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Извршно резиме 
 

Овој документ за јавна политика се осврнува на улогата на Академијата за судии и јавни 

обвинители во контекст на политиките за борба против корупцијата, како единствена точка 

преку која се одвива „влезот“ на кадри во судството и јавното обвинителство. Преку 

анализирање на позицијата на Академијата во правно-институционалниот контекст, но и 

остварувањето на дадената улогa, се даваат конкретни препораки за зајакнување и 

унапредување на нејзината работа. 

 

Вовед  
 

 

Владеењето на правото е темелна вредност на модерниот конституционализам и 

основна претпоставка за правилно функционирање на демократскиот систем и заштитата 

на човековите права и слободи. Неговото значење е особено изразено во процесот на 

пристапување кон Европската Унија (ЕУ), при што клучните одредници преку кои се 

трасира напредокот на државата од аспект на исполнување на условите за членство се 

поврзани со областите од поглавјата 23 и 24 кои ги содржат најзначајните елементи на 

демократијата и владеењето на правото, особено во рамките на „новата методологија“ за 

пристапни преговори.1 Европската комисија во последниот објавен извештај за Република 

Северна Македонија повторно истакна дека „основните вредности нa ЕУ вклучуваат 

владеење на правото и почитување на човековите права“ па оттаму „од огромно значење се 

правилното функционирање на правосудниот систем и ефикасната борба против 

корупцијата, како и почитувањето на човековите права во законите и во практика“.2 

Независниот и ефикасен правосуден систем, како и непристрасноста и интегритетот на 

судиите и јавните обвинители се клучен индикатор за достигнатото ниво на владеење на 

правото во процесот на пристапување, а дотолку повеќе нивното значење е сѐ поизразено и 

по пристапувањето во Европската Унија низ призмата на интерната димензија на 

владеењето на правото, имајќи предвид дека националните судови на државите-членки се 

воедно судови и на Европската Унија.3  

 

Согласно уставниот поредок на Република Северна Македонија, судската власт е 

основен гарант на владеењето на правото и на заштитата на основните права и слободи на 

човекот и граѓанинот како темелни вредности на уставниот поредок, а следствено и 

главниот стожер на борбата против корупцијата, што пак е колективен акт на едно 

                                                           
1 Види повеќе кај В. Наумовски, М. Апостоловска-Степаноска, Л. Огњаноска, Владеењето на правото во контекстот на 
политиката на проширување на Европската Унија кон државите од Западен Балкан, Политичка мисла бр.59, 2020, стр.5-28.  
2 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT North Macedonia 2020 Report, Brussels, 6.10.2020 SWD(2020) 351 final, достапен на: 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/north_macedonia_report_2020.pdf.   
3 Види повеќе кај D. Kochenov, L. Pech and K. L. Scheppele , ‘The European Commission’s Activation of Article 7: Better Late than Never?’, 
Verfassungsblog, 23 декември 2017, достапно на https://verfassungsblog.de/the-european-commissions-activation-of-article-7-better-late-
than-never.  

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/north_macedonia_report_2020.pdf
https://verfassungsblog.de/the-european-commissions-activation-of-article-7-better-late-than-never
https://verfassungsblog.de/the-european-commissions-activation-of-article-7-better-late-than-never
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општество. Така, спроведувањето на потребните реформи во правосудството не е само 

неопходен услов и придобивка во контекстот на процесот на европеизација, туку истите 

имаат значајна улога за животот на граѓаните. Системските проблеми во правосудството во 

контекст на владеењето на правото, идентификувани во повеќе меѓународни и домашни 

извештаи, се третираат во актуелниот процес на спроведување реформи на јавните 

политики, истакнати како врвни приоритети согласно Стратегија за реформа во 

правосудниот сектор за периодот 2017-2022 година.4 Меѓутоа, како што покажува и 

последното истражување на јавното мислење спроведено од „Еуробарометар“ за 2019 

година, довербата на граѓаните во судството е на ниско ниво (22%), односно 78% од 

испитаните граѓани одговориле негативно на прашањето дали веруваат во правосудните 

институции.5 Така, и резултатите од истражување на јавното мислење на гласачите во 

нашата држава за поставување на приоритетите спроведено во февруари-март 2020 година 

пред одржување на парламентарните избори6, покажуваат дека најсериозната национална 

загриженост на гласачите е во врска со намалување на корупцијата и организираниот 

криминал во согласност со подобрување на правосудството. Oваа состојба е проследена со 

многу висок процент на граѓани кои воопшто немаат доверба во судството7 и овие состојби 

ги посочуваат како главен проблем и причина за влошување на состојбата во државата. 

 

Реформските процеси не можат да се засноваат само на промена на правната рамка, 

па така од примарна важност за унапредување на состојбите во правосудството како еден 

од главните чинители во борбата против корупцијата е зајакнувањето на човечкиот фактор 

во истото. Во македонскиот правно-институционален контекст, токму Академијата за судии 

и јавни обвинители (АСЈО) е филтерот на кадри во судството и обвинителството, кои ќе 

имаат соодветно стручно знаење како неопходна претпоставка за обезбедување на нивната 

независност, но и доволен интегритет за справување со предизвиците и спротивставување 

на обидите за влијание и други облици на корупција.8 Комплексноста на нејзината улога 

налага да се третира не само како своевидна едукативна институција, туку како значаен 

чинител во правосудниот систем во државава.9 Оттаму, при третирањето на состојбите во 

правосудството и зајакнувањето на борбата против корупцијата неизбежно треба да се 

посвети внимание токму на улогата на АСЈО, па целта на овој документ за јавна политика 

