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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
4235. 

Врз основа на член 101 став 7 од Законот за земјо-
делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 49/2010, 53/2011, 126/2012, 
15/2013, 69/2013 и 106/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата,  одржана на 9.9.2014 го-
дина, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАTA ЗА ВИДОТ НА АКТИВНОСТИ, МАКСИ-
МАЛНИОТ ИЗНОС ПО АКТИВНОСТИ, КОРИС-
НИЦИТЕ, СУБЈЕКТИТЕ КОИ УЧЕСТВУВААТ 
ВО ПОСТАПКАТА, ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУ-
МИ И НАЧИНОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТЕХ-
НИЧКАТА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ 
 

Член 1 
Во Уредбата за видот на активности, максималниот 

износ по активности, корисниците, субјектите кои 
учествуваат во постапката, поблиските критериуми и 
начинот за доделување на техничката поддршка во 
земјоделството и руралниот развој („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 06/2013, 81/2013, 
181/2013, 1/2014 и 23/2014), во член 6 став 5 износот 
„1.000.000,00“ се заменува со износот „1.500.000,00“. 

 
Член 2 

Во член 8 став 3 точката се брише и се додаваат 
зборовите „и други правни лица кои имаат најмалку 
три години работно искуство во областа и физички ли-
ца кои имаат стекнати најмалку 300 кредити според 
ЕКТС или завршен VII/2 степен, со магистерски труд 
во таа област.“. 

 
Член 3 

Во член 11 став 1 алинеја 1 се менува и гласи: 
„- трошоци за воспоставување и одржување на ре-

гистри и бази на податоци кои се дел од интегрираниот 
систем на административна контрола кој го води Ми-
нистерството“.  

По алинеја 1, се дадава нова алинеја 2 која гласи: 
„- трошоци за воспоставување и одржување на ре-

гистри и бази на податоци според мерките за финан-
сиска поддршка утврдени во годишните програми, кои 
ги води Агенцијата за финансиска поддршка во земјо-
делството и руралниот развој. 

Алинеја 3 се менува и гласи: 
„- трошоци за информирање на корисниците за мер-

ките за финансиска поддршка утврдени во годишните 
програми за земјоделството и руралниот развој кои ги 
спроведува Министерството;“ 

По алинеја 3 се додава алинеја 4 која гласи: 
„- трошоци за информирање на корисниците за мер-

ките за финансиска поддршка во годишните програми 
за земјоделството и руралниот развој кои ги спроведу-
ва Агенцијата за финансиска поддршка во земјодел-
ството и руралниот развој;“ 

Став 2 се менува и гласи: 
„Максимален износ за техничката поддршка од став 

1 на овој член изнесува 100% од вредноста на трошо-
ците согласно средствата обезбедени во годишните 
програми за финансиска поддршка во земјоделството и 
руралниот развој.“ 

Став 3 се брише. 
Став 4 и став 5 стануваат став 3 и став 4. 

Член 4 
Во член 12 став 3, зборовите „член 11 став 1 алинеи 

1, 3, 5 и 6“ се заменуваат со зборовите „член 11 став 1 
алинеи 1, 4, 7 и 8“. 

Во став 4 зборовите „член 11 став 1 алинеја 2“ се 
заменуваат со зборовите „член 11 став 1 алинеи 2, 3 и 
5“. 

 
Член 5 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.42-7220/1 Претседател на Владата 

9 септември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4236. 

Во врска со член 8 став (3) од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014) Владата на Ре-
публика Македонија, на седница, одржана на 9.9.2014 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕ-
РОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕД-
ВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се утврдуваат работите од премерот 

во функција за запишување на недвижностите сопстве-
ност на Република Македонија и тоа изработка на гео-
детски елаборат за етажен премер за објектите во ка-
сарна „X. Т. Карпош" - Куманово и касарна „Страшо 
Пинџур" - Петровец и тоа: 

-  „X. Т. Карпош" - Куманово - објекти бр. 1, 4, 11, 
12, 13, 14, 17 и 33. 

- „Страшо Пинџур" - Петровец - објекти и земјиште 
на „Северозападна група капонири" на КП 220/27 КО 
Кадино и КП 1/1 КО Мралино  П=142 432 м2 и мага-
цинска група „Баталија" КП 220/27 КО Кадино. 

 
Член 2 

Оваа одлука  влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр.42-5202/1 Претседател на Владата 

9 септември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4237. 

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градеж-
но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 
и 163/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 9.9.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА  

ЦЕНТАР 
  

Член 1 
Со оваа одлука на општина Центар, се дава право 

на трајно користење на  градежното земјиште сопстве-
ност на Република Македонија кое претставува: 

- дел од КП.бр.557/1 КО Центар 2 со површина од 
5.316 м2, евидентирана во Имотен лист бр.2342 и 
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КП.бр.556/2 КО Центар 2 со површина од 4м2, евиден-
тирана во Имотен лист бр.57082 или со вкупна пов-
ршина од 5.320м2, 

со намена за изградба на објект со намена В2- 

Здравство и социјална заштита, согласно Извод од Де-

тален урбанистички план за населба „Капиштец“ 

бр.310/2014, донесен со Одлука бр.07-9816/6 од 

21.12.2012 година. 

 

Член 2 

Правото на трајно користење на градежното зем-

јиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.42-7420/1 Претседател на Владата 

9 септември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

4238. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 

188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 9.9.2014 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖ-

НИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И  

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за труд и соци-

јална политика му престанува  користењето на недвиж-

ните ствари лоцирани на Катастарска парцела Бр.1291 

и Катастарска општина Г.Водно, запишани во Имотен 

лист бр. 191, сопственост на Република Македонија и 

тоа:  

- зграда бр.1, влез 1, ПР, со внатрешна површина од 

116 м2, 

- зграда бр.1, влез 1, ПР, со внатрешна површина од 

6 м2, 

- зграда бр.1, влез 1, ПР, со внатрешна површина од 

54 м2, 

- зграда бр.1, влез 1, СУ,  со внатрешна површина 

од 77м2, 

- зграда бр.1, влез 1, СУ,  со внатрешна површина 

од 5 м2, 

- зграда бр.2, влез 1, ПР, со внатрешна површина од 

5 м2, 

- зграда бр.3, влез 1, ПР, со внатрешна површина од 

5 м2, 

- зграда бр.4, влез 1, кат 1, со внатрешна површина 

од 169 м2, 

- зграда бр.4, влез 1, кат 1,со внатрешна површина 

од 14 м2, 

- зграда бр.4, влез 1, кат 1,со внатрешна површина 

од 84 м2, 

- зграда бр.4, влез 1, ПР, со внатрешна површина од 

228 м2 и, 

- зграда бр.4, влез 1, ПР, со внатрешна површина од 

14 м2. 

                                                            

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

 

Бр.42-7592/1 Претседател на Владата 

9 септември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

4239. 

Врз основа на член 13 став 2 од Законот за јавните 

набавки („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 136/2007, 130/2008, 97/2010, 53/2011, 185/2011, 

15/2013, 148/2013, 28/2014 и 43/2014), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 9 сеп-

тември  2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ  В.Д. ДИРЕКТОР  

НА БИРОТО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 

 

1. За вршител на должноста директор на Бирото за 

јавни набавки, орган во состав на Министерството за 

финансии, се именува д-р Маре Богева Мицовска. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 24– 7268/2 Претседател на Владата 

9 септември  2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 

4240. 

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за Бирото 

за развој на образованието („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 37/2006, 142/2008, 148/2009, 

69/2013, 120/2013, 148/2013 и 41/2014), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 9 сеп-

тември  2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА БИРОТО 

ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

1. За вршител на должноста директор на Бирото за 

развој на образованието, орган во состав на Министер-

ството за образование и наука, се именува м-р Весна 

Хорватовиќ. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24– 7299/2 Претседател на Владата 

9 септември  2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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4241. 

