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ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗА ЕДУКАЦИЈА НА СУДСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА 

 (2010 – 2013 ГОДИНА) 

 

 

 

I. ВОВЕД, ЦЕЛИ И МЕТОДИ НА ОБУКА 

 

Оваа програма е резултат на соработката помеѓу Академијата за обука на судии и јавни 

обвинители на РМ и УСАИД/Проектот за имплементација на судски реформи. Програмата беше 

изработена од страна на локален експерт којшто беше ангажиран од страна на УСАИД, а кој тесно 

соработуваше со Академијата и работната група која што беше составена од судии, претставници 

на Здружението на судска администрација на РМ, Судскиот совет на РМ, Судскиот буџетски 

совет, Министерството за правда на РМ и претставници на УСАИД/Проектот за имплементација 

на судски реформи. Покрај работните средби и мислењата на работната група, во голема мера оваа 

програма ги содржи и се темели врз потенцираните потреби за обука на судската администрација, 

а кои се содржани во Прилогот А на овој извештај - Оцена на потребите за обука на судската 

администрација, изработена од стручниот тим на УСАИД/Проектот за имплементација на судски 

реформи.   

 

Како поддршка на работата на судиите, клучна и движечка компонента до она што значи 

ефикасни и ефективни судови е секако добро едуцирана и обучена судска администрација.  

Едукацијата и обуката на  судската администрација претставува критичен елемент во процесот на 

судски реформи во Република Македонија. Во таа смисла, важноста на едукацијата на судската 

администрација законодавецот ја канализира преку следните законски регулативи: 

 

 Законот за судски буџет каде што се предвидува да од вкупните наменети средства за 

судската власт најмалку 2% задолжително се издвојат за стручно усовршување на 

судиите, државните службеници, судската полиција и другите вработени во судовите 

(Член 4 од Законот); 

 Законот за  судска служба со кој се предвидува дека секој вработен во судската служба  

има право на стручно и професионално усовршување (член 24 од Законот). Освен тоа, 

оценувањето на судскиот службеник се врши врз основа на податоците за резултатите од 

работата и личните квалитети, имајќи ги во предвид и податоците за обуките;   

 Законот за Академија за обука на судии и јавни обвинители кој предвидува постојано 

стручно усовршување на судските и обвинителските  службеници (член 2 од Законот) 

како цел на Академијата, но и детерминира конкретна активност во контекст на 

исполнувањето на целта, организација и спроведување на обуки за судските служби (член 

6 од Законот), што треба да се реализира преку изготвување и имплементација на посебни 

програми (член 45 од Законот) одобрени од Управниот одбор на Академијата.  

 

Целта на оваа активност беше преку поддршка на Академијата и формираната работна група, 

ангажираниот консултант да развие континуирана, флексибилна и реална Рамковна програмата за 

стручно усовршување на вработените во судската администрација во период од две до три години, 



4 
 

зависно од финансиските можности и буџетот со кој располага Академијата за обука на судии и 

јавни обвинители на РМ.  

 

Од друга страна пак, вака изготвената Програма има за цел да го подигне нивото, како во 

квантитативна (вклучување на поголем број на профили во судот) така и во квалитативна 

(проширување и подобрување на содржините на курсевите) смисла, и да обезбеди континуиран 

пристап на спроведување на обуките за судската администрација, како и да наметне еден одржлив 

квалитет. Дополнително, преку реализацијата на оваа Програма би требало да се зајакнат 

капацитетите на човечките ресурси во судството со цел да се поттикне креативно размислување во 

процесот на изнаоѓање на решенија за извршување на зададените задачи кои и онака се зголемени 

со воведувањето на новите законски решенија и примена на Судскиот деловник. 

 

Програмата содржи два главни модули, еден за обука на новите вработени во судската 

администрација, коишто ги опфаќа сите судски службеници со работно искуство до две години, и 

вториот за сите останати вработени во судовите. Имајќи ги во предвид големиот број на 

потенцијални учесници и специфичноста на одредени работни места, овој модул е поделен на 

неколку подмодули, и тоа: Обука за Управување со суд - администратори (секретари) и 

раководители на оддели; Обука на стручни соработници (правни службеници) и правни 

советници; Обука на административно-технички работници вработени во судската 

служба, и Специјализирана програма за обука за одделни целни групи. 

 

Покрај овие модули, програмата содржи и еден дел посветен на можните ризици и 

пречки при нејзината реализација.  

 

Во зависност од темите и бројот на потенцијални учесници, обуките се организирани 

како еднодневни или дводневни настани во вид на семинари, работилници, практична 

работа и обуки на самите работни места. Бројот на учесници по обука е димензиониран 

помеѓу 20 и 40, во зависност од бројот на обуки во рамките на секој модул и местото на 

одржување на обуката. Покрај овие информации, Програмата ги содржи и целите на 

секоја обука поединечно, можни едукатори во зависност од темата, начин на работа, 

референтна литература, вкупен број на учесници и место на одржување согласно 

регионалниот децентрализиран пристап на организација по апелациони подрачја. 

 

Во оваа прилика, ангажираниот консултант изразува голема благодарност до 

Академијата за обука на судии и јавни обвинители на РМ, членовите на работната група и 

УСАИД/Проектот за имплементација на судски реформи, за поддршката и стручната 

помош што сите инволвирани чинители несебично ја дадоа при изработката на оваа 

рамковна програма за едукација на судската администрација. 
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МОДУЛ I: ОБУКА ЗА НОВИТЕ ВРАБОТЕНИ ВО СУДСКАТА 

АДМИНИСТРАЦИЈА – ИНИЦИЈАЛНА ОБУКА 

 

 

Целна група: Вработени во судската администрација со работно искуство до 2 години; 

Потенцијален број на членови на целната група: од 99 до 318 (2012 согласно НПАА 

програмата); 

Вкупен број на обуки: 26 (број на теми помножено со  број на обука по тема) 

Вкупен број на учесници: 697 (број на обуки помножено со број на учесници за сите теми 

во рамки на модулот) 

Во рамки на овој модул, можни се два начини за реализирање на предвидените обуки. 