                                                           
4 Стратегијата е достапна на: 
http://www.pravda.gov.mk/Upload/Documents/Strategija%20i%20akciski%20plan_MK-web.pdf.  
5 Резултатите се достапни на: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Chart/getChart/themeKy/18/groupKy/100 . 
6 Извештај за социополитичко истражување на јавното мислење спроведено од Националниот демократски институт (НДИ) и Тим 
Институт во февруари-март 2020 година, достапен на  
https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20North%20Macedonia%20March%202020%20mkd.pdf.  
7 Согласно резултатите, 48% од испитаниците воопшто немаат доверба во судството, 70% имаат мала или воопшто немаат доверба, 
наспроти 12% кои изразуваат доверба, додека пак во однос на јавното обвинителство 41% воопшто немаат доверба, 62% мала или 
воопшто немаат доверба и 16% имаат доверба. 
8 „Новата генерација на судии и јавни обвинители треба да внесе нова енергија во правосудството“, изјава на министерот за правда на 
РСМ, Бојан Маричиќ, на свечената церемонија за одбележување на почетокот на обуката за слушатели на VII генерација во АСЈО, 
објавена на https://mia.mk/marichi-novata-generaci-a-na-sudii-i-obviniteli-treba-da-vnese-nova-energi-a-vo-pravosudstvoto/. 
9 М. Најчевска, Н. Габер-Дамјановска, Б. Наумовска, Љ. Имери, Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“: анализа на 
актуелното системско позиционирање на институцијата и нејзината улога во обуката на правосудниот кадар, Скопје, ОБСЕ, 
2020, стр.9. 

http://www.pravda.gov.mk/Upload/Documents/Strategija%20i%20akciski%20plan_MK-web.pdf
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Chart/getChart/themeKy/18/groupKy/100
https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20North%20Macedonia%20March%202020%20mkd.pdf
https://mia.mk/marichi-novata-generaci-a-na-sudii-i-obviniteli-treba-da-vnese-nova-energi-a-vo-pravosudstvoto/
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е да се проучи улогата на АСЈО во правосудниот систем во контекст на борбата против 

корупцијата, а воедно и да се дадат предлози за унапредување на нејзината работа и 

остварување на нејзината мисија. 

 

Академијата за судии и јавни обвинители во правно-институционалниот 

контекст на правосудниот систем во Република Северна Македонија  

Академијата за судии и јавни обвинители првично беше формирана како Академија 

за обука на судии и јавни обвинители во 2006 година10, со статус на јавна установа со 

својство на правно лице која треба да обезбеди компетентно, професионално, независно, 

непристрасно и ефикасно вршење на судиската и обвинителската функција преку вршење 

на почетни и континуирани обуки на судиите и обвинителите, како и континуирани обуки 

на судските и обвинителските службеници. Воведувањето на оваа институција во 

правосудниот систем на нашата држава беше поттикнато од процесот на пристапување кон 

Европската Унија и условите кои треба да се исполнат во согласност со препораките и 

насоките за креирање на обука по европски стандарди, заради инкорпорирање на современи 

и напредни решенија особено под влијание на француската правосудна академија.  

 

Во овој контекст, потребно е да се напомене дека Европската Унија нема директна 

надлежност во однос на организацијата на правосудниот систем, па европските стандарди 

кои се содржани во Поглавјето 23 како барања кои треба да се исполнат во процесот на 

европеизација, не се акти од правото (acquis) на Унијата туку се воспоставени во актите на 

Советот на Европа и други меѓународни организации, во форма и со дејство на меко право. 

Оттаму, не е утврдено едно единствено решение или европски модел за начинот на 

регрутирање на кадри за судии и јавни обвинители којшто сите држави членки односно 

кандидатки за членство во ЕУ би морале да го воспостават, но се формулирани одредени 

препораки врз основа на најдобрите практики. При формирањето на Академијата земени се 

предвид принципите афирмирани во Советодавните мислења бр. 4 и бр. 9 на 

Консултативниот совет на европските судии11, кои го промовираат приемот во почетна 

обука како концепт за регрутирање и оформување на кандидати за судии и јавни 

обвинители, коишто се на ставот дека вршењето на судската должност налага посебен 

пристап во одредени сфери,  со нагласување на значењето на стекнување професионална 

етика. Притоа овој модел се препорачува и за кандидати со повеќе искуство бидејќи идното 

практикување на оваа професија ќе биде ново искуство и за нив, со тоа што обуката треба 

да биде прилагодена на степенот на знаења, а особено се потенцира потребата од познавање 

на меѓународното право и правото на Европската Унија.12 Четвртиот извештај за оценување 

                                                           
10 Закон за Академија за обука на судии и јавни обвинители (Службен весник на Република Македонија бр.13/2006). 
11 Советодавните мислења се достапни на: https://rm.coe.int/1680747b52 и https://rm.coe.int/16807474d9.  
12 Врз работата на Академијата применети се и стандардите содржани во актите на Лисабонската мрежа за соработка на институциите 
за обука во Советот на Европа, како и Европската судска мрежа за обука (EJTN) воспоставена со поддршка на Европската Унија. 

https://rm.coe.int/1680747b52
https://rm.coe.int/16807474d9
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на спречувањето на корупцијата на ГРЕКО (Група држави против корупција) во однос на 

членовите на парламентот, судиите и обвинителите во државата, исто така, обрнува 

внимание на критериумите за избор на судии и јавни обвинители во контекст на борбата 

против корупцијата, па оттаму ја опфаќа и улогата на Академијата при што се препорачува 

дека треба да се осигура ефикасно спроведување во пракса на правните критериуми и 

правила за избор на судии во судовите од прва инстанција, особено во однос на обврската 

сите судии да имаат поминато обука во Академијата за судии и јавни обвинители13. 