Врз основа на член 39-а став 2 од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на РМ“ 

бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 

19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата 

на Република Македонија на седницата одржана на 9 

септември 2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ  ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ 

 

1. За државен секретар во Министерството за фи-

нансии се именува Игор Димитров. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија “. 

 

Бр. 24 – 7519/1 Претседател на Владата 

9 септември  2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 

4242. 

Врз основа на член 39-а став 2 од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на РМ“ 

бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 

19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 9 

септември 2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ  ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 

 

1. За државен секретар во Министерството за ло-

кална самоуправа се именува Билјана Цветановска-

Гугоска. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија “. 

 

Бр. 24 – 7520/1 Претседател на Владата 

9 септември  2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 

4243. 

Врз основа на член 29 став 3 и член 31 став 4 од За-

конот за иновациската дејност („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 79/2013, 137/2013 и 41/2014), 

Владата на Република Македонија, на седницата одр-

жана на 9 септември 2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕТОТ ЗА 

ОДОБРУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИ НА ФОНДОТ  

ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ 

 

1. За членови на Комитетот за одобрување на ин-

вестиции на Фондот за иновации и технолошки развој 

се именуваат:  

а) за членови со мандат од три години 

- Ристо Калске (Risto Kalske) 

- Паоло Хорхе Андрез (Paulo Jorge Andrez) 

- Волфганг Книејски (Wolfgang Kniejski) 

 

б) за членови со мандат од две години 

- Сигне Виимсалу (Signe Viimsalu) 

- Ари Јухани (Ari Juhani). 

 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24 – 7522/1 Претседател на Владата 

9 септември  2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 

4244. 

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за државјан-

ство на Република Македонија („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.67/92, 8/2004, 98/2008 и 

158/2011), а во врска со член 2 и 3 од Одлуката за обра-

зување Посебна комисија за утврдување условот - 

владеење со македонскиот јазик за стекнување на др-

жавјанство на Република Македонија, бр. 17-3093/1 од      

1 ноември 1993 година, Владата на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 9 септември 2014 годи-

на, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ 

И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ПОСЕБНАТА КОМИ-

СИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ УСЛОВОТ – ВЛАДЕЕЊЕ 

НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА  

ДРЖАВЈАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

1. За претседател, членови и нивни заменици на По-

себната комисија за утврдување условот – владеење на 

македонскиот јазик за стекнување на државјанство на 

Република Македонија се именуваат: 

 

а) за претседател:  

 - Зора Гроздановска, од Генералниот секретаријат 

на Владата на Република Македонија 

 

б) за заменик на претседателот: 

 - Билјана Туџаровска - Ќупева, од Министерството 

за култура 

 

 в) за членови: 

- Јорданка Ацовска, од Министерството за образо-

вание и наука 

- Хајрие Елези Велиу, од Секретаријатот за спрове-

дување на Рамковниот  договор 

 

г) за нивни заменици: 

- Габриела Пачовска, од Генералниот секретаријат 

на Владата на Република Македонија 

- Назухтере Сулемани, од Министерството за обра-

зование и наука. 
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2. Со именувањето на претседателот, членовите и 
нивните заменици на Посебната комисија за утврду-
вање условот – владеење на македонскиот јазик за 
стекнување на државјанство на Република Македонија 
на досегашните им престанува мандатот.  

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 24 – 7521/1 Претседател на Владата 

9 септември  2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

4245. 
Врз основа на член 100 став (4) од Законот за заш-

тита на децата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 23/13, 12/14 и 44/14), министерот за труд и 
социјална политика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИТЕ И НОРМАТИВИ-
ТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА НА УСТАНОВИТЕ  

ЗА ДЕЦА 
 

Член 1 
Во Правилникот за стандардите и нормативите за 

вршење на дејноста на установите за деца („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.28/14 и 40/14), во 
членот 66 по ставот (2) се додава нов став (3), кој 
гласи: 

„(3) Правилната исхрана на децата во детска гра-
динка се обезбедува преку редовен број на оброци во 
согласност со препорачаните количини на енергија и 
хранливи материи, дадени во Прилог бр. 2, кој е соста-
вен дел на овој правилник.“ 

 
Член 2 

 Членот 67 се менува и гласи: 
„(1) Планирањето на исхраната е во зависност од 

возраста на децата,  распоредени во пет групи и тоа за 
деца:  

-до шест месеци - планираните оброци се специ-
фични за нивната возраст бидејќи исхраната е базирана 
на мајчино млеко или адаптирано млеко,  

- од седум месеци до дванаесет месеци - планирани-
те оброци се специфични за нивната воз-раст, бидејќи 
исхраната е базирана на  адаптирано млеко, и се состои 
од четири до пет дневни оброци во зависност од потре-
бите на детето. 

- од една година до три години – дневната исхрана 
се состои од четири дневни оброци и тоа: појадок, ру-
чек и две ужини. 

- од четири години до шест години - дневната ис-
храна се состои од четири дневни оброци, и тоа: поја-
док, ручек и две ужини. 

- од шест години, односно од поаѓање во основно 
училиште до десет години - се предвидува можност за 
организирана исхрана во детската градинка, во завис-
нос од престојот на децата,  со обезбедување на оброци 
и тоа: појадок, ужина и ручек или ручек  и ужина. 

 (2) Исхраната на категориите деца од став 1 на овој 
член е планирана и усогласена со признатите критериу-
ми и стандарди во енергетска, хранлива и заштитна 
вредност на дневните потреби по дете – консумент и 
тоа: 

- белковини 12 - 15% 
- масти 27 - 30% 
- јаглени хидрати 55 - 60%. 
(3) Учеството на групите прехранбени производи 

во дневната исхрана   по дете изнесува за: 
- интегрални житарки и нивни производи 25% 
- месо, риба, јајца  5 – 10 % 
- млеко, јогурт, кисело млеко, сирење, изварка, 

кашкавал, 25% 
- масло за јадење од сончоглед, сусам, маслинки, 

тикви и сл, путер 10 -15 % 
- зеленчук и производи од зеленчук,10 – 15 % 
- овошје и производи од овошје, 10% и 
- мед , кафеав шеќер и шеќерни концентрати   5% 
(4) Заради губитоците во текот на подготвувањето 

на храната и сервирањето на оброците, се препорачува 
зголемување на количините на прехранбените произво-
ди за 5 - 10%, со што би се обезбедиле планираните ка-
лории, белковини, витамини и минерали.  

(5) Бројот на оброците и содржината на енергетски-
те потреби на децата треба да се димензионираат сог-
ласно со времетраењето на програмата односно со вре-
метраењето на престојот на децата и тоа: 

а) за целодневен престој - четири оброка; 
- појадок,  
- предпладневна ужина (овошје или преработка од 

овошје), 
- ручек со салата 
- попладневна ужина 
б) за полудневен престој   до  шест часа дневно - 

три оброка: 
 - појадок,  
 - ужина (овошје или преработка од овошје) 
 - ручек со салата и 
в) за полудневен престој   до  четири часа дневно и  

за скратена програма -  еден оброк. 
(6) Распоредот на давањето на оброците на децата 

се подготвува од страна на  директорот согласно вре-
метраењето на остварувањето на програмата. Распоре-
дот помеѓу оброците кои ги примаат децата не е пого-
лем од три часа помеѓу два оброка.“ 

 
Член 3 

 Во  членот 68 во ставот (2) зборовите „член 29 ста-
вови (2), (3), (4) и (5)“ се заменуваат со зборовите  
„член 28 ставови  (2), (3), (4) и (5)“.  
 