Првиот е овој прикажан во програмата, чиишто предности се пократко траење на 

обуките поединечно, помало отсуство од работа на вработените и истиот е 

поекономичен. Вториот начин е комбинирање на обуките по теми, и организирање на 

истите надзор од работните средини. Со тоа многу побрзо би се стекнале новите 

вработени со потребните вештини за извршување на основните работни задачи и многу 

поквалитетно би ги апсорбирале презентираните теми, имајќи го во предвид фактот 

што во тие неколку денови ќе бидат посветени само на едукација. Во ваков случај, би 

предложил да се организираат дво или тродневни обуки со следнава структура на теми: 

А) Улогата на судовите и позицијата на судската администрација, етика, 

комуникациски вештини и услуга на странките и управување со времето; 

Б) Судски деловник, Имплементација и работа со АКМИС системот, Управување со 

предмети; 

 

1. Тема:„УЛОГАТА НА СУДОВИТЕ И ПОЗИЦИЈАТА НА СУДСКАТА 

АДМИНИСТРАЦИЈА“ 

Цел на обуката:  

1) Да се запознаат ново вработените во судската администрација со местото и улогата 

на судовите во системот на поделба на власта во Република Македонија, како и со 

нивната позиција во рамки на судската власт; 
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2) Да се запознаат и да се оспособат за примена на основните начела на 

функционирањето на судовите предвидени во судскиот деловник и општо 

прифатените меѓународни стандарди и правила; 

3) Да се запознаат со правата и обврските што им следуваат согласно релевантните 

позитивни законски прописи; 

Вкупен број на учесници: 99 

Број на обуки: 4 (по 25 учесника) 

Начин на обука: Еднодневен семинар – 8 часа обука 

Метод: Презентации, работа во групи, дискусии и прашања 

Место на одржување на обуките: Скопје, Битола или некое друго место во зависност од 

судовите каде што се наоѓаат најголемиот број ново вработени во судската 

администрација; 

Потенцијални едукатори: Претставници на судската администрација, судии 

(претседатели на судови), други правни експерти; 

Листа на учесници: Академијата редовно води листи на присутни учесници на обуките, 

коишто се дел од една поширока база на податоци за реализирани  обуки за сите 

вработени во правосудството (судии, јавни обвинители, стручни соработници, судско-

административни службеници и вработени во администрацијата на јавните 

обвинителства).  

Референтни прописи и литература: Устав на РМ, Закон за судови, Судски деловник, 

Закон за судска служба, Странска литература (Меѓународни стандарди за функционирање 

на судовите) и др. 

 

2. Тема:„КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ И УСЛУГА НА СТРАНКИТЕ ЗА 

СУДСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА“ 

Цел на обуката:  

1) Да се запознаат ново вработените во судската администрација со начинот на 

комуникација и со основните принципи и начела за успешно комуницирање во 

судовите на РМ; 

2) Да се оспособат за успешна деловна комуникација со надворешните странки, со 

своите колеги – внатрешни странки, како и да се оспособат деловно да 

комуницираат со судиите со коишто работат; 
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3) Да ги развијат основните начела и одлики на етичките професионални стандарди на 

деловна комуникација и услуга на странките; 

4) Да научат да се справуваат со проблематични, т.е. конфликтни странки; 

Вкупен број на учесници: 99 

Број на обуки: 4 (по 25 учесника) 

Начин на обука: Еднодневен семинар – 6 часа обука 

Метод: Презентации, симулација на случај, студија на случај, дискусии и прашања 

Место на одржување на обуките: Скопје, Битола или некое друго место во зависност од 

судовите каде што се наоѓаат најголемиот број ново вработени во судската 

администрација; 

Потенцијални едукатори: Специјалисти за комуникации, претставници на судската 

администрација, судии (портпароли на судови), други експерти од оваа област; 

Листа на учесници: Задолжителна обврска на Академијата,а согласно новата база на 

податоци и развиениот интернет портал, оваа информација ќе биде јавно достапна 

непосредно по завршувањето на секоја од обуките. 

Референтни прописи и литература: Судски деловник, Закон за судска служба, Етички 

кодекс за државните службеници (Етички кодекс за судската администрација ако се 

изготви), Европски кодекс за јавна администрација, Странска литература (Меѓународни 

стандарди за комуникации) и др. 

 

3. Тема:„ЕТИКА ЗА СУДСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА И СТАНДАРДИ НА 

ОДНЕСУВАЊЕ“ 

Цел на обуката:  

1) Да се запознаат со етичките стандарди предвидени во домашните прописи и 

кодекси; 

2) Да се запознаат со меѓународните, и особено со европските стандарди за судска 

етика; 

3) Да се оспособат да ги применуваат основните етички стандарди и соодветно да 

реагираат на непристојните предлози на странките и да делуваат во согласност со 

основните етички стандарди; 

4) Да се подигне нивото на етика кај сите вработени во судството и да подобри 

довербата на јавноста; 
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Вкупен број на учесници: 99 

Број на обуки: 3 (по 33 учесника) 

Начин на обука: Еднодневен семинар – `6 часа обука 

Метод: Презентации, размена на искуства, дебата, дискусии и прашања 

Место на одржување на обуките: Скопје, Битола и Штип; 

Потенцијални едукатори: Искусни претставници на судската администрација, судии, 

други правни експерти од оваа област; 

Листа на учесници: Задолжителна обврска на Академијата,а согласно новата база на 

податоци и развиениот интернет портал, оваа информација ќе биде јавно достапна 

непосредно по завршувањето на секоја од обуките. 

Референтни прописи и литература: Судски деловник, Закон за судска служба, Етички 

кодекс за државните службеници (Етички кодекс за судската администрација ако се 

изготви), Европски кодекс за јавна администрација, Странска литература и др. 

 

4. Тема:„УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕДМЕТИ“ 

Цел на обуката:  

1) Да се запознаат ново вработените во судската администрација со начинот на кој се 

движат предметите во судот, помеѓу одделенијата и судиите, како и помеѓу 

основните и повисоките судови; 

2) Да се оспособат за навремено постапување и преземање на соодветни дејствија по 

сите видови поднесоци од страна на граѓаните и нивните полномошници; 

3) Да се запознаат и оспособат соодветно и правилно водење на судските уписници 

согласно Судскиот деловник; 

4) Да се изврши воедначување на праксата на ниво на апелациони подрачја и на 

национално ниво; 

5) Да се овозможи подобрување на ефикасноста на судовите; 

Вкупен број на учесници: 99 

Број на обуки: 3 (по 33 учесника) 

Начин на обука: Еднодневен семинар – 8 часа обука 

Метод: Презентации, практична работа, размена на искуства, дискусии и прашања 
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Место на одржување на обуките: Скопје, Битола и Штип; 

Потенцијални едукатори: Судии, претставници на судската администрација – судски 

секретари и раководители на одделенија, други правни експерти од оваа област; 

Листа на учесници: Задолжителна обврска на Академијата. 

Референтни прописи и литература: Закон за судови, Судски деловник, Закон за 

кривичната постапка, Закон за парничната постапка и др. 

 

5. Тема:„СУДСКИ ДЕЛОВНИК“ 

Цел на обуката:  

1) Да се запознаат ново вработените во судската администрација со одредбите од 

Судскиот деловник и да се оспособат за нивна соодветна примена; 

2) Да го разберат значењето на Судскиот деловник за целокупното функционирање на 

судовите; 

3) Да се подобри функционирањето на судовите и нивното секојдневно работење; 

4) Да се изврши воедначување на праксата при примена на Судскиот деловник; 

Вкупен број на учесници: 99 

Број на обуки: 4 (по 25 учесника) 

Начин на обука: Еднодневен семинар – 8 часа обука 

Метод: Презентации, практична работ – студија на случај, дискусии и прашања 

Место на одржување на обуките: Скопје, Гостивар, Битола и Штип; 

Потенцијални едукатори: Судии и едукатори од редот на поискусните претставници на 

судската администрација, Министерство за правда на РМ; 

Листа на учесници: Задолжителна обврска на Академијата. 