Поаѓајќи од наведените препораки, Европската Унија силно инсистира на почитување на 

овој модел за организација на правосудството во кој клучна улога има институција од типот 

на Академијата за судии и јавни обвинители, иако во одредени документи на влијателни 

меѓународни организации, како, на пример, Препораките од Киев на Организација за 

безбедност и соработка на Европа (ОБСЕ) - Канцеларијата за демократски институции и 

човекови права (ОДИХР) и Институтот за меѓународно и споредбено право „Макс Планк“14 

се препорачува комбиниран модел според кој пристап до судиската професија треба да 

имаат не само младите правници со специјална обука туку и правници со значително 

искуство во правната професија, со внимателна проценка на степенот на стекнатото 

искуство.  

 

Прифаќајќи го моделот промовиран од страна на Европската Унија во пристапниот 

процес, организирањето и спроведувањето на почетна обука на кандидати за судии и јавни 

обвинители е предвидена како една од главните дејности на Академијата, при што 

критериумите за прием налагаа покрај општите услови за вработување кандидатите да 

бидат дипломирани правници, со познавање на еден од светските јазици, да имаат положено 

правосуден испит и работно искуство од најмалку една година на правни работи по истиот. 

Приемот беше предвидено да биде достапен за секој кој ги исполнува условите врз основа 

на резултатите од приемниот испит, со почитување на начелото на соодветна и правична 

застапеност на граѓаните кои им припаѓаат на заедниците во нашата држава. Почетната 

обука беше определена да трае 15 месеци и тоа теоретска настава од пет месеца и практична 

обука во суд односно обвинителство под менторство на судии и обвинители од 10 месеца, 

а по успешното завршување на почетната обука и полагање на завршниот испит, лицето се 

стекнува со својство на кандидат за судија, односно кандидат за обвинител.  

 

Во 2010 година беше усвоено ново законско решение15 со кое статусот и целта на 

Академијата останаа непроменети иако институцијата се преименува во Академија за судии 

и јавни обвинители, но се изврши појасно дефинирање на условите за прием на слушателите 

во почетната обука, спроведувањето на приемниот испит за почетна обука со кои се очекува 

                                                           
13 ГРЕКО, Извештај за евалуација на третиот евалуациски круг: Извештај за евалуација на Македонија. Incriminations (ETS 173 and 
191, GPC 2), 2012. Достапно на: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/d-mk/dv/09/09en.pdf.  
14 Достапни на: https://www.icj.org/wp-content/uploads/2014/10/OSCE-Kyiv-Recommendation.pdf.   
15 Закон за Академија за судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/2010), Закон за изменување и 
дополнување на Законот за Академија за судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ бр.166/2012 и 
26/2013). 

https://www.coe.int/en/web/greco
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/d-mk/dv/09/09en.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2014/10/OSCE-Kyiv-Recommendation.pdf
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пријавување и избор на најдобрите кадри во правосудството и зголемување на траењето на 

почетната обука. Имено, првично определените услови за прием беа дополнети со просек 

од најмалку 8,5 на универзитетските студии, работно искуство од најмалку две години на 

правни работи по положен правосуден испит, активно познавање на еден од официјалните 

јазици на ЕУ, од кои задолжително англискиот јазик, што се докажува со меѓународно 

признат сертификат и активно познавање на компјутерски програми. Со воведувањето на 

порестриктивни услови за прием се очекуваше зголемување на квалитетот и ефикасноста 

на новиот систем за избор на судии и јавни обвинители заснован на резултатите и 

постигнатиот успех во рамките на почетната обука, како и вовед во мерит-системот и 

системот на кариера во професионалниот развој на судиите и јавните обвинители. Со ова 

законско решение, во приемниот испит е вклучено и тестирање на интегритетот на 

кандидатите, односно компонентата судска и обвинителска етика е вклучена во двегодишна 

програма за почетна обука. 

 

Со образложение дека реформите во правосудството во контекст на 

евроинтеграцискиот процес наметнуваат континуирана потреба за имплементацијата на 

законски решенија во согласност со правото на ЕУ, во февруари 2015 година беше усвоен 

трет по ред Закон16  што е применлив и во моментот на изготвување на овој текст, иако во 

текот на 2019 година беше формирана работна група и подготвен нов предлог-текст на 

Законот за АСЈО, кој сѐ уште е во фаза на финализирање за конечно усвојување. Како 

резултат и на нагласената потреба од понатамошно унапредување и зајакнување на 

капацитетите на Академијата, со актуелниот закон од 2015 година, меѓу другото, се 

пристапи кон промени во внатрешната организација на оваа институција. Меѓутоа, поради 

пополнување на дефицитарни позиции во јавнообвинителскиот систем, во декември 2015 

година17 со законски измени се направи исклучок од веќе воспоставените критериуми за 

прием како и на времетраењето на почетната обука, па сѐ овозможи прием во почетна обука 

во една фаза - теоретска настава во траење од девет месеци на стручни соработници со 

искуство од најмалку пет години по положен правосуден испит стекнато во суд, 

обвинителство или адвокат.  