Член 4 
Прилозите број 1 и 2 се заменуваат со нови при-

лози, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој 
правилник. 

  
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 11 - 4498/3 Министер 

4 септември 2014 година за труд и социјална политика, 
Скопје Диме Спасов, с.р. 
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АКАДЕМИЈА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И 
ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ПАВЕЛ ШАТЕВ 

4246. 
Врз основа на член 12 од Законот за Академијата за 

судии и јавни обвинители („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 88/2010, 166/2012 и 26/2013), 
Управниот одбор на Академијата, на седницата одржа-
на на ден 5.9.2014 година, го донесе следниот  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОЧЕТНА ОБУКА 
– ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

 
I. ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ 
 

Член 1 
Со овој Правилник се уредуваат правилата за трае-

њето, статусот, правата и обврските на слушателите во 
практичната настава (во натамошниот текст: слуша-
тели) и на менторите, содржината на истата, поодделно 
за слушателите определени за судии и слушателите оп-
ределени за јавни обвинители, критериумите и елемен-
тите за вреднување на успехот и оценувањето на слу-
шателите, водењето на евиденцијата во текот на прак-
тичниот дел од почетната обука (во натамошниот 
текст: практична настава), согласно Програмата за 
практична настава, а врз основа на начелата за јавност 
и информираност за работењето на Академијата.  

 
 
II. ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

 
Содржина и траење на практичната настава 

 
Член 2 

Содржината на практичната настава е определена 
во зависност од определеноста на слушателот за судија 
или за јавен обвинител, а траењето на истата е опреде-
лено во член 5 од овој Правилник. 

Практичната настава се спроведува под насоки и 
упатства на менторите – судии и јавни обвинители, по 
правило во судовите и јавните обвинителства и Минис-
терството за внатрешни работи (полицијата). 

Практичната настава за слушателите започнува по 
завршување на теоретската настава во тековната годи-
на и трае 15 месеци, од кои последниот месец  се сос-
тои во подготовка за полагање и полагање на завршни-
от испит), а конкретното времетраење  на  секој сег-
мент од практичната настава е определено во недели, 
согласно Програмата за практична настава. 

Подготовката за полагање на завршниот испит од 
претходниот став на овој член се состои од активности, 
определени од страна на  менторите. 

 
Цел на практичната настава 

 
Член 3 

Согласно општата цел, определена во чл. 59 од За-
конот за Академијата за судии и јавни обвинители, по-
себна цел на практичната настава е слушателите, под 
водство на менторите, да се обучат и професионално да 
се оспособат за успешно извршување на судската, од-
носно обвинителската функција.   

 
Начин и место на реализација на практичната  

настава 
 

Член 4 
Практичната настава се изведува во oсновните су-

дови со проширена надлежност, во апелационите су-
дови, во основните јавни обвинителства со проширена 

надлежност и во вишите јавни обвинителства на чети-
рите апелациони подрачја: Скопје, Битола, Штип и 
Гостивар и во Министерството за внатрешни работи 
(полицијата). 

Траењето на практичната настава се определува во 
зависност од определеноста на слушателот  за  судија 
или за јавен обвинител.  

Времетраењето на  практичната настава  за слуша-
телот определен за судија е: 

- 10 месеци во основните судови (5 месеци на  гра-
ѓанска материја  и 5 месеци на кривична материја),  

- 3 месеци во апелационите судови (1,5 месец – 6 
недели  на граѓанска материја и 1,5 месец- 6 недели  на  
кривична материја), 

- 1 месец во основните јавни обвинителства 
Времетраењето на  практичната настава  за слуша-

телот определен за обвинител  е: 
- 10 месеци во основните јавни обвинителства  
- 1 месец во вишите јавни обвинителства   
- 2 месеци во основните судови (1 месец на граѓан-

ска материја, 1 месец на кривична материја) 
- 1 месец во  Министерството за внатрешни работи 

(полиција). 
Времетраeњето на практичната настава по одделни 

области во судовите и јавните обвинителства  и во по-
лицијата и  редоследот на практичната настава поблис-
ку се уредува со Програмата и  Распоредот за практич-
на настава, кои се изготвуваат  за секоја генерација 
слушатели на почетна обука, а по определувањето на 
слушателите за професијата на судија или обвинител. 

 
III. ПРЕДМЕТ И СОДРЖИНА НА ПРАКТИЧНА-

ТА НАСТАВА 
 

Содржина на практичната настава 
 

Член 5 
Практичната настава на слушателите се спроведува 

во областа на: кривично право и граѓанско право. 
 

Содржина на практичната настава на слушателите 
определени за судии 

 
Член 6 

Практичната настава за кривично право се состои 
од: обука во судовите (основни и апелациони) и обука 
во основните јавни обвинителства.  

Обуката за кривично право во основните судови се 
состои од: надлежностите на судијата на претходна по-
стапка, надлежностите во врска со оценка на обвинени-
ето, главна расправа, постапката спрема малолетници и 
прекршочната  постапка, а  обуката во апелационите 
судови  ја опфаќа постапката  по редовни и вонредни  
правни лекови.  

Обуката за кривично право во основните јавни об-
винителства се состои од претходната постапка (пре-
дистражна и истражна) и обвинувањето. 

Практичната обука за граѓанско право опфаќа: обу-
ка во основните судови и обука во апелационите су-
дови.  

Обуката за граѓанско право во основните судови се 
состои од: парнична постапка, постапка по работни 
спорови, постапка по стопански спорови и стечајна по-
стапка, а во апелационите судови, постапка по редовни 
и вонредни правни лекови. 

 
Содржина на практичната настава на слушателите 

определени за јавни обвинители 
 

Член 7 
Практичната настава на слушателите определени за 

јавни обвинители опфаќа: обука во основните јавни об-
винителства, обука во вишите јавни обвинителства, 
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обука во основните судови (во граѓанска и кривична 
материја) и обука во Министерството за внатрешни ра-
боти (полиција). 

Практичната настава во основните јавни обвини-
телства се состои од: предистражна постапка, истражна 
постапка, обвинување, постапување на јавниот обвини-
тел на главна расправа, постапување на јавниот обви-
нител во забрзаните и посебните постапки и поста-
пката  за спогодување, а во вишите јавни обвинител-
ства постапката по редовните и вонредните  правни ле-
кови. 

Практичната настава во основните судови се состои 
од: главна расправа во кривична и граѓанската област.   

Практичната настава во Министерството за внат-
решни работи (полицијата),  се состои од: предистраж-
ната постапка во надлежност на правосудната поли-
ција.  

 
IV. ОРГАНИЗАЦИЈА И МЕТОДОЛОГИЈА 

 
Методи и техники за спроведување на практичната 

настава 
 

Член 8 
Практичната настава се спроведува особено преку 

следниве методи и техники: 
- присуство на судски расправи што ги води менто-

рот, или друг судија;  
- изготвување нацрт - судски одлуки, нацрт - обви-

ненија и други процесни акти;  
- присуство на испитување на осомничени и сведо-

ци кај јавниот обвинител и на главна расправа; 
- присуство на истражни дејствија преземени од 

јавниот обвинител и преземање на истражни дејствија 
под контрола на менторот – јавен обвинител; 

- присуство при преземање на надлежностите на су-
дијата за претходна постапка; 

- присуство при одлучување на судијата/ советот за 
испитување на обвинение;  

- присуство и учество при спогодување; 
- учество во симулирани судења; 
- учество на студиски посети и обуки во странство. 
 

