсти, Академијата, на 

свпјата веб-страница, вп текпт на 2016 гпдина, пбјави ппвеќе пд 260 ппстпви (текстпви и 
врски пднпснп линкпви), дпдека вп спрабптка сп Македпнската нпвинска агенција – МИА, 
пд страна на МИА беа ппкриени 20 настани, на кпи ушествуваа правни експерти пд земјата 
и пд странствп, наципнални и странски практишари на правптп какп и виспки претставници 
на диплпматскипт кпр вп РМ. Истп така, ппкрај МИА, дел пд настаните беа медиумски 
ппкриени пд страна на ппгплем брпј електрпнски и пищани медиуми пд земјата. За 
ппгплем брпј пд настаните, истп така, имаще пбјави и пд специјализиранипт правен ппртал 
„Академик“, а впеднп беа пбјавени и ппгплем брпј интервјуа на истакнати странски 
експерти кпи имаа излгаоа на знашајни теми пд пбласта на правптп. 

 
Вп 2016 гпдина, прпдплжи успещнп впсппставената практика ппмеду Академијата и 

Адвпкатската кпмпра на Република Македпнија, за пбјавуваое настани на веб-страниците 
на двете институции, сп щтп се згплеми транспарентнпста, нп и интереспт за пбуките на 
Академијата, каде щтп сè ппприсутни станаа адвпкатите.  

 
За виспкипт углед на Академијата надвпр пд границите на државата, гпвпри и 

интереспт щтп гп ппкажуваат знашајни тела на Спветпт на Еврппа и ЕУ, преку пбјавуваое 
написи, врски (линкпви) и сл., за реализираните активнпсти на Академијата.  
 

Вп 2016 гпдина, вп спгласнпст сп статистиките, веб-страницата на Академијата ја 
ппсетиле 1236 ппсетители, щтп укажува на тпа дека пд гпдина вп гпдина се згплемува 
интереспт на граданите на Република Македпнија за улпгата и рабптата на Академијата, а 
впеднп и дека Академијата ппсветува ппсебнп внимание на транспарентнптп рабптеое, 
преку редпвнп пбјавуваое на нпви спдржини. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Академијата за судии и јавни пбвинители пбезбедува редпвнп јавнп и 

транспарентнп инфпрмираое за свпите активнпсти преку интернет-страницата 
www.jpacademy.gov.mк, на пгласната табла и сп пбјавуваоетп на усвпените акти, вп 
„Службен весник на Република Македпнија“. Најгплем дел пд инфпрмациите за  

http://www.jpacademy.gov.mk/
http://www.jpacademy.gov.m�/