 

Условите за прием во Академијата беа ревидирани и со подоцнежните измени и 

дополнувања во 2018 година18 на начин што истите сѐ помалку рестриктивно поставени, па 

така просекот од студиите веќе не е услов, а познавањето на англискиот јазик се проверува 

во рамките на приемниот испит, што се состои од неколку фази. Правилата за траењето, 

статусот, правата и обврските на слушателите на почетната обука во целост се уредуваат во 

Правилникот за почетна обука, односно се доуредуваат во Правилник за почетна обука – 

                                                           
16 Службен весник на Република Македонија бр.20/2015. 
17 Закон за изменување и дополнување на Законот за Академија за судии и јавни обвинители („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 231/15). 
18 Закон за изменување и дополнување на Законот за Академија за судии и јавни обвинители („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 163/2018). 
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теоретска настава и во Програмата за почетна обука. Почетната обука за слушателите е во 

траење од 24 месеци, во две фази – теориска и практична настава. За време на почетната 

обука, слушателите засноваат работен однос на определено време со Академијата за 

периодот на времетраење на почетната обука до изборот на кандидатот за судија или јавен 

обвинител со сите права и обврски од работен однос. 

 

Воведувањето на Академијата во рамките на правосудниот систем во нашата држава 

како основен филтер на идните кадри во правосудството наметна усогласување и на 

критериумите за избор на судии и на јавни обвинители, па така основен предуслов за едно 

лице да биде избрано за судија во основен суд или јавен обвинител во основно јавно 

обвинителство е да има завршено обука во Академијата.19 Исклучок од ова правило беше 

предвиден во однос на Управниот суд, како суд од прв степен во управна материја, па така 

за судии во овој суд можат да бидат избрани и лица кои немаат поминато почетна обука во 

Академијата, но со последните законски измени беше отстранета и оваа можност. На овој 

начин веќе не се заобиколува Академијата за судии и јавни обвинители и при избор на судии 

во управното судство. Единствен начин за избор на судиска функција без помината обука 

во Академијата за судии и јавни обвинители или без претходен судски стаж е предвидена 

за лице кое најмалку еден мандат било судија во меѓународен суд. Оттаму, иако изборот на 

судии и јавни обвинители се врши од страна на Судскиот совет односно Советот на јавни 

обвинители, Академијата за судии и јавни обвинители преку процесот на селекција на 

кандидати за прием во почетна обука индиректно одлучува за идните носители на овие 

функции во правосудството, дотолку повеќе што судиите во основните судови и јавните 

обвинители во основните јавни обвинителства се бираат според ранг-листата на 

Академијата. Покрај тоа, Академијата има значајна улога и во натамошниот професионален 

развој на судиите и јавните обвинители бидејќи нејзината основна дејност опфаќа и 

организирање и спроведување на континуирана обука за унапредување на стручноста на 

судиите и јавните обвинители.  

 

Согласно ваквата улога на Академијата за судии и јавни обвинители, што налага и 

силна системска независност, управувачки орган на оваа институција е Управниот одбор, 

додека пак раководен и извршен орган е директорот што е избран од страна на 

управувачкиот орган. Собранието и Владата немаат влијание во изборот на членови на 

Управниот одбор што брои девет члена, од кои четири од редот на судиите и четири од 

редот на јавните обвинители назначени од соодветните тела во правосудството, а еден член 

се назначува од страна на министерот за правда, но за истиот се предвидени соодветни 

критериуми и тоа да биде од раководните административни службеници во 

                                                           
19 Закон за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006) со измени и дополнувања („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.62/2006, 35/2008, 150/2010, 83/2018, 198/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 
96/19); Закон за јавното обвинителство од 2007 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 150/2007) со измени и 
дополнувања („Службен весник на Република Македонија“ бр.111/2008 и 198/2018) односно актуелниот Закон за јавното 
обвинителство („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/19). 
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Министерството за правда со најмалку осум години работен стаж и со позитивни резултати 

во работата. Управниот одбор ги бира членовите на Програмскиот совет како стручен орган, 

како и на комисиите за приемен и завршен испит, по номинации од Врховниот суд, Јавното 

обвинителство, Судскиот совет и Советот на јавни обвинители и министерот за правда.  

 

Остварувањето на улогата на Академијата за судии и јавни обвинители во 

правосудниот систем 

Целите заради кои беше формирана Академијата за (обука на) судии и јавни 

обвинители се однесуваа на  јакнење на независноста и самостојноста на судството и 

обвинителството особено преку воведување на почетната обука за кандидатите за судии и 

јавни обвинители и зголемување на професионалното, стручното и квалитетното 

извршување на судиската и обвинителската функција, како преку почетната обука така и 

преку постојаното стручно усовршување на судиите и обвинителите во текот на вршењето 

на функциите.  

 

Улогата на Академијата беше потенцирана и во двата извештаја на експертската 

група предводена од Рајнхард Прибе20, поранешен директор на директорат при Европската 

комисија и експерт за владеење на право, при што во контекст на деполитизирање на 

судството се потенцира дека Академијата за судии и јавни обвинители треба да остане 

единствена точка за влез во судството и јавното обвинителство. Со препораките се 

потенцира дека е потребно да се унапреди квалитетот на обуката, буџетот и автономијата 

на Академијата за судии и обвинители и да се поттикне испраќањето на националните судии 

на стаж во Европски суд за човекови права (ЕСЧП). Во вториот извештај подготвен во 2017 

година, се констатира дека препораката за одржување на Академијата за судии и јавни 

обвинители како единствена точка за влез во правосудството е спроведена и дека тоа е 

всушност единствената исполнета препорака од вкупно дванаесетте препораки за 

унапредување на правосудството содржани во извештајот од 2015 година. Следниот 

преглед на бројот на пријавени и примени кандидати за слушатели во почетна обука при 

Академијата за судии и јавни обвинители односно бројот на избрани судии и јавни 

обвинители од страна на Судскиот совет и Советот на јавни обвинители дава приказ на 

улогата на Академијата во правосудниот систем на државата. Бројот на слободни судиски 

и јавнообвинителски позиции за кои се распишува оглас за прием на слушатели во почетна 

обука се определува со одлука на Судскиот совет и Советот на јавни обвинители. 