Стекнување на способности и вештини 
 

Член 9 
Менторите во текот на практичната настава кај слу-

шателите ги развиваат  способностите и вештините за: 
- правни способности: познавање на домашните и 

меѓународните процесни и материјални закони и прак-
тика на домашните и меѓународните судови, способ-
ност за правилна оценка на доказите и фактите, разгра-
ничување на фактички и правни прашања, способност 
за решавање на спорни прашања, подготовка на одлу-
ките и нивно навремено изготвување, за образлагање 
на одлуките, правилна примена на законите;  

- професионални и лични особини: развивање на 
интегритет, етичност, независност, непристрасност, по-
читување на начелата на законитост и правичност, чув-
ство за коректност, внимателност, разбирање на разли-
ките, професионално и достоинствено однесување  во 
судницата;  

- комуникациски вештини (писмени и усни) и ком-
пјутерски вештини: стекнување вештина за директно и 
вкрстено испитување, употреба на јасен и разбирлив 
говор во воведните и завршните зборови, јасен јазик во 
пишувањето, градење правила за законито и етичко од-
несување со странките и другите учесници во поста-

пката, вештина за комуницирање со правосудната по-
лиција, развој на вештини за користење на компјутер-
ските технологии, за електронско управување на пред-
метите, за користење на правните бази и документаци-
они ресурси, особено на базите на пресуди на Европ-
скиот суд за човекови права и за нивно користење како 
референтни во домашните постапки;   

- управувачки способности: ефективна примена на 
принципите за управување со предметите и времето, 
управување и координирање на претходната постапка 
од страна на јавниот обвинител, менаџмент во судница, 
способности за управување со стрес; 

- вештини за спогодување и за засилена примена на 
забрзаните постапки: развивање вештини за спогодува-
ње меѓу обвинетиот и јавниот обвинител, за примена 
на законските одредби за спогодување меѓу странките, 
способност за решавање на случајот на друг законски 
предвиден начин (казнен налог, медијација). 

 
V. МЕНТОРИ 

 
Статус на менторите 

 
Член 10 

Слушателите во текот на практичната настава рабо-
тат под водство на ментори. 

Менторите се определуваат од редовите на актив-
ните судии и на јавни  обвинители коишто ги исполну-
ваат критериумите за ментори предвидени во член 35 
од Законот за Академијата за судии и јавни обвини-
тели. 

Судскиот совет на Република Македонија и Сове-
тот на јавни обвинители на Република Македонија, до 
Управниот одбор, во зависност од бројот на учесници-
те во секој циклус од практичната обука доставува по-
широка листа на поименично определени ментори од 
редовите на активните судии и на јавни обвинители 
кои работат на конкретна материја, согласно Програма-
та за практична настава. 

Менторите го задржуваат статусот на судии или 
јавни обвинители, а правата од работен однос ги оства-
руваат во судот, односно во јавното обвинителство во 
кое  се вработени.   

(1) Својството на ментор престанува: 
- по барање на менторот; 
- поради престанок на функцијата судија и јавен об-

винител; 
- поради премин во друг оддел, суд или јавно обви-

нителство, што не е поврзан со областа на менторство 
за која бил ангажиран; 

- поради спреченост за вршење на редовните мен-
торски обврски, со што се нарушува перманентното и 
планираното одвивање на почетната обука; 

- доколку согласно резултатите од спроведената 
евалуација, несовесно, нестручно и нередовно ја врши 
дејноста на ментор. 

Во случај на настанување на било која од причини-
те за спреченост на менторот  за непречено спроведу-
вање на Програмата за практична обука, менторот и 
претседателот на судот, односно јавниот обвинител на 
јавното обвинителство е должен веднаш за тоа да го 
извести директорот на Академијата.  

Директорот на Академијата, без одлагање, опреде-
лува друг ментор од доставената листа и за тоа ќе ги 
извести менторот, претседателот на судот и надлежни-
от јавен обвинител и Судскиот совет, односно Советот 
на јавните обвинители и Управниот одбор на Академи-
јата. 
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Доколку листата на ментори е исцрпена, директо-
рот, од Судскиот совет, односно од Советот на јавните 
обвинители на Република Македонија, ќе побара да се 
определи нов ментор. 

 
Права на менторите 

 
Член 11 

Менторите имаат право на надоместок за извршена-
та работа. 

Надоместокот на менторите се пресметува за ус-
пешно завршената менторска работа во текот на една 
недела. 

Висината на надоместокот од став 1 на овој член се 
определува со посебен Правилник донесен од страна 
на Управниот одбор на Академијата. 

Доколку во текот на практичната обука во основен 
суд на граѓанска или кривична материја, поради потре-
бата на Програмата или Распоредот,  учесникот е упа-
тен кај друг судија,  од редот на менторите на Акаде-
мијата, надоместокот му се исплаќа на тој ментор, 
сразмерно со времето поминато под негово ментор-
ство. 

Начинот на реализирање на правата и обврските на 
менторите се уредуваат со договор склучен со Акаде-
мијата.  

 
Специјализирана обука за ментори 

 
Член 12 

Заради усовршување и осовременување на ментор-
ската работа, менторите имаат право и обврска да посе-
туваат специјализирани обуки за ментори во земјава и 
во странство организирани од Академијата (обука на 
ментори). 

 
Правила за назначување на ментори 

 
Член 13 

Еден ментор може да биде ментор на повеќе слуша-
тели.  

На секој слушател му се назначува ментор за прак-
тична работа во секоја институција и во секоја област 
(граѓанска, кривична) посебно, согласно  Програмата 
за практична настава. 

Практичната настава во основен суд (граѓанска или 
кривична област), учесникот ја реализира под ментор-
ство на определениот ментор со Програмата за прак-
тична настава.  

Менторите од менторскиот тим при утврдување на 
планот на активностите на секој слушател и неговото 
движење по поодделните оддели во граѓанска или кри-
вична област во основните судови, должни се учесни-
ците да ги упатат кај  судиите во тие оддели, доколку 
има такви на листата на ментори на Академијата. 

Доколку во реализацијата на практичната настава 
на слушателот, во поединечни оддели од граѓанска или 
кривична област, се вклучени и други ментори, кои се 
на листата на ментори на Академијата, тие учествуваат 
при формирање на бодовите, што слушателот ги доби-
ва врз основа на целокупно реализираната практична 
настава, за што добиваат надоместок сразмерно со вре-
метраењето на менторството. 

Менторите од став 1 и 2 на овој член го сочинуваат 
менторскиот тим, за секој учесник поодделно.  

 
Улога, права и обврски на координаторот 

 
Член 14 

Со Програмата за практична настава, во секој мен-
торски тим се определува и координатор кој ја следи и 
ја координира практичната работа на слушателот во те-
кот на целата настава. 

Координаторот на секој менторски тим, покрај ре-
довните права и обврски на менторот, се грижи и за до-
следна реализација на Програмата за практична наста-
ва и тоа: 

- ја следи и ја усогласува работата на менторите од 
менторскиот тим на кој му припаѓа и се грижи за по-
стојаната координација со Академијата; 

- изготвува збирен распоред за целата практична 
настава на слушателот, врз основа на планот на актив-
ности од член 15, став 1, алинеја 1 што го изработува 
секој ментор од тимот за тој слушател и го доставува 
до Академијата и до претседателот на основниот суд, 
односно јавниот обвинител на основното јавно обвини-
телство, каде слушателот ќе ја изведува наставата, а  
непосредно пред започнување  на практичната настава; 

- контактира со менторите од тимот и се информира 
за секоја промена и движење на слушателот, согласно 
со распоредот;  

- должен е да ја известува Академијата за секоја 
потреба од измена на распоредот и на движењето на 
слушателот и за тоа да побара одобрување од Академи-
јата, како и за сите прашања од значење за редовното и 
ефективно одвивање на практичната обука; 

- по завршување на практичната настава, ја доста-
вува до Академијата, целокупната писмена евиденција,  
водена од секој ментор; извештајот на поединечните 
оценки и за бодовите на секој слушател за целокупно 
реализираната практична настава; изработените задол-
жителни писмени акти и записниците од задолжител-
ните симулирани  судења; 

- задолжително, со целиот менторски тим, учеству-
ва  во изборот на предметите за активностите кои се 
оценуваат и кои не се оценуваат, во спроведувањето и  
оценувањето на активностите на слушателот кои за-
должително се оценуваат и во спроведувањето на ак-
тивностите кои не се оценуваат, а кои претставуваат 
основа за определувањето на бодовите од  целокупно 
реализираната практична настава. 