Референтни прописи и литература: Судски деловник; 

 

6. Тема:„ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И РАБОТА СО АКМИС СИСТЕМОТ“ 

Цел на обуката:  

1) Да се подобри функционирањето на судовите и нивното секојдневно работење; 
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2) Да се запознаат најголемиот  ново вработените судски службеници со целите на 

воведување на АКМИС системот и начинот на неговото функционирање ; 

3) Да се стекнат со потребните вештини за оперативна работа со АКМИС системот; 

Вкупен број на учесници: 99 

Број на обуки: 4 (по мах. 25 учесника) 

Начин на обука: Еднодневен семинар – 9 часа обука 

Метод: Презентации, практична работа, дискусии и прашања 

Место на одржување на обуките: Скопје – Академија за обука на судии и јавни 

обвинители на РМ (сала со компјутери); 

Потенцијални едукатори: Судии и едукатори од редот на поискусните претставници на 

судската администрација, ИТ специјалисти и други соодветни претставници на судството 

или Министерството за правда на РМ; 

Листа на учесници: Задолжителна обврска на Академијата. 

Референтни прописи и литература: Потребната ИТ литература по предлог на едукторите 

коишто ќе ги реализираат програмите за обука на овие работилници; 

 

7) Тема:„УПРАВУВАЊЕ СО ВРЕМЕТО“ 

Цел на обуката:  

1) Да се запознаат ново вработените во судската администрација со концептот на 

управување со времето. Што е управување со време? 

2) Да се оспособат ефикасно и рационално да го користат своето работно време во 

текот на денот; 

3) Да се оспособат успешно да си ги планираат обврските преку изготвување на 

дневни, неделни и месечни планови (календари) за работните задачи и обврски; 

4) Да се стекнат со знаење како да се направи баланс помеѓу приватните и службените 

обврски и како да ги исполнат нужните обврски што можат да се јават во текот на 

работното време; 

5) Да се обучат да вработените да ги исполнуваат зададените задачи по приоритет;  

6) Да се подобри колегијалноста и тимската работа во рамки на судовите; 

7) Да се зголеми ефективноста во работењето на судската администрација. 

 

Вкупен број на учесници: 99 
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Број на обуки: 4 (по 25 учесника) 

Начин на обука: Еднодневни семинари – работилници 

Метод: Презентации, студија на случај, дискусии и прашања 

Место на одржување на обуките: Скопје, Битола, Гостивар и Штип; 

Потенцијални едукатори: Имајќи го во предвид (општиот) вид и карактерот на темата, 

едукатор може да биде секој кој има солидни познавања од оваа област, се разбира со 

предност на претставниците од судството; 

Листа на учесници: Задолжителна обврска на Академијата. 

Референтни прописи и литература: Странска литература, Прирачник за управување со 

времето, Изготвен материјал од страна на едукаторите и сл,; 

 

МОДУЛ II: ОБУКА ЗА ВРАБОТЕНИ ВО СУДСКАТА 

АДМИНИСТРАЦИЈА СО ПОВЕЌЕ ОД 2 ГОДИНИ ПРОФЕСИОНАЛНО 

ИСКУСТВО – КОНТИНУИРАНА ОБУКА 

 

Целна група: Вработени во судската администрација со работно искуство над 2 години; 

Потенцијален број на членови на целната група: од 1700 до 1900 (2012 согласно НПАА 

програмата); 

Вкупен број на обуки: 24 (број на теми помножено со  број на обука по тема) 

Вкупен број на учесници: 650 (број на обуки помножено со број на учесници за сите теми 

во рамки на модулот) 

I. Подмодул: Управување со суд - администратори (секретари) и раководители на 

оддели; 

 

1) Тема:„БУЏЕТ И БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС“ 

Цел на обуката:  

1) Да се запознаат раководните службеници со деталите на процесот на изготвување, 

утврдување и извршување на буџетот на судска власт и единките корисници на 

истиот; 

2) Да се оспособат релевантните судски службеници за рационално и најцелисходно 

користење на расположливите финансиски средства на годишно ниво; 
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3) Да се запознаат со начините на алтернативно финансирање и обезбедување на 

дополнителни средства; 

4) Да се оспособат за подготовка на буџети финансирани од меѓународни донатори, 

како и предпристапните фондови на ЕУ; 

Вкупен број на учесници: 100 

Број на обуки: 4 (по 25 учесника) 

Начин на обука: Дводневна работилница – вкупно 12 часа обука 

Метод: Презентации, размена на идеи, работа во групи, дискусии и прашања 

Место на одржување на обуките: Скопје, Битола, Гостивар и Штип или некое друго 

место од четирите апелациони подрачја во државата; 

Потенцијални едукатори: Претставници на судската администрација, судии 

(претседатели на судови), претставници на Судскиот буџетски совет, експерти за проектен 

менаџмент и управување со фондови, други експерти за јавни финансии; 

Листа на учесници: Академијата редовно води листи на присутни учесници на обуките, 

коишто се дел од една поширока база на податоци за реализирани  обуки за сите 

вработени во правосудството (судии, јавни обвинители, стручни соработници, судско-

административни службеници и вработени во администрацијата на јавните 

обвинителства).  

Референтни прописи и литература: Закон за судови, Закон за судски буџет, Закон за 

извршување на буџет, Закон за сметководство, Закон за буџети и буџетски 

корисници,Законот за судски такси, Законот за државна ревизија, Интерен акт за контроли 

во извршувањето на судскиот буџет. Правилник за сметководство за буџети и буџетски 

корисници, Закон за буџети на РМ, Закон за ревизија, Закон за јавна внатрешна 

финансиска контрола, литература за подготовка на буџет и предлог буџет за користење на 

странски фондови и др. 

 

2) Тема:„УПРАВУВАЊЕ СО СУД, ВИЗИОНЕРСТВО И ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ“ 

Цел на обуката:  

1) Да се запознаат раководните судски службеници со современиот концепт на 

управување со судови, карактеристиките и одговорностите на судскиот менаџмент; 

2) Да се оспособат за успешно раководење со човечките ресурси, начините на 

комуникација и мотивација на вработени; 
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3) Да се детално запознаат со стратешкиот план на судската власт и оспособат за 

подготвување на стратешки планови за работа, како и за нивна реализација; 

4) Да се оспособат за подготовка на систематизации на работни места кои согласно 

расположливите човечки ресурси ќе бидат најефикасни и најрационални за Судот со 

којшто раководат;Вкупен број на учесници: 90 

Број на обуки: 3 (по 30 учесника) 

Начин на обука: Дводневна работилница – 12 часа обука 

Метод: Презентации, работа во групи, форум - дискусии (излагања на учесниците) 

Место на одржување на обуките: За апелациони подрачја Скопје, Битола и Гостивар, 

Штип; 

Потенцијални едукатори: Судски администратори, судии (претседатели на 

судови),експерти за човечки ресурси и стратегиски менаџмент, зависно од можностите 

пожелно на овие обуки е и присуство на меѓународни експерти; 

Листа на учесници: Задолжителна обврска на Академијата. 