 

 

 

                                                           
20 Senior Experts’ Group, ‘The Former Yugoslav Republic of Macedonia: Recommendations of the Senior Experts’ Group on Systemic Rule of 
Law Issues Relating to the Communications Interception Revealed in Spring 2015’, https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/news_corner/news/news-files/20150619_recommendations_of_the_senior_experts_group.pdf;  
Senior Experts’ Group, ‘The Former Yugoslav Republic of Macedonia: Assessment and Recommendations of the Senior Experts’ Group on 
Systemic Rule of Law Issues 2017’ https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/2017.09.14_seg_report_on_systemic_rol_issues_for_publication.pdf.  

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/news_corner/news/news-files/20150619_recommendations_of_the_senior_experts_group.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/news_corner/news/news-files/20150619_recommendations_of_the_senior_experts_group.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/2017.09.14_seg_report_on_systemic_rol_issues_for_publication.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/2017.09.14_seg_report_on_systemic_rol_issues_for_publication.pdf
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Табела 1. Преглед на бројот на пријавени и примени кандидати за слушатели во почетна обука при 

АСЈО21  

Годин

а 

Бр. на слободни 

позиции 

Бр. на пријавени 

кандидати 

Бр. на примени 

кандидати 

Кандидати 

за судии и 

обвинител

и22 

Судии обвинители ранг-листа правична 

застапеност 

2007 15 10 77 25 2 27 

2008 15 12 56 27 27 

2009 10 7 43 17 17 

2010 9 62 9 9 

2011 / / / / 

2012 / / / / 

2013 29 / 13 13 

2014 / / /  

2015 30 84 30 7 37 

2016 60 121 60 поништен23 

2017 / / / / 

2018 / / / / 

2019 60 673 60 во тек 

2020 97 активен оглас активен оглас  

130 

Табела 2. Преглед на бројот на избрани судии и јавни обвинители во прв степен од формирањето на 

АСЈО24   

Година Број на избрани 

судии 

Број на 

кандидати од 

АСЈО 

Број на избрани 

јавни обвинители 

Број на кандидати 

од АСЈО 

 Управен суд  Трансформација 

на мандат
25 

2008 79 4 / 19 / 

2009 24 3 13  141 11 

2010 46 3 12 30 4 4 

2011 35 14 7 23 1 5 

2012 40 1 3 44 2 6 

2013 14 2 1 32 9 

2014 3 0 3 13 4 

2015 0 0 0 17 од кои 13 во СЈО 0 

2016 9 1 7 18 8 

2017 0 0 0 4 0 

                                                           
21 Податоците се добиени со анализа на годишните извештаи на Академијата за судии и јавни обвинители во периодот 2006-2019 
година.  
22 Податоците се прикажани по генерацијата на примени слушатели, за да се спореди бројот, но треба да се има предвид дека 
слушателите од секоја генерација не стекнуваат својство на кандидати за судии и јавни обвинители во тековната година на 
отпочнување на обуката туку по комплетирање на почетната обука и полагање на завршниот испит. Така, првата генерација за 
заврши обуката во текот на 2008 година, додека пак шестата во 2019 година. 
23 Управниот одбор на Академијата за судии и јавни обвинители на седница одржана на 18.12.2017 година донесе одлука за 
поништување  на огласот за прием на 60 слушатели во почетна обука поради основи на сомневање за сторено кривично дело 
„Фалсификување исправа“.  
24 Податоците се прибрани со барања за пристап до информации од јавен карактер, доставени до Судски совет и Совет на јавни 
обвинители. Во вкупниот број судии се вброени и судиите избрани во Управниот суд. 
25 Станува збор за трансформација на мандатот на јавните обвинители во траен. 
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2018 2 2 0 25 0 

2019 2 2 1 18 15 

2020 13 0 11 4 3 

267 58 23026 65 

 

Од формирањето на Академијата за судии и јавни обвинители до денес, низ истата 

биле „продуцирани“ вкупно 130 кандидати за судии и јавни обвинители, од кои 124 

кандидати ги пополниле потребните места во правосудниот систем на државата односно 6 

кандидати од шестата генерација сѐ уште чекаат избор.27 Од друга страна пак, за да се 

обезбеди ефикасно функционирање на правосудниот систем во нашата држава имало 

потреба од поголем број на кадри. Оттаму, Академијата беше воведена како „порта“ за влез 

во правосудството, од завршувањето на првата генерација само 21,7% од судиските позиции 

се пополнети со кандидати со завршена почетна обука во Академијата.28 Истата ситуација 

е видлива и во однос на пополнувањето на обвинителските позиции, односно само ¼ од 

слободните позиции биле пополнети со кандидати од Академијата. Така, беше предвидено 

дека во период од три години по денот на првото стекнување на својство на кандидати за 

судии и јавни обвинители согласно со Законот за Академијата за обука на судии и јавни 

обвинители, Судскиот совет и Советот за јавни обвинители 50 проценти од утврдените 

слободни судиски и обвинителски места за основните судови и јавни обвинителства ќе ги 

пополнуваат со лица кои не ја посетувале почетната обука во Академијата за обука на судии 

и јавни обвинители29. Првата генерација слушатели на почетна обука во Академијата 