Збирниот распоред од став 2, алинеја 2 на овој член 
го опфаќа упатувањето на слушателите во одделите на 
судовите, во јавните обвинителства, и во полицијата. 

 
Должности на менторите кон Академијата 

 
Член 15 

Менторот  во текот на реализирањето на практич-
ната настава е должен: 

- пред започнувањето на обуката, да изготви План 
на активности за практична работа, согласно  Програ-
мата за практична настава, во координација со другите 
ментори од менторскиот тим и истите да ги достави на 
координаторот заради изготвување на збирен распоред 
за секој учесник за целата обука, како и до претседате-
лот на основниот суд, односно јавниот обвинител на 
основното јавно  обвинителство, каде слушателот ќе ја 
обавува наставата; 

- еднаш неделно, до координаторот на тимот, да 
доставува копии од пополнетиот Менторски дневник,  
потпишани со цело име и презиме; 

- да ја известува стручната служба на Академијата 
за своите отсуства (боледување, годишни одмори, дру-
ги отсуства), како и за отсуствата на слушателот, а за 
отсуствата на слушателот да го известува и лицето во 
судот, односно обвинителството кое е одговорно за ре-
довноста на стручната служба, како и за секоја потреба 
од промена на распоредот, заради одобрување од  стра-
на на Академијата (распоред на менторот на друг од-
дел, избор во повисока инстанца, други пречки за 
вршење на обуката);  

- редовно да го известува координаторот на тимот и 
Академијата за преминување на учесникот во друг од-
дел, суд, јавно обвинителство или во полиција; 
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- менторите од  целиот менторски тим, заедно со 
координаторот,  задолжително учествуваат во изборот 
на предметите за активностите на слушателот кои се 
оценуваат и за активностите кои не се оценуваат, во 
спроведувањето и  оценувањето на активностите на 
слушателот кои задолжително се оценуваат и во спро-
ведувањето на активностите кои не се оценуваат, а кои 
претставуваат основа за определувањето на бодовите 
од  целокупно реализираната практична настава. 

  
Должности на менторите кон учесниците 

 
Член 16 

Менторот во текот на практичната настава е дол-
жен: 

- да ја охрабрува активната партиципација на слуш-
телите;  

- да им дава поддршка, помош и совети за сите пра-
шања поврзани со функцијата за која се подготвуваат;  

- да го подели искуството и знаењето со слушате-
лите; 

- да го надгледува изведувањето на практичната ра-
бота;  

- објективно да ги вреднува и оценува сите актив-
ности на слушателите предвидени во овој Правилник; 

- да биде информиран за секоја промена на обуката 
на слушателот и за секое движење во другите одделе-
нија, органи, институции или установи;  

- навремено и постојано да ги информира слушате-
лите за формите за проверка на оспособеноста на слу-
шателите за практична работа, како и за нормите за бо-
дирање на успехот;    

- да ги направи достапни за слушателите, предме-
тите, законите и другата литература и домашна и 
странска пракса потребна за извршување на судската, 
односно обвинителската функција; 

- да води писмена евиденција за практична настава 
на слушателот додека е под негово менторство;  

- да ги поттикнува слушателите да ги  користат од-
луките на Европскиот суд за човекови  права, како ре-
ферентни одлуки во домашните случаи. 

 
VI. ПИСМЕНА ЕВИДЕНЦИЈА 

 
Содржина на писмената евиденција 

 
Член 17 

Писмената евиденција од член 16, став 1, алинеја 9 
се состои од: 

- менторски дневник, кој се изработува во стандар-
дизирана форма од страна на Академијата и кој го води 
менторот за секој слушател под негово менторство; 

- извештај од менторскиот тим за поединечните 
оценки на слушателот за реализираните  активности 
кои се оценуваат и извештај за спроведените активнос-
ти кои не се оценуваат; 

- извештај од менторскиот тим за секој слушател за 
добиените бодови за целокупно реализираната  прак-
тична настава; 

- извештај за престојот и постигнатите резултати на 
слушателот во полиција и 

- извештај за евалуација на секој ментор од страна 
на слушателите.  

Збирниот распоред, извештајот за оценките на ак-
тивностите,  кои задолжително се оценуваат и извешта-
јот за добиените бодови од целокупно реализираната 
настава за секој слушател, Академијата, ја доставува  и 
до претседателите  на судовите и јавните обвинители 
на јавните обвинителства,  каде се изведувала практич-
ната настава, како и до Судскиот совет на РМ и Сове-
тот на јавните обвинители на РМ, до кои се доставува и 
извештајот за резултатите од евалуацијата на менто-
рите.  

 
Содржина на менторскиот дневник 

 
Член 18 

Во менторскиот дневник, секој ментор неделно ги 
заведува и со свој потпис ги заверува следниве пода-
тоци: 

- присуствата и отсуствата на слушателот вклучу-
вајќи ги и неговите престои во други одделенија на ис-
тиот правосуден орган, на други државни органи, инс-
титуции, 

- описот на сите зададени и преземени активности и 
изработени процесни акти, 

- опис на зададените задолжителни активности, 
- степенот на учество и ангажираноста на слушате-

лот во текот на практичната обука. 
 
Упатување во Министерството за внатрешни 

работи (полиција) 
 

Член 19 
За слушателите определени за јавни обвинители, 

менторскиот тим, на почетокот на практичната нас-
тава, покрај другото го определува времето во кое  слу-
шателот се упатува во полиција.  

Со рамковната спогодба со полицијата, Академија-
та определува обврска за одговорното лице на органот, 
институцијата или установата, во која е упатен слуша-
телот,  да определи лице,  под чии насоки и надзор ќе 
работи слушателот за време на престојот и кое ќе из-
готви писмено известување за престојот на слушате-
лот.  

Лицето под чии насоки работи слушателот,  треба 
истиот  да го воведе во основите на работењето, како и 
да ги направи достапни документите, согласно  со со-
одветните законски и подзаконски акти на Министер-
ството за внатрешни работи. 

 
Содржина на писменото известување 

 
Член 20 

Писменото известување од член 18 став 1 алинеја 5 
од овој Правилник, ги содржи задачите што ги реали-
зирал кандидатот, податоци за редовноста и успешнос-
та во реализираните активности и описна оценка  за 
прогресот во учењето. 

Прогресот во учењето се изразува со следните 
описни оценки: незадоволителен, просечен и одличен.  

 
Контакти на Академијата со координаторите 

 
Член 21 

Во тек на целата настава, Академијата е должна да 
биде во постојан контакт со координаторите од сите 
апелациони подрачја и еднаш месечно да одржи средби 
во односното менторско подрачје, како и две средби со 
координаторите на сите менторски  подрачја во текот 
на практичната настава. 