Референтни прописи и литература: Закон за судови, Судски деловник, Закон за судска 

служба, Општа литература за управување, странска литература и др. 

 

3) Тема:„УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕДМЕТИ“ 

Цел на обуката:  

1) Да се разменат искуства помеѓу раководните службеници во судската 

администрација со начинот на кој се движат предметите во судот, помеѓу 

одделенијата и судиите, како и помеѓу основните и повисоките судови; 

2) Да се оспособат за навремено делегирање на обврски во рамки на одделенијата, 

како и за постапување и преземање на соодветни дејствија за навремено и успешно 

функционирање на посебните одделенијата во рамки на судовите; 

3) Да се оспособат за соодветно и правилно водење на судските уписници согласно 

Судскиот деловник; 

4) Да се изврши воедначување на праксата на ниво на апелациони подрачја и на 

национално ниво; 

5) Да се овозможи подобрување на ефикасноста на судовите; 

Вкупен број на учесници: 90 

Број на обуки: 3 (по 30 учесника) 
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Начин на обука: Еднодневен семинар – `6 часа обука 

Метод: Презентации, размена на искуства, дебата, дискусии и прашања 

Место на одржување на обуките: Скопје, Битола и Штип; 

Потенцијални едукатори: Искусни претставници на судската администрација – 

раководители на одделенија, судии, други правни експерти од оваа област; 

Листа на учесници: Задолжителна обврска на Академијата. 

Референтни прописи и литература: Закон за судови, Судски деловник, Закон за судска 

служба, Закон за кривичната постапка, Закон за парничната постапка, Странска 

литература и др. 

 

4) Тема:„ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПОЗИТИВНИТЕ ЗАКОНСКИ НОРМИ“ 

Цел на обуката:  

1) Да се запознаат раководните судски службеници со актуелните измени на 

позитивните законски одредби од делокругот на судското работење; 

2) Да се оспособат за давање на соодветни насоки и задолженија на пониските 

административно -  судски службеници за соодветно постапување по поднесоците 

на граѓаните и нивните полномошници; 

3) Да се зголеми свеста за актуелните процесни законски решенија кај сите вработени 

во судската администрација; 

4) Воедначување на пракса на ниво на апелациони подрачја; 

Вкупен број на учесници: 90 

Број на обуки: 3 (по 30 учесника) 

Начин на обука: Еднодневен семинар – 8 часа обука 

Метод: Презентации, практична работа, размена на искуства, дискусии и прашања 

Место на одржување на обуките: Скопје, Битола и Штип; 

Потенцијални едукатори: Судии и јавни обвинители; 

Листа на учесници: Задолжителна обврска на Академијата. 

Референтни прописи и литература: Закон за судови, Судски деловник, Закон за 

кривичната постапка, Измени на Законот за кривична постапка, Закон за парничната 

постапка, Измени на Законот за парнична постапка и др. 
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5) Тема:„СУДСКИ ДЕЛОВНИК И АКМИС“ 

Цел на обуката:  

1) Да се запознаат раководните судски службеници со одредбите од Судскиот 

деловник и да се оспособат за нивна соодветна примена; 

2) Да го разберат значењето на Судскиот деловник за целокупното функционирање на 

судовите; 

3) Да се подобри функционирањето на судовите и нивното секојдневно работење; 

4) Да се изврши воедначување на праксата при примена на Судскиот деловник; 

5) Да се запознаат раководните судски службеници со целите на воведување на 

АКМИС системот и начинот на неговото функционирање ; 

6) Да се стекнат со основни вештини за оперативна работа со АКМИС системот; 

Вкупен број на учесници: 100 

Број на обуки: 4 (по 25 учесника) 

Начин на обука: Дводневен семинар – 12 часа обука 

Метод: Презентации, практична работа, дискусии и прашања 

Место на одржување на обуките: Скопје – Академија за обука на судии и јавни 

обвинители на РМ (сала со компјутери); 

Потенцијални едукатори: Судии и едукатори од редот на поискусните претставници на 

судската администрација, ИТ специјалисти и други соодветни претставници на судството 

или Министерството за правда на РМ; 

Листа на учесници: Задолжителна обврска на Академијата. 

Референтни прописи и литература: Судски деловник; 

 

6) Тема:„КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ“ 

Цел на обуката:  

1) Да се запознаат раководните судски службеници со начинот на комуникација и со 

основните принципи и начела за успешно комуницирање; 

2) Да се оспособат за успешна деловна комуникација со странки, со своите колеги, 

како и да се оспособат деловно да комуницираат со судиите и другите државни 

институции со коишто секојдневно соработуваат; 



16 
 

3) Да ги имплементираат основните начела и одлики на професионални стандарди на 

деловна комуникација; 

Вкупен број на учесници: 100 

Број на обуки: 4 (по 25 учесника) 

Начин на обука: Еднодневен семинар – 6 часа обука 

Метод: Презентации, симулација на случај, студија на случај, дискусии и прашања 

Место на одржување на обуките: Скопје, Битола, Штип и Гостивар; 

Потенцијални едукатори: Специјалисти за комуникации, судии (портпароли на судови), 

други експерти од оваа област; 

Листа на учесници: Задолжителна обврска на Академијата. 

Референтни прописи и литература: Закон за судови, Судски деловник, Закон за судска 

служба, Странска литература (Меѓународни стандарди за комуникации) и др. 

 

7) Тема:„ЈАВНИ НАБАВКИ“ 

Цел на обуката:  

1) Да се запознаат раководните судски службеници со одредбите од Законот за 

јавните набавки и со основните начела на постапката за јавни набавки; 

2) Да се запознаат раководните судски службеници со видовите на постапки за 

доделување на јавна набавка; 

3) Да се оспособат успешно да подготват тендерска документација и да спроведат 

постапка за јавна набавка; 

4) Да се запознаат со најчестите причини за поништување на одлуките за доделување 

на договор за јавна набавка; 

5) Да се зголеми транспарентноста во трошењето на буџетските средства; 

Вкупен број на учесници: 60 

Број на обуки: 3 (по 20 учесника) 

Начин на обука: Еднодневна работилница – вкупно 8 часа обука 

Метод: Презентации, размена на искуства и спорни прашања, работа во групи, дискусии; 

Место на одржување на обуките: Скопје; 
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Потенцијални едукатори: Претседатели на комисиите за јавни набавки, судии 

(претседатели на судови), претставници на Судскиот буџетски совет, претставници на 

Бирото за јавни набавки, како и претставници на Државната комисија за жалби по јавни 

набавки.; 

Листа на учесници: Задолжителна обврска на Академијата е редовно да води листи на 

присутни учесници на обуките. 