стекнаа својство на кандидати за судии односно јавни обвинители во 2008 година, но погоре 

наведениот преглед прикажува дека законските одредби не биле доследно почитувани и по 

истекот на трите години од завршувањето на првата генерација.30 Бројот на отворени 

позиции за прием во почетна обука во Академијата за судии и јавни обвинители не 

соодветствувала со потребата за пополнување на слободните позиции во правосудството, 

па истите биле пополнувани со кандидати надвор од Академијата. Воедно, со законските 

измени од 2010 година со кои се воведоа порестриктивни услови за прием во почетна обука, 

а во услови кога слободните позиции се пополнуваа и со кадри надвор од слушателите во 

Академијата, се појави недостиг на кандидати кои ги исполнуваат овие услови односно 

недостиг на заинтересирани кандидати. Измените во начинот на полагање на приемен испит 

и одвивање на почетната обука наметнаа потреба од подолго време за преземање на сите 

                                                           
26 Заради методолошка доследност, не се вброени јавните обвинители на кои им е трансформиран мандатот, како ни јавните 
обвинители избрани во СЈО, бидејќи истите не се избрани за првпат на функцијата јавен обвинител односно тие позиции не можат да 
бидат пополнети со кандидати од редот на слушатели со завршена обука во СЈО. 
27 Изјава на директорката на АСЈО, проф. д-р Наташа Габер Дамјановска, достапна на: https://mia.mk/gaber-dam-anovska-za-mia-
akademi-ata-za-sudii-i-obviniteli-ima-kruci-alna-uloga-za-regrutaci-a-na-struchni-i-profesionalni-kadri/.   
28 Во бројката влегуваат и судиите избрани во Управниот суд за коишто согласно законските одредби до 2019 година не беше неопходен 
предуслов да имаат завршено почетна обука во Академијата.  
29 Закон за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006; Закон за јавното обвинителство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.150/07). 
30 Со измените и дополнувањата на Законот за судови во 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.150/10) се 
предвидува дека во периодот од 1 јануари 2012 до 1 јануари 2013 година, Судскиот совет на Република Македонија 50 проценти од 
утврдените слободни судиски места за основните судови ќе ги пополнува со лица кои ги исполнуваат условите согласно со членот 45 
од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ број 58/2006 и 35/2008), кои не ја посетувале почетната обука во 
Академијата за судии и јавни обвинители и кои имаат работно искуство со потврдени резултати на правни работи по полагањето на 
правосудниот испит над три години. 

https://mia.mk/gaber-dam-anovska-za-mia-akademi-ata-za-sudii-i-obviniteli-ima-kruci-alna-uloga-za-regrutaci-a-na-struchni-i-profesionalni-kadri/
https://mia.mk/gaber-dam-anovska-za-mia-akademi-ata-za-sudii-i-obviniteli-ima-kruci-alna-uloga-za-regrutaci-a-na-struchni-i-profesionalni-kadri/
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неопходни подготовки за прием на петтата генерација слушатели на почетна обука согласно 

условите предвидени во Законот за Академијата за судии и јавни обвинители од 2010 

година.  

Со законските измени од декември 2015 година пак, се појави дискрепанција во 

условите за избор на почетната обука за судии и јавни обвинители, бидејќи посебните 

критериуми за избор на јавни обвинители беа наменети само за пополнување на 

дефицитарните места. Европската комисија укажа дека ваквото решение придонесува за 

дизбаланс помеѓу изборот на судиите и јавните обвинители31. Овој оглас потоа беше 

поништен, но од причини поврзани со веродостојноста на документацијата којашто 

кандидатите за прием во почетна обука ја приложиле на огласот. Отстранувањето на 

просечната оцена како услов, согласно законските измени од 2018 година, е направено по 

препорака на анализата која беше специјално изработена за Академијата од експертски тим 

на ТАИЕКС мисијата во 2018 година32, формулирана од причина што во нашата држава не 

постои воедначеност по однос на степенот на стекнатите знаења, а врзано со тоа и 

оценувањето по различните правни факултети. Според тоа, високата оценка во една 

високообразовна институција не е реално споредлива наспроти друга, што го прави овој 

услов апсурден. Крајно, целта на овие измени беше приемот во почетна обука во 

Академијата да стане подостапен за поголем број кандидати и да се надминат проблемите 

во однос на недоволниот број пријавени кандидати за прием во почетна обука. Со ваквите 

измени во условите за прием во почетна обука, единствен начин да се спореди знаењето на 

кандидатите е приемниот испит.  

По завршување на почетната обука, актуелното законско решение им овозможува на 

повисоко рангираните кандидати да имаат можност да изберат на која позиција ќе ја 

обавуваат својата професија додека пак пониско рангираните се распределуваат согласно 

потребните судиски или обвинителски места. Со тоа се појавуваат проблеми при 

пополнувањето на слободните судиски и обвинителски места низ државата бидејќи истите 

се надвор од местото на живеење на кандидатите. Така слободните судиски позиции во 

Основниот суд во Свети Николе и Основниот суд во Охрид во 2018 година биле пополнети 

со кандидати кои веќе активно ја извршувале судиската функција во други судови. Се 

забележува отсуство на соодветна стратегија за раководење со човечките ресурси во 

правосудниот сектор, што би се темелела на веродостојни податоци и анализи како основа 

за утврдување на потребите и соодветно планирање на потребните финансиски и 

материјални ресурси. Во таа насока, неопходно е стратешко планирање за вработувањето 

на судии или јавни обвинители кои се регрутираат од слушателите во Академијата, но и на 

правни соработници и друг стручен и помошен персонал кој ја помага нивната работа 

бидејќи правосудството не го сочинуваат само судиите и јавните обвинители, туку и 

целокупната служба која работи во овие институции. 