 
Регионални координатори 

 
Член 22 

За секое апелационо подрачје каде има најмалку 
двајца слушатели,  Академијата определува по еден ре-
гионален координатор од редот на координаторите за 
тоа апелациско подрачје.  

Во подрачјето каде има повеќе од десет слушатели, 
се определуваат двајца координатори (еден од редот на 
судиите и еден од редот на јавните обвинители).  

Регионалниот координатор ги контролира планови-
те на активностите за практична работа на сите слуша-
тели од тоа апелационо подрачје заради усогласување 
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на активностите, правилниот распоред на учесниците, 
движењето во другите оддели на судовите, јавните об-
винителства и полицијата. 

 
 
VII. СЛУШАТЕЛИ ВО ПРАКТИЧНАТА НАСТАВА  
  

Права на слушателите 
 

Член 23 
Слушателите за време на практичната настава има-

ат право на: 
- плата на виш судски советник во основен суд и 

други надоместоци од плата согласно со закон;  
- ефективна практична настава за стекнување знае-

ња и вештини неопходни за извршување на судската 
или обвинителската функција; 

- континуирано вреднување на нивните стекнати 
знаења и вештини, според единствени критериуми и 
елементи, јавно објавени пред почетокот на наставата, 
како и објективно оценување на сите предвидени фор-
ми за вреднување, согласно со овој Правилник; 

- користење на библиотеката, наставните матери-
јали, опремата и просториите на Академијата, како и 
на соодветната институција каде се изведува практич-
ната обука, а според утврдените правила на институци-
јата; 

- писмено евидентирање на редовноста, активноста, 
степенот и квалитетот на исполнување на задачите и 
обврските; 

- оценување на секој ментор на крајот на практич-
ната настава во одделната материја, според евалуацио-
ните листи,  изготвени од Академијата,  кои се доставу-
ваат до стручната служба на Академијата;  

- доставување сугестии, предлози и прашања кои се 
од значење за реализирањето на наставата и тоа до 
менторот, координаторот и стручната служба на Ака-
демијата. 

 
Обврски на слушателите 

 
Член 24 

Учесниците имаат обврски : 
- редовно да ја посетуваат практична настава, почи-

тувајќи го работното време и согласно правилата за ре-
довност воспоставен во институцијата  во која се изве-
дува обуката, за што  евиденција води односната инс-
титуција; 

- да ги реализираат сите задолжителни активности 
предвидени во членот 31-33  од овој Правилник;  

- покрај задолжителните писмени акти од член 32 
од овој Правилник, во текот на целата практична нас-
тава, слушателите определени за судии треба да изгот-
ват 20 граѓански и  20 кривични пресуди додека се на 
практична настава во основен суд на кривични и гра-
ѓански предмети и 10 обвиненија додека се на практич-
на настава во основно јавно обвинителство;  

-  покрај задолжителните писмени акти од член 33 
од овој Правилник, во текот на целата практична нас-
тава, слушателите определени за јавни обвинители тре-
ба да изготват 20 обвиненија, 5 предлог спогодби, 5 ре-
шенија за отфрлање на кривични пријави, 5 наредби за 
спроведување истраги, 5 наредби за запирање на истра-
ги и најмалку 10 пресуди (5 пресуди од граѓанска об-
ласт и 5 пресуди од кривична област)  додека се на обу-
ка во основните судови;  

- покрај задолжителните симулирани судења во те-
кот на целата практична настава, слушателите опреде-
лени за судии да реализираат  четири симулации (по 
две во улога на кривичен судија, две во улога на гра-
ѓански судија, а слушателите определени за јавни обви-
нители, четири симулации во улога на јавен обвинител;  

- активно да учествуваат во сите дејства за кои е 
надлежен судијата, односно јавниот обвинител кој е 
нивни ментор; 

- активно да ги следат измените на домашното зако-
нодавство и да ја пратат праксата на ЕСЧП од матери-
јата на која работат; 

- претходно да ги информираат координаторот и 
стручната служба на Академијата за секоја промена на 
оддел, суд, јавно обвинителство или полиција,  како и  
за сите пројавени прашања и проблеми во практиката 
кои се од значење за непречено и успешно спроведува-
ње на Програмата за практична настава. 

 
Активности кои го одразуваат активното учество 

 
Член 25 

Активното учество од член 24 став 1 алинеја 6 од 
овој Правилник ги опфаќа особено следниве актив-
ности: 

- помагање на судијата/јавниот обвинител во секој-
дневната работа, особено при подготовката на предме-
тите, изработка на нацрт-пресуди, обвиненија, наредби, 
решенија за отфрлање на кривични пријави како и на  
други процесни одлуки; 

- присуство на судење и учество во симулации; 
- подготовка на писмената коресподенција со дру-

гите органи и институции по укажување на менторот;  
- учество во заеднички дискусии со судиите и јав-

ните обвинители, како и во анализата  на судската 
практика на сите нивоа, на материјалното и на процес-
ното законодавство; 

- подготовка на нацрт- воведни и завршни зборови 
и жалби кои ќе им ги довери менторот; 

- подготовка на план за истрага;  
- присуство на спогодувања;  
- присуство на истражни дејствија преземени од 

јавниот обвинител; 
- преземање на други активности по избор на мен-

торот или по сопствен предлог за кои менторот смета 
дека ќе придонесат за оспособување на слушателот за 
примена на стекнатите знаења во практиката. 

 
VIII. МЕТОДОЛОГИЈА НА ИЗВЕДУВАЊЕ НА 

ПРАКТИЧНАТА НАСТАВА 
 

Опфат и содржина на практичната настава 
 

Член 26 
Практичната настава се изведува според Програма-

та за практичната настава и Планот за практична рабо-
та со слушателите што го донесува секој ментор и се 
разликува во зависност од тоа дали се однесува на слу-
шатели определени за судии или јавни обвинители.  

Практичната настава на слушателите определени за 
судии опфаќа: 

- работа во основен суд на граѓанска материја; 
- работа во основен суд на кривична материја; 
- работа во апелационен суд и 
- работа во основно јавно обвинителство. 
Практичната настава на слушателите определени за 

јавни обвинители опфаќа: 
- работа во основно јавно обвинителство; 
- работа во вишо јавно обвинителство; 
- работа во основен суд и 
- работа во полиција. 
 

Форми на реализација на практичната настава 
 

Член 27 
Практичната настава, во зависност од тоа дали се 

однесува на слушателите определени за судии или јав-
ни обвинители се реализира преку повеќе активности и 
тоа: 
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- помагање на менторот во извршување работи од 
неговиот делокруг; 

- самостојно водење предевиденција; 
- самостојно следење и евидентирање на движењето 

на предметот; 
- коресподенција со органите и институциите спо-

ред напатствијата на менторот; 
- подготвување и реферирање на предметот;  
- прибирање потребна библиографија и странски 

одлуки, особено праксата на Европскиот суд за човеко-
ви права за решавање на предметот; 

- дискусија и предлог-одлука по завршување на су-
дењето; 

- дискусија и предлог-одлука по кривични пријави; 
- собирање потребни известувања;  
- учество во истражни дејствија; 
- планирање на истрага;  
- пишување процесни решенија и жалби; 
- пишување предлог спогодби; 
- пишување пресуди и обвиненија; 
- симулации на судења; 
- симулации на спогодувања; 
- изработка на извештаи, записници за одделни про-

цесни дејства и  
- изработка на извештај од присуство на обука.  
 

Упатување на слушателите определени за јавни обви-
нители во полиција за време на практичната настава  

во јавно обвинителство 
 

Член 28 
Менторите задолжително ги испраќаат слушатели-

те определени за јавни обвинители во Министерството 
за внатрешни работи додека се на практична настава во 
јавните обвинителства.  