Референтни прописи и литература: Закон за судови, Закон за јавните набавки, 

Прирачник за спроведување на јавна набавка, Закон за ревизија, Закон за спречување 

судир на интереси, друга стручна литература и др. 

 

МОДУЛ II: ОБУКА ЗА ВРАБОТЕНИ ВО СУДСКАТА 

АДМИНИСТРАЦИЈА СО ПОВЕЌЕ ОД 2 ГОДИНИ ПРОФЕСИОНАЛНО 

ИСКУСТВО – КОНТИНУИРАНА ОБУКА 

 

 

Целна група: Стручни соработници и судски (правни) советници; 

Потенцијален број на членови на целната група: од 200 до 350 (2012 согласно НПАА 

програмата); 

Вкупен број на обуки: 25 (број на теми помножено со  број на обука по тема) 

Вкупен број на учесници: 1000 (број на обуки помножено со број на учесници за сите теми 

во рамки на модулот) 

 

II. Подмодул: Обука на стручни соработници (правни службеници) и правни 

советници; 

 

1) Тема:„ГРАЃАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО“ 

Цел на обуката:  

 Да се запознаат стручните соработници и советниците со последните измени на 

законот за парнична постапка; 

 Да се оспособат стручните соработници правилно да ги применуваат одредбите од 

Законот за парнична постапка; 

 Да се запознаат со фазите и текот на судската граѓанска постапка, како и со 

процесните решенија што можат да бидат донесени во текот на постапката; 
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Вкупен број на учесници: 200 

Број на обуки: 5 (по 40 учесника) 

Начин на обука: Дводневна работилница – вкупно 12 часа обука 

Метод: Презентации, работа во групи, дискусии и прашања 

Место на одржување на обуките: Скопје, Битола, Гостивар и Штип или некое друго 

место од четирите апелациони подрачја во државата; 

Потенцијални едукатори: Граѓански судии од основните и апелационите судови; 

Листа на учесници: Академијата редовно води листи на присутни учесници на обуките.  

Референтни прописи и литература: Закон за парнична постапка, Закон за облигациони 

односи. 

2) Тема:„КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО“ 

Цел на обуката:  

1) Да се запознаат стручните соработници и советниците со последните измени на 

Законот за кривична постапка  и концептот и целите на новиот Закон за кривична 

постапка, чија што подготовка е во тек; 

2) Да се оспособат стручните соработници правилно да ги применуваат одредбите од 

Законот за кривична постапка; 

3) Да се запознаат со фазите и текот на судската кривична постапка, како и со 

процесните претпоставки за успешно раководење со главен претрес; 

Вкупен број на учесници: 200 

Број на обуки: 5 (по 40 учесника) 

Начин на обука: Дводневна работилница – вкупно 12 часа обука 

Метод: Презентации, работа во групи, дискусии и прашања 

Место на одржување на обуките: Скопје, Битола, Гостивар и Штип или некое друго 

место од четирите апелациони подрачја во државата; 

Потенцијални едукатори: Кривични судии од основните и апелационите судови, 

истражни судии и јавни обвинители од основните и вишите јавни обвинителства; 

Листа на учесници: Академијата редовно води листи на присутни учесници на обуките.  
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Референтни прописи и литература: Закон за кривична постапка, Кривичен законик, 

Закон за извршување на санкции. 

 

 

 

3) Тема:„УПРАВНА И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА“ 

Цел на обуката:  

1) Да се запознаат стручните соработници и советниците со последните новини и 

реформи на управното и прекршочното законодавство; 

2) Да се запознаат со начинот на кој се спроведува управната постапка, нејзините 

фази и основни начела; 

3) Да се запознаат со целите на реформата во прекршочното законодавство, начинот 

на казнување, системот на глоби и можностите за посредување и порамнување; 

4) Да во целина го разберат судскиот систем во државата и процесното законодавство 

кој ги регулира посебните материјално - правни области; 

Вкупен број на учесници: 200 

Број на обуки: 5 (по 40 учесника) 

Начин на обука: Дводневна работилница – вкупно 12 часа обука 

Метод: Презентации, работа во групи, дискусии и прашања 

Место на одржување на обуките: Скопје, Битола, Гостивар и Штип или некое друго 

место од четирите апелациони подрачја во државата; 

Потенцијални едукатори: Прекршочни судии, судии на Управниот суд на РМ, други 

правни експерти од управната и прекршочната материја; 

Листа на учесници: Академијата редовно води листи на присутни учесници на обуките.  

Референтни прописи и литература: Закон за управна постапка, Закон за управните 

спорови, Закон за прекршоците и Закон за судови. 

 

4) Тема:„СУДСКИ ДЕЛОВНИК И АКМИС“ 

Цел на обуката:  
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1) Да се запознаат стручните соработници и правните советници со одредбите од 

Судскиот деловник и да се оспособат за нивна соодветна примена; 

2) Да го разберат значењето на Судскиот деловник за целокупното функционирање на 

судовите; 

3) Да се подобри функционирањето на судовите и нивното секојдневно работење; 

4) Да се запознаат стручните соработници и правните советници со целите на 

воведување на АКМИС системот и начинот на неговото функционирање ; 

5) Да се стекнат со потребните вештини за оперативна работа со АКМИС системот; 

Вкупен број на учесници: 200 

Број на обуки: 5 (по 40 учесника) 

Начин на обука: Еднодневен семинар – 9 часа обука 

Метод: Презентации, практична работа, дискусии и прашања 

Место на одржување на обуките: Скопје – Академија за обука на судии и јавни 

обвинители на РМ (сала со компјутери); 

Потенцијални едукатори: Судии, раководни судски службеници (секретари на судови – 

администратори), ИТ специјалисти и други соодветни претставници на судството или 

Министерството за правда на РМ; 

Листа на учесници: Задолжителна обврска на Академијата. 

Референтни прописи и литература: Судски деловник; 

 

6) Тема:„КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ И УСЛУГА НА СТРАНКИТЕ“ 

Цел на обуката:  

1) Да се запознаат стручните соработници и правните советници со начинот на 

комуникација и со основните принципи и начела за успешно комуницирање; 

2) Да се оспособат за успешна деловна комуникација со надворешните странки, со 

своите колеги – внатрешни странки, како и да се оспособат деловно да 

комуницираат со судиите; 

3) Да ги развијат основните начела и одлики на професионални стандарди на деловна 

комуникација и услуга на странките; 

Вкупен број на учесници: 200 

Број на обуки: 5 (по 40 учесника) 

Начин на обука: Еднодневен семинар – 7 часа обука 
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Метод: Презентации, симулација на случај, студија на случај, дискусии и прашања 

Место на одржување на обуките: Скопје, Битола, Штип и Гостивар; 

Потенцијални едукатори: Специјалисти за комуникации, судии (портпароли на судови), 

други експерти од оваа област; 

Листа на учесници: Задолжителна обврска на Академијата. 