                                                           
31 Извештајот на Европската комисија за 2015 година е достапен на: https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2015/20151110_report_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia.pdf  
32 TAIEX Peer Review on Judicial Training for Judges and Prosecutors in the former Yugoslav Republic of Macedonia, Mission timeframe: from 
23/04/2018 to 26/04/2018, изработен од Judge Lennart Johansson и Judge Dragomir Yordanov. 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2015/20151110_report_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2015/20151110_report_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia.pdf
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Кога станува збор за улогата на Академијата во борбата против корупцијата, не 

помалку е значајна и континуираната обука на судиите и јавните обвинители којашто има 

за цел да придонесе кон зајакнување на нивните знаења и вештини заради стручно и 

професионално вршење на нивната функција. Притоа, согласно принципите на кои е 

организирана Академијата и препораките на унапредување на нејзината улога, се посветува 

поголемо внимание на обуката во контекст на континуираното спроведување на реформи 

во правосудството, хармонизацијата на домашното законодавство со правото на ЕУ, а 

особено носењето на нивните одлуки и постапувањето во согласност со правилата и 

принципите утврдени со  Европската конвенција за човекови права и основни слободи и 

развиени низ судската пракса на Европскиот суд за човекови права. Во 2019 година бил 

зголемен процентот слушатели на континуирана обука (судии, обвинители) кои поминале 

обука за судската практика на ЕСЧП на 46%, за разлика од 2018 година, кога изнесува 30%, 

а дополнително зголемен е и бројот на судии кои учествувале во континуирана обука за 

правото на ЕУ - 45% од судиите за разлика од 2018, кога само 5% од вкупниот број судии 

ја поминале ваквата обука. Овој тренд е застапен и во однос на обуките со кои е опфатена 

анализа на објавените судски одлуки фокусирани на случаи поврзани со човековите права.33  

Улогата на Академијата за судии и јавни обвинители во правосудниот систем, како 

и потребата од нејзино зајакнување, е препознаена и во контекстот на актуелниот процес на 

актуелните реформи во правосудството согласно Стратегијата за реформа на правосудниот 

сектор 2017-2022 година.34 Во контекст на погоре изнесените податоци, според 

Стратегијата бројот на судиите по глава на жител во земјата е повисок отколку во 

европските земји, а сепак е недоволен ако се земе предвид обемот на работа на судовите. 

Особено се истакнува проблемот со недоволниот број на јавни обвинители. Така, со 

Стратегијата се нагласува значењето на регулирањето на „влезот“ во правосудството и 

улогата на Академијата во тој контекст и остварувањето на стратешката цел определена 

како постигнување на поголем квалитет на правосудството. Оттаму, Академијата е 

застапена во реформите што се однесуваат на стратешките насоки за ревидирање на 

критериумите за оценување на судиите и јавните обвинители, воедначување на судската 

пракса и подобрување на системот на правда на децата, но во корелација со останатите 

чинители во правосудниот сектор врз основа на соодветно планирање на ресурсите и 

потребите. Со измените на Законот за судовите во 2019 година се зацврстува улогата на 

Академијата како единствена точка за регрутирање на кадри за судии и јавни обвинители 

во прва инстанција со што е постигнат напредок во исполнувањето на наведената стратешка 

насока. Сепак, оваа стратешка насока не е докрај реализирана поради неусвојувањето на 

                                                           
33 Податоците се според Извештајот за 2019 година за резултатите од спроведувањето на Стратегијата за реформа на правосудниот 
сектор 2017-2022 година, Институт за европска политика, јули 2020 година, достапен на https://epi.org.mk/wp-
content/uploads/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98-%D0%BE%D0%B4-
%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-
%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-2017-2022-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf.  
34 Стратегијата е достапна на: https://www.pravda.gov.mk/Upload/Documents/Strategija%20i%20akciski%20plan_MK-web.pdf.  

https://epi.org.mk/wp-content/uploads/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98-%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-2017-2022-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://epi.org.mk/wp-content/uploads/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98-%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-2017-2022-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://epi.org.mk/wp-content/uploads/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98-%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-2017-2022-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://epi.org.mk/wp-content/uploads/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98-%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-2017-2022-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://epi.org.mk/wp-content/uploads/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98-%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-2017-2022-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://epi.org.mk/wp-content/uploads/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98-%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-2017-2022-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://epi.org.mk/wp-content/uploads/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98-%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-2017-2022-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://www.pravda.gov.mk/Upload/Documents/Strategija%20i%20akciski%20plan_MK-web.pdf
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предлог-законот за Академијата за судии и јавни обвинители35 – како четврто по ред 

законско решение,  со кое се редефинира начинот на полагање на приемниот и завршниот 

испит врз основа на мерила и објективни критериуми за процена на знаењата на 

кандидатите. Инаку, во текот на изминатата година беше изработен законскиот текст во 

форма на предлог-закон од страна на формираната работна група и беше предложен во 

Собранието на Република Северна Македонија, но поради големиот број на поднесени 

амандмани, истиот е повлечен и вратен на доработка и адаптација пред повторното 

поднесување во собраниска процедура. Исполнувањето на останатите две стратешки 

насоки се одвива и преку унапредување на материјата во почетната и континуираната обука 

при Академијата.  