 
IX. ОЦЕНУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ 

 
Цел на оценувањето 

 
Член 29 

Во текот на практичната настава секој слушател мо-
же да освои најмногу до 20 бодови. 

Вреднувањето на постигнатиот успех на слушате-
лите во практичната настава го вршат менторите. 

Оценувањето има за цел: 
- да се поттикне слушателот за учество во сите ак-

тивности; 
- да се верификуваат постигнатите способности и 

вештини; 
- да се оцени неговата подготвеност за извршување 

на судиската /обвинителската функција.  
 

Елементи за оценување 
 

Член 30 
Вкупниот број бодови што ги освоил секој слуша-

тел се добива на следниот начин:  
- врз основа на добиените поединечни оценки за за-

должителните активности од член 32 – 33 од овој Пра-
вилник, од кои можат да добијат најмногу до 15 бода;  

- врз основа на постигнатиот успех во целокупната 
практична настава, кој се вреднува најмногу до 5 бода. 

 
Видови задолжителни активности 

 
Член 31 

Видот на задолжителните активности кои се оцену-
ваат во текот на практичната настава се определува во 
зависност од околноста  дали слушателите се подготву-
ваат за судии или за јавни обвинители.  

Задолжителни активности за слушателите  
определени за судии 

 
Член 32 

Задолжителни активности кои се оценуваат за слу-
шателите определени за судии се: 

- изработка на 5 кривични пресуди; 
- изработка на 5 граѓански пресуди; 
- реализирани 5 симулации во улога на судија на 

главна расправа во кривичната постапка;  
- реализирани 5 судења во улога на судија на главна 

расправа во граѓанска постапка. 
 

Задолжителни активности за слушателите  
жопределени за јавни обвинители 

 
Член 33 

Задолжителни активности кои се оценуваат за слу-
шателите определени за јавни обвинители се: 

- изработка на  5 обвинителни акти, 
- изработка на 2 предлог спогодби, 
- изработка на 3  решенија за отфрлање на кривич-

ни пријави, 
- реализирани 10 симулации во улога на јавен обви-

нител на главна расправа. 
 
Критериуми за оценување на задолжителните 

писмени акти 
 

Член 34 
Оценувањето на задолжителните писмено изработе-

ни акти (кривични и граѓански пресуди, обвинителни 
акти, решенија за отфрлање на кривични пријави и 
предлог спогодби) се заснова на следните критериуми: 

- форма и содржина; 
- логичка анализа и оценка на фактите и доказите; 
- познавање и правилна примена на материјалните 

и процесните закони; 
- јасност, разбирливост, стил и јазик. 
 
Критериуми за оценување на задолжителните  

симулации во улога на судија 
 

Член 35 
Оценувањето на задолжителната реализирана симу-

лација на судење во улога на судија, на слушателот, се 
заснова на следните критериуми: 

- способноста  за подготовка на предметот за су-
дење; 

- способноста  за раководење со главна расправа во 
кривичен и граѓански предмет; 

- односот со странките и другите учесници во по-
стапката за време на судењето; 

- познавањето на материјалните и процесните зако-
ни и нивната правилна примена во практиката.  

 
Критериуми за оценување на задолжителните  

симулации во улога на јавен обвинител 
 

Член 36 
Оценувањето на задолжителната реализирана симу-

лација на судење во улога на јавен обвинител се засно-
ва на следните критериуми: 

- способноста за подготвување на предметот за су-
дење; 

- способност за давање воведни зборови; 
- способност за директно,  вкрстено и дополнително 

испитување; 
- познавањето на материјалниот и процесниот за-

кон;   
- односот со судот, одбраната и другите учесници 

во постапката;   
- способноста за давање завршен збор. 
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Начин на оценување на задолжителните  
активности 

 
Член 37 

Оценувањето на секоја писмено изработена задол-
жителна пресуда, обвинение, решение за отфрлање на 
кривична пријава и предлог спогодба е во зависност од 
околноста дали се работи за слушател, определен за су-
дија или за јавен обвинител и за секоја реализирана за-
должителна симулација се изразува со поединечна 
оценка.   

Сите предвидени писмени акти како задолжителни 
активности на слушателите определени за судии и јав-
ни обвинители се оценуваат со оценки од 1 до 5, при 
што може да се добиваат и меѓуоценки односно 1,5; 
2,5; 3,5; и 4,5 а сите симулации на судења во улога на 
граѓански или кривичен судија или во улога на јавен 
обвинител, се оценуваат со оценки од 1 до 10 при што 
може да се добиваат и меѓуоценки односно 1,5; 2,5; 
3,5; 4,5; 5,5; 6,5; 7,5; 8,5; и 9,5.  

Оценувањето на задолжителните активности го 
врши целиот менторски тим, по реализација на секоја 
задолжителна активност, а оценките се запишуваат во 
менторскиот дневник.  

За оценувањето на слушателот, координаторот сос-
тавува Извештај за секоја поединечна оценка за задол-
жителните писмени акти и за задолжителните симула-
ции. 

За активностите кои се оценуваат заедно со Извеш-
тајот за оценување, како и за спроведените активности 
кои не се оценуваат координаторот на секој менторски 
тим е должен да го извести претседателот на судот и 
јавниот обвинител на односното обвинителство.  

 
Вреднување на постигнатиот успех за целокупната 

практична настава 
 

Член 38 
Постигнатиот успех за целокупната практична нас-

тава се вреднува според степенот на стекнати компе-
тентности, способности и вештини за извршување на 
судската / обвинителската функција. 

Успехот според оваа основа се вреднува со бодови 
од 1 – 5, а оценувањето се врши само со цели бодови, 
без децимали.  

Вреднувањето на учесникот според оваа основа го 
врши целиот менторски тим, по завршување на прак-
тичната обука.  

Освоените бодови на учесникот, координаторот ги 
запишува во менторскиот дневник, а менторскиот тим 
изготвува Заеднички извештај за критериумите според 
кои учесникот ги освоил бодовите.  

Заедничкиот извештај се доставува до Академијата 
и до претседателот на судот, односно до јавниот обви-
нител на односното обвинителство каде се изведува 
практичната настава. 

 
Критериуми за оценување 

 
Член 39 

Оценувањето на постигнатиот успех за целокупната 
практична настава на слушателот, се заснова на след-
ните критериуми: 

- оценка на квалитетот на изготвените судски од-
луки, односно квалитетот на обвиненијата и другите 
јавнообвинителски одлуки и реализираните симула-
ции; 

- посветеност кон извршување на зададените задачи 
како и иницијативност за преземање на други задачи, 
како друга дополнителна активност на слушателот за 
време на практичната настава; 

- стекнати способности и вештини на слушателот; 

- однесувањето  за време на работното време, одне-
сувањето кон колегите и судско обвинителска адми-
нистрација. 

 
Квалитетот на изготвените писмени акти 

 
Член 40 

Квалитетот на изготвените судски одлуки, односно 
квалитетот на обвиненијата и другите јавнообвинител-
ски одлуки и реализираните симулации ќе се оценува 
особено според следните показатели: 

- способноста за одлучување и решавање, 
- законитоста на одлуките – познавањето на матери-

јалното и процесното право, 
- образложеноста на одлуките, 
- јасноста и разбирливоста на одлуките,  
- брзината на изработка на одлуките, 
- број и квалитет на решени предмети, 
- вештината за водење на судскиот процес, односно 

застапувањето на обвинението  во текот на  симулаци-
ите, 

- непристрасноста при одлучувањето, слободата во 
изразување на мислењето и самостојноста во одлучува-
њето,  

- точноста на донесените одлуки при симулациите.  
 