Референтни прописи и литература: Закон за судови, Судски деловник, Закон за судска 

служба, Странска литература (Меѓународни стандарди за комуникации) и др. 

 

МОДУЛ II: ОБУКА ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО СУДСКАТА 

АДМИНИСТРАЦИЈА СО ПОВЕЌЕ ОД 2 ГОДИНИ РАБОТНО 

ИСКУСТВО – КОНТИНУИРАНА ОБУКА 

 

 

Целна група: Вработени во судската администрација со работно искуство над 2 години; 

Потенцијален број на членови на целната група: од 1400 до 1700 (2012 согласно НПАА 

програмата); 

Вкупен број на обуки: 190 (број на теми помножено со  број на обука по тема) 

Вкупен број на учесници: 6000 (број на обуки помножено со број на учесници за сите теми 

во рамки на модулот) 

 

III. Подмодул: Обука на административно-технички работници вработени во 

судската служба; 

 

1) Тема:„КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ И УСЛУГА НА СТРАНКИТЕ ЗА 

СУДСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА“ 

 

Цел на обуката:  

1) Да се запознаат вработените во судската администрација со начинот на 

комуникација и со основните принципи и начела за успешно комуницирање; 
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2) Да се оспособат за успешна деловна комуникација со надворешните странки, со 

своите колеги – внатрешни странки, како и да се оспособат деловно да 

комуницираат со судиите со коишто работат; 

3) Да ги развијат основните начела и одлики на етичките и професионални стандарди 

на деловна комуникација и услуга на странките; 

4) Да научат да се справуваат со проблематични, т.е. конфликтни странки; 

5) Да се зголеми довербата на јавноста во судскиот систем; 

6) Да се подобри ефикасноста на судовите; 

Вкупен број на учесници: 1000 

Број на обуки: 30 (по мах. 35 учесника) 

Начин на обука: Еднодневен семинар – 8 часа обука 

Метод: Презентации, симулација на случај, студија на случај, дискусии и прашања 

Место на одржување на обуките: Во сите поголеми судови – регионални центри како 

што се: Скопје, Битола, Штип, Гостивар, Тетово, Струмица, Прилеп, Куманово, Охрид, 

Велес и сл; 

Потенцијални едукатори: Специјалисти за комуникации, претставници на судската 

администрација, судии (портпароли на судови), други експерти од оваа област; 

Листа на учесници: Задолжителна обврска на Академијата,а согласно новата база на 

податоци и развиениот интернет портал, оваа информација ќе биде јавно достапна 

непосредно по завршувањето на секоја од обуките. 

Референтни прописи и литература: Судски деловник, Закон за судска служба, Етички 

кодекс за државните службеници (Етички кодекс за судската администрација ако се 

изготви), Европски кодекс за јавна администрација, Странска литература (Меѓународни 

стандарди за комуникации) и др. 

 

2) Тема:„ЕТИКА ЗА СУДСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА“ 

 

Цел на обуката:  

1) Да се запознаат со етичките стандарди предвидени во домашните прописи и 

кодекси; 

2) Да се запознаат со меѓународните, и особено со европските стандарди за судска 

етика; 
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3) Да се оспособат да ги применуваат основните етички стандарди и соодветно да 

реагираат на непристојните предлози на странките; 

4) Да се подигне нивото на етика кај сите вработени во судството и да се зголеми 

довербата на јавноста; 

5) Да се зголеми транспарентноста во работењето на судовите и да се намали 

евентуалната корупција кај вработените о судската администрација; 

Вкупен број на учесници: 1400 

Број на обуки: 40 (по 35 учесника) 

Начин на обука: Еднодневен семинар – `6 часа обука 

Метод: Презентации, размена на искуства, дебата, дискусии и прашања 

Место на одржување на обуките: Во сите поголеми судови – регионални центри како 

што се: Скопје, Битола, Штип, Гостивар, Тетово, Струмица, Прилеп, Куманово, Охрид, 

Велес и сл; 

Потенцијални едукатори: Искусни претставници на судската администрација, судии, 

други правни експерти од оваа област; 

Листа на учесници: Задолжителна обврска на Академијата. 

Референтни прописи и литература: Судски деловник, Закон за судска служба, Етички 

кодекс за државните службеници (Етички кодекс за судската администрација ако се 

изготви), Европски кодекс за јавна администрација, Странска литература и др. 

 

3) Тема:„УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕДМЕТИ“ 

 

Цел на обуката:  

1) Да се запознаат вработените во судската администрација со начинот на кој се 

движат предметите во судот, помеѓу одделенијата и судиите, како и помеѓу 

основните и повисоките судови; 

2) Да се оспособат за навремено постапување и преземање на соодветни дејствија по 

сите видови поднесоци од страна на граѓаните и нивните полномошници; 

3) Да се запознаат и оспособат соодветно и правилно водење на судските уписници 

согласно Судскиот деловник; 

4) Да се изврши воедначување на праксата на ниво на апелациони подрачја и на 

национално ниво; 
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5) Да се овозможи подобрување на ефикасноста на судовите и да се забрзаат одделни 

судски постапки; 

Вкупен број на учесници: 800 

Број на обуки: 30 (по мах.30 учесника) 

Начин на обука: Еднодневен семинар – 8 часа обука 

Метод: Презентации, практична работа, размена на искуства, дискусии и прашања 

Место на одржување на обуките: Скопје, Битола, Штип и Гостивар или  некое друго 

место за секое апелационо подрачје пооделно; 

Потенцијални едукатори: Судии, претставници на судската администрација – судски 

секретари и раководители на одделенија, други правни експерти од оваа област; 

Листа на учесници: Задолжителна обврска на Академијата. 

Референтни прописи и литература: Закон за судови, Судски деловник, Закон за 

кривичната постапка, Закон за парничната постапка и др. 

 

4) Тема:„СУДСКИ ДЕЛОВНИК“ 

 

Цел на обуката:  

1) Да се запознаат вработените во судската администрација со одредбите од Судскиот 

деловник и да се оспособат за нивна соодветна примена; 

2) Да го разберат значењето на Судскиот деловник за целокупното функционирање на 

судовите; 

3) Да се подобри функционирањето на судовите и нивното секојдневно работење; 

4) Да се изврши воедначување на праксата при примена на Судскиот деловник; 

Вкупен број на учесници: 1000 

Број на обуки: 30 (по мах. 35 учесника) 

Начин на обука: Еднодневен семинар – 8 часа обука 

Метод: Презентации, практична работа – студија на случај, дискусии и прашања 

Место на одржување на обуките: Скопје, Гостивар, Битола и Штип или  некое друго 

место за секое апелационо подрачје поодделно; 
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Потенцијални едукатори: Судии и едукатори од редот на поискусните претставници на 

судската администрација, Министерство за правда на РМ; 

Листа на учесници: Задолжителна обврска на Академијата. 