 

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ 

Академијата за судии и јавни обвинители е круцијална алка во интегралниот процес 

на избор на идни судии и јавни обвинители и има значајна улога за регрутација и 

обезбедување на стручни, професионални и со интегритет кадри за потребите на судовите 

и јавните обвинителства. Нејзината работа се одвива во правно-институционалниот 

контекст на македонскиот правосуден систем чија цел е воведување на систем на селекција 

и унапредување на судии и јавни обвинители врз основа на принципот на заслуги и 

квалитет, чијшто дел се и независните тела како Судскиот совет и Советот на јавни 

обвинители. Реформите во правосудниот систем не би биле одржливи без соодветно 

подготвени професионални кадри. Законската поставеност на Академијата за судии и јавни 

обвинители гарантира нејзина независност од извршната власт, но од друга страна пак во 

составот на нејзините органи е видно влијанието на главните чинители во правосудниот 

систем.  

Оттаму, при анализа на спроведувањето на нејзината улога треба да се има предвид 

дека истата е еден сегмент од целокупниот правосуден систем и нејзиното влијание може 

да се оствари само во содејство со останатите чинители. Така, потребно е соодветно 

планирање на кадровските потреби на правосудството односно слободните позиции за 

судии и јавни обвинители од страна на Судскиот совет и Советот на јавни обвинители, кои 

позиции треба да бидат пополнети исклучиво со кандидати од Академијата за судии и јавни 

обвинители. Изготвувањето на овој план треба да се одвива во координација и со 

Министерството за финансии за да бидат обезбедени доволно буџетски средства, имајќи 

предвид дека слушателите се во работен однос во Академијата за судии и јавни обвинители. 

Воедно, при изборот на судии и јавни обвинители потребно е да се почитува временскиот 

редослед на доставените листи од Академијата и да се анулира дискреционото право на 

Судскиот совет и Советот на јавни обвинители да не изврши избор на кандидати од листата 

на „академци“. Иако ваква ситуација досега не е случена во пракса, сепак треба да се 

отстрани таквата опасност што произлегува од законските недоречености.  

                                                           
35 Предлог-закон за Академијата за судии и јавни обвинители е достапен на: 
https://www.sobranie.mk/materialdetails.nspx?materialId=c904f559-5ef8-4328-9120-7205a0621309.  

https://www.sobranie.mk/materialdetails.nspx?materialId=c904f559-5ef8-4328-9120-7205a0621309
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 Процесот на селекција на кандидати за слушатели во почетна обука и квалитетот на 

оваа обука се главниот гарант за обезбедување стручни и интегритетни кадри во 

правосудството. Поради тоа Академијата има особено одговорност за резултатот од 

селекцијата и обуките што ги спроведува. Честите измени на законската рамка  со која се 

уредува статусот, дејноста и раководењето на Академијата, но и критериумите за прием во 

почетна обука упатуваат на постоење несигурност и нестабилност во правниот поредок и ја 

ослабуваат улогата на Академијата во правосудниот систем.  

Потребно е итно постапување со цел финализирање на предлог-законот за АСЈО 

инициран во 2019 година и усвојување на конечното законско решение што треба да служи 

на стратешките цели за реформа на правосудството. Во истото се очекува да биде 

редефиниран начинот на полагање на приемниот и завршниот испит и да се воведе 

соодветна методологија за утврдување на начинот на бодување на кандидатите, односно 

моделот за регрутација треба да ги афирмира најподобните кандидати за вршење на 

судиската и јавнообвинителската функција со почитување на начелото на правична 

застапеност, но не на штета на основниот принцип на заслуги и квалитет. Со 

отстранувањето на рестриктивните услови за прием се овозможува пријавување на поголем 

број на кандидати и надминување на проблемот со дефицит на кадри, но затоа пак покрај 

поставувањето на високи критериуми за селекција преку приемниот испит дотолку повеќе 

треба да се зајакне и проверката на стекнатото знаење во завршниот испит со оценување на 

повеќе различни аспекти од профилот на идните судии и јавни обвинители. Во почетната и 

континуираната обука што се одвива во рамките на Академијата, треба да се применат 

најдобрите европски практики при осмислување на програмата и изведување на 

содржините, а особено внимание да се посвети на зајакнување на интегритетот и на 

обучување на теми поврзани со спречување и борба против корупцијата.36 

 Исто така, треба да се регулира начинот на избор на кандидати по апелациски 

подрачја со прецизна и правична методологија за распоредување на кандидатите на 

слободните позиции за судии и јавни обвинители. Истото е неопходно за да се воспостави 

баланс во изборот на судии и јавни обвинители во правосудните институции во нашата 

држава и да се надмине сегашното концентрирање на кандидати во поголемите судови и 

обвинителства наспроти недостигот на кандидати во помалите судови и обвинителства со 

поограничена надлежност. 

Крајно, основен предуслов за зајакнување на улогата на Академијата за судии и јавни 

обвинители во правосудниот систем на нашата држава, а особено во контекст на политиките 

за борба против корупцијата, е обезбедувањето на доволно финансиски средства за нејзино 

работење и остварување на круцијалната мисија во регрутирањето на идните кандидати за 

судии и јавни обвинители, но и унапредувањето на стручните знаења, професионалноста и 

интегритетот на судиите и јавните обвинители низ континуираната обука. Оваа обука треба 

да ги опфати не само судиите и јавните обвинители, туку и стручниот кадар од судската и 

јавнообвинителската служба. 

                                                           
36 Види Каталог на обуки за 2019 година од Државната правосудна академија во Франција, достапен на: 
https://www.enm.justice.fr/sites/default/files/publications/Catalogue_DI_EN_2019.pdf.  

https://www.enm.justice.fr/sites/default/files/publications/Catalogue_DI_EN_2019.pdf
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