Друга дополнителна активност 
 

Член 41 
Другата дополнителна активност предвидена во 

член 24 став 1 алинеја 6 од овој Правилник ќе се оцену-
ва особено според следните показатели: 

- присуство на судење на слушателот, 
- способноста за усно изразување, 
- преземање на истражни дејства доверени од мен-

торот, 
- успешноста на улогата во симулираните судења, 
- успешност во симулациите на спогодување, 
- способноста за изработка на план за истрага,  
- учеството на слушателот во дебати, 
- степенот на логичко-аналитичко  размислување, 
- број на прифатени идеи кои му ги дал на суди-

јата/јавниот обвинител за подобрување на ефикасноста 
на работењето, 

-  учество во предевиденција и подготвување и ре-
ферирање на предметите, 

- учество на  меѓународни натпревари.  
 

Стекнати способности и вештини 
 

Член 42 
Стекнатите способности и вештини на слушателот 

за време на менторирањето, менторот ќе ги оценува 
особено преку следните показатели: 

- мотивацијата за работа, 
- етичко однесување, 
- ставот кон професионално навремено совесно из-

вршување на зададените задачи, 
- успешност во воспоставување контакти и комуни-

цирање, 
- подготвеност за работа во тим, 
- односот со менторот, другите судии/јавни обвини-

тели и останатите вработени,  
- умешност за разрешување на конфликтите со спо-

годување, 
- успешноста во организирањето на времето. 
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Однесување кон работата 
 

Член 43 
Однесувањето кон работата за време на работното 

време на слушателот, менторот ќе го оценува и преку 
следните показатели: 

- степенот на извршување на доверените задачи 

според планот за практична работа, 
- обидите и идеите за унапредување на  ефикаснос-

та на  работата на судот/јавното обвинителство, 
- неговите организаторски способности, 
- идеите за поекономично користење на ресурсите 

(луѓе, опрема, материјали), 
- бројот на напишани статии, есеи, извештаи, ин-

формации, 
- употребата на дополнителна литература од интер-

нет, судска практика, особено на Европскиот суд за чо-
векови права и други правни извори, 

- активно учество  со судијата/јавниот обвинител на 
семинари и на други едукации.   

 

Пресметување на крајните бодови 
 

Член 44 
За секој слушател, стручната служба на Академија-

та врши пресметување на крајните бодови.  
Пресметување на добиените бодови, врз основа на 

оценките кои слушателот ги добил од задолжителните 

активности, се врши така што се собираат сите добие-
ни поединечни оценки и збирот се дели со 10.  

Пресметувањето на крајните бодови што слушате-
лот ги добил во практичната настава се добиваат со со-
бирање на освоените бодови од реализираните задол-
жителни активности и бодовите добиени за постигна-
тиот успех во целокупната практична настава. 

 

X. ЈАВНОСТ НА ОЦЕНУВАЊЕТО 
 

Начин на информирање на учесниците  

за оценувањето 
 

Член 45 
Заради обезбедување јавност во оценувањето, мен-

торите се должни пред почетокот на менторирањето да 
ги известат слушателите за Планот на практичната 
обука, за активностите што ги планираат и за начинот 
и критериумите на кои ќе бидат оценувани. 

Координаторите се должни да го известат слушате-
лот за секоја добиена поединечна оценка за задолжи-
телните активности, во рок од 3 дена по формирањето 

на истата од страна на менторскиот тим. 
Академијата, по формирање на збирните оценки на 

слушателите, составува ранг-листа за успехот на слу-
шателите и ја објавува на огласната табла и на веб-
страницата на Академијата. 

 
XI. ОДМОРИ И ОТСУСТВА 

 

Дневен и неделен одмор на учесниците 
 

Член 46 
Слушателот во текот на практичната обука има пра-

во на дневен и неделен одмор. 

Дневниот одмор слушателот го користи во времето 
кое е определено за дневен одмор во институцијата во 
која ја изведува практичната обука.  

 
Отсуства на учесниците 

 
Член 47 

Слушателот е должен да го пријави однапред, или, 
ако за тоа постои оправдана причина, дополнително да 
го оправда секое отсуство од практичната настава.  

Барањето за оправдување на отсуството слушателот 
го доставува до менторот под чие менторство работи, 
односно до лицето под чии насоки работи учесникот во 
институцијата во која престојува, а кое го известува 
менторот за отсуството. 

Менторот ја оценува оправданоста на отсуството и 
во писмена форма изготвува потврда за оправдано или 
потврда за неоправдано отсуство, а истовремено отсус-
твото го евидентира во Менторскиот дневник.  

За секое отсуство на слушателот од практичната 
настава (оправдано или неоправдано), менторот вед-
наш ја известува стручната служба на Академијата за-
ради регистрирање на истото.  

 
Прекин на практичната настава 

 
Член 48 

Ако втората фаза – практична настава на слушате-
лите се одвива и во текот на судската ферија, а слуша-
телите не користеле годишен одмор додека ја следеле 
теоретската настава, имаат право на прекин на прак-
тичната настава во траење од три недели, а кое времен-
ски е определено со Програмата за практична настава 
за секоја генерација пооделно. 

 
XII.  ОДРЖУВАЊЕ НА РЕДОТ И ДИСЦИПЛИНА-

ТА И ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ НА УЧЕС-
НИЦИТЕ 

 
Права и обврски на слушателите 

 
Член 49 

За време на практичната настава, слушателите се 
должни да ги почитуваат редот и дисциплината на Ака-
демијата и на органот каде ја изведуваат практичната 
обука.  

Одговорноста за сторена дисциплинска повреда е 
уредена согласно Законот за Академијата и  подзакон-
ските акти на Академијата.  

Сите изречени дисциплински мерки се прилагаат 
кон досието на учесникот и се доставуваат до претсе-
дателот на судот, до јавниот обвинител на обвинител-
ството каде слушателот ја изведувал наставата и до 
Судскиот совет на РМ и Советот на јавните обвините-
ли на РМ. 

 
Видови дисциплински повреди 

 
Член 50 

За дисциплинска повреда се сметаат следниве одне-
сувања: 

- неоправдано отсуство од практична обука; 
- неоправдано неисполнување на доверените задачи 

од менторот; 
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- непристојно однесување кон менторите и другите 

вработени во институцијата во која ја добиваат прак-

тичната обука; 

- несовесно однесување кон опремата и имотот на 

Академијата и кон институцијата во која се изведува 

практичната обука што би можело да доведе до нивни 

оштетувања;  

- однесување со кое потешко се нарушува угледот 

на Академијата; 

- откривање на содржината и податоците за кон-

кретни судски и обвинителски предмети што ги стек-

нале во тек на обуката во институцијата во која ја до-

биваат практичната обука, а кои имаат доверлив карак-

тер. 

Менторот кај кого слушателот ја изведува практич-

ната настава е должен за секое од горенаведените одне-

сувања веднаш да го извести директорот на Академи-

јата, како и претседателот на судот и јавниот обвини-

тел на обвинителството,  заради преземање на поната-

мошни мерки. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дисциплинска постапка 
 

Член 51 
Во дисциплинската постапка спрема учесниците се 

применуваат одредбите од член 34 - 42 од Правилникот 
за почетна обука – теоретска настава. 

 
XIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 52 
 
Овој Правилник влегува во сила со денот на негово до-

несување од страна на Управниот одбор на Академијата. 
Правилникот се објавува во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ и на веб - страницата на Академијата.                                                                                        
 

 
 

Академија за судии  
и јавни обвинители Павел Шатев 

Бр. 02-364/7 Управен одбор 
5 септември 2014 година Претседател,  

Скопје Лилјана Спасоска, с.р. 
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