Референтни прописи и литература: Судски деловник; 

 

 

 

 

5) Тема:„ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И РАБОТА СО АКМИС СИСТЕМОТ“ 

 

Цел на обуката:  

1) Да се подобри функционирањето на судовите и нивното секојдневно работење; 

2) Да се запознаат најголемиот  број судски службеници со целите на воведување 

на АКМИС системот и начинот на неговото функционирање ; 

3) Да се стекнат со потребните вештини за оперативна работа со АКМИС 

системот; 

Вкупен број на учесници: 1000 

Број на обуки: 30 (по мах. 35 учесника) 

Начин на обука: Еднодневен семинар – 9 часа обука 

Метод: Презентации, практична работа, дискусии и прашања 

Место на одржување на обуките: Скопје – Академија за обука на судии и јавни 

обвинители на РМ (сала со компјутери); 

Потенцијални едукатори: Судии и едукатори од редот на поискусните претставници на 

судската администрација, ИТ специјалисти и други соодветни претставници на судството 

или Министерството за правда на РМ; 

Листа на учесници: Задолжителна обврска на Академијата. 

Референтни прописи и литература: Потребната ИТ литература по предлог на едукторите 

коишто ќе ги реализираат програмите за обука на овие работилници; 
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6) Тема:„УПРАВУВАЊЕ СО ВРЕМЕТО“ 

 

Цел на обуката:  

1) Да се запознаат вработените во судската администрација со концептот на управување 

со времето. Што е управување со време? 

2) Да се оспособат ефикасно и рационално да го користат своето работно време во текот 

на денот; 

3) Да се оспособат успешно да си ги планираат обврските преку изготвување на дневни, 

неделни и месечни планови (календари) за работните задачи и обврски; 

4) Да се стекнат со знаење како да се направи баланс помеѓу приватните и службените 

обврски и како да ги исполнат нужните обврски што можат д асе јават во текот на 

работното време; 

5) Да се подобри колегијалноста и тимската работа во рамки на судовите; 

6) Да се зголеми ефективноста во работењето на судската администрација. 

 

Вкупен број на учесници: 800 

Број на обуки: 30 (по мах. 30  учесника) 

Начин на обука: Еднодневни семинари – работилници 

Метод: Презентации, студија на случај, дискусии и прашања 

Место на одржување на обуките: Скопје, Битола, Гостивар и Штип; 

Потенцијални едукатори: Имајќи го во предвид (општиот) вид и карактерот на темата, 

едукатор може да биде секој кој има солидни познавања од оваа област, се разбира со 

предност на претставниците од судството; 

Листа на учесници: Задолжителна обврска на Академијата. 

Референтни прописи и литература: Странска литература, Прирачник за управување со 

времето, Изготвен материјал од страна на едукаторите и сл,; 

 

7) Тема: „ОБУКА ЗА СУДСКИТЕ ДОСТАВУВАЧИ“ 

Цел на обуката:  

1) Да се запознаат вработените задолжени за достава на писмена во Судот со 

начините на достава согласно Законот за парнична постапка и Законот за кривична 

постапка; 
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2) Да се оспособат ефикасно и рационално да го користат своето работно време во 

текот на денот со оглед на специфичноста на нивното работно место; 

3) Да се стекнат со знаење како да остварат соодветна деловна комуникација со 

своите колеги, судиите и надворешните странки; 

4) Да се запознаат со етичките стандарди предвидени во домашните прописи и 

кодекси; 

5) Да се зголеми ефективноста во работењето на судската администрација; 

 

 

Вкупен број на учесници: 200 

Број на обуки: 8 (по 25 учесника) 

Начин на обука: Еднодневни семинари – работилници 

Метод: Презентации, студија на случај, дискусии и прашања 

Место на одржување на обуките: Скопје, Битола, Гостивар и Штип; 

Потенцијални едукатори: Претставници на судската администрација, судии, други 

експерти; 

Листа на учесници: Задолжителна обврска на Академијата. 

Референтни прописи и литература: Закон за судови, Закон за кривичната постапка, 

Закон за парничната постапка и Судски деловник; 

 

8) Тема: „ОБУКА ЗА СУДСКИТЕ АРХИВАРИ“ 

Цел на обуката:  

1) Да се запознаат вработените задолжени за архивирање на предмети во Судот со 

начинот и постапката на архивирање, како и со роковите за поништување на 

архивираните предмети; 

2) Да се оспособат правилно да ги архивираат предметите согласно Законските 

прописи од оваа област; 

3) Да се подобри евиденцијата на решени и незавршени предмети во судовите; 

 

Вкупен број на учесници: 150 (архивари и членови на комисиите за архивирање) 

Број на обуки: 5 (по 30 учесника) 
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Начин на обука: Еднодневни семинари – работилници 

Метод: Презентации, студија на случај, дискусии и прашања 

Место на одржување на обуките: Скопје, Битола, Гостивар и Штип; 

Потенцијални едукатори: Претставници на судската администрација, судии, 

претставници на Архивот на РМ, Министерството за правда на РМ и други експерти; 

Листа на учесници: Задолжителна обврска на Академијата. 

Референтни прописи и литература: Закон за судови, Закон за архивска граѓа и Судски 

деловник; 

 

МОДУЛ II: ОБУКА ЗА ВРАБОТЕНИ ВО СУДСКАТА 

АДМИНИСТРАЦИЈА СО ПОВЕЌЕ ОД 2 ГОДИНИ ПРОФЕСИОНАЛНО 

ИСКУСТВО – КОНТИНУИРАНА ОБУКА 

 

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА ЗА ОБУКА 

 

Целна група: Вработени во судската администрација; 

Потенцијален број на членови на целната група: од 390 до 450 (2012 согласно НПАА 

програмата); 

Вкупен број на обуки: 20  (број на теми помножено со  број на обука по тема) 

Вкупен број на учесници: 490 (број на обуки помножено со број на учесници за сите теми 

во рамки на модулот) 

 

1) Тема:„ОБУКА НА ОБУЧУВАЧИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО СУДСКАТА 

АДМИНИСТРАЦИЈА“ 

 

Цел на обуката:  

1) Да се обноват знаењата на веќе обучените едукатори за судска администрација; 

2) Да се оспособи дополнителен број на едукатори кои би можеле да се вклучат во 

реализацијата на оваа програма; 

3) Да се запознаат потенцијалните учесниците со методите за учење на возрасни; 
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4) Да се запознаат потенцијалните учесници со фазите на подготовка и реализација на 

една обука; 

5) Да се оспособат успешно да подготват презентација и материјал за обука; 

6) Да се стекнат со соодветни вештини на презентирање; 

Вкупен број на учесници: 40 

Број на обуки: 2 (по 20 учесника) 

Начин на обука: Дводневна работилница – вкупно 14 часа обука 

Метод: Презентации, работа во групи, практични вежби, симулации; 

Место на одржување на обуките: Скопје; 

Потенцијални едукатори: Искусни едукатори од редот на листата на Академијата, како и 

други експерти од оваа област; 

Листа на учесници: Академијата редовно води листи на присутни учесници на обуките.  

Референтни прописи и литература: По избор на едукаторите, странска литература 

 

2) Тема:„ОБУКА ЗА ИТ СПЕЦИЈАЛИСТИ И Е-РЕКОРДИНГ“ 

Цел на обуката:  

1) Да се запознаат вработените во судската администрација задолжени за ИТ со 

структурата, начинот на функционирање и главните карактеристики на АКМИС 

системот, Data Base Manager, основна CISCO обука и администрација на Check 

point и останатите антивирус платформи; 

2) Да се оспособат потенцијалните учесници за брзо надминување и решавање на 

евентуалните проблеми кои се појавуваат при секојдневното работење со АКМИС 

системот; 

3) Да се оспособат да ги препознаат системските слабости на АКМИС системот и да 

дадат предлози за негово надградување и усовршување; 

4) Да се оспособат да ги пренесат потребните знаења на колегите во судот каде што 

работат, како би можеле успешно и оперативно да го користат овој систем; 

Вкупен број на учесници: 50 

Број на обуки: 2 (по 25 учесника) 

Начин на обука: Дводневна работилница – вкупно 12 часа обука 
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Метод: Презентации, работа во групи, практична работа, дискусии и прашања 

Место на одржување на обуките: Скопје во Академијата за обука на судии и јавни 

обвинители на РМ; 

Потенцијални едукатори: ИТ специјалисти, претставници на компанијата која што го 

развива системот; 

Листа на учесници: Академијата редовно води листи на присутни учесници на обуките.  

Референтни прописи и литература:ИТ литература, подготвен материјал од едукаторите. 

 

3) Тема:„ОБУКА ЗА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И ВРАБОТЕНИ ОДГОВОРНИ ЗА 

БУЏЕТСКИОТ ПРОЦЕС“ 

Цел на обуката:  

1) Да се запознаат потенцијалните учесници со утврдувањето, планирањето и 

извршувањето на буџетот на судската власт; 

2) Да се запознаат овие вработени со начинот на подготвување на завршните сметки, 

евиденцијата на основните средства, АМБС и буџетскиот циркулар; 

3) Да се подобри соработката помеѓу буџетските корисници, Судскиот буџетски совет 

и Министерството за финансии на РМ; 

4) Да се препознаат најчестите проблеми при реализацијата на буџетите и да се 

предложат соодветни мерки и начини за нивно надминување; 

Вкупен број на учесници: 60 

Број на обуки: 3 (по 20 учесника) 

Начин на обука: Еднодневна работилница – вкупно 8 часа обука 

Метод: Презентации, работа во групи, дискусии и прашања 

Место на одржување на обуките: Скопје, Битола, Гостивар и Штип или некое друго 

место од четирите апелациони подрачја во државата; 

Потенцијални едукатори: Претставници на судската администрација коишто работат во 

службите за материјално - финансиско работење, претставници на Судскиот буџетски 

совет, претставници на Министерството за финансии на РМ и други експерти од 

предметната материја; 

Листа на учесници: Академијата редовно води листи на присутни учесници на обуките.  
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Референтни прописи и литература: Законот за судски буџет, Законот за Судски Совет, 

Закон за судови, Законот за буџети, Закон за извршување на буџет на РМ, Интерен акт на 

СБС. 

 

4) Тема:„ОБУКА ЗА СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА“ 

Цел на обуката:  

1) Да се запознаат припадниците на судската полиција со Правилникот за работењето 

на судската полиција; 

2) Да се запознаат со начините на обезбедување на судската зграда; 

3) Да се оспособат за соодветна реакција во случај на инцидент во Судот и 

елементарна непогода; 

4) Да се запознаат со начините на справување со конфликтни странки; 

5) Да се запознаат со етичките стандарди предвидени во домашните прописи и 

кодекси 

6) Да се стекнат со практични вештини за ракување со оружје; 

7) Да се подобри комуникацијата со другите вработени во судот во насока на 

подобрување на безбедноста во судските згради; 

Вкупен број на учесници: 180 

Број на обуки: 6 (по 30 учесника) 

Начин на обука: Еднодневен семинар – 9 часа обука 

Метод: Презентации, практична работа, дискусии и прашања 

Место на одржување на обуките: Скопје, Битола, Штип, Гостивар и Центрите за гаѓање 

при Секторите за внатрешни работи во наведените градови; 

Потенцијални едукатори:Претставници на судската администрација, претставници на 

Министерството за правда и Министерството за внатрешни работи на РМ; 

Листа на учесници: Задолжителна обврска на Академијата. 

Референтни прописи и литература: Судски деловник, Правилник за работење на 

судската полиција, Скинер и Харниш материјали; 

 

 

5) Тема:„ОБУКА ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА 

СУДСКИОТ СОВЕТ НА РМ “ 
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Цел на обуката:  

1) Да се запознаат вработените со законската рамка од областа на материјално – 

финансиското работење на буџетските корисници; 

2) Да се оспособат за правилно водење на Регистарот за судски службеници согласно 

Законот; 

3) Да ги развијат основните комуникациски вештини со корисниците, како и писмена 

комуникација по однос на различните поднесоци (поплаки и претставки); 

4) Да се оспособат за доследна примена на Законот за јавните набавки; 

5) Да се стекнат со потребните знаења од областа на трудовото право и Законот за 

работни односи како што се правата на судиите и на другите вработени во судскиот 

систем; 

6) Да се оспособат за подготовка на буџети финансирани од меѓународни донатори, 

како и предпристапните фондови на ЕУ; 

 

Вкупен број на учесници: 60 

Број на обуки: 3 (по 20 учесника) 

Начин на обука: Дводневен семинар – 12 часа обука 

Метод: Презентации, работи во групи, дискусии и прашања 

Место на одржување на обуките: Скопје или некоја друга локација во државата; 

Потенцијални едукатори: Специјалисти за комуникации, судии (портпароли на судови), 

други експерти од оваа област; 

Листа на учесници: Задолжителна обврска на Академијата. 

Референтни прописи и литература: Закон за судови, Закон за судска служба, Закон за 

работни односи, Закон за јавните набавки, Закон за слободен пристап до информациите, 

Закон за извршување на буџет, Прирачник за спроведување на јавна набавка, Странска 

литература за подготвување и управување со проекти и др. 

 

6) Тема:„ОБУКА ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО УПРАВНИОТ СУД НА РМ “ 

Цел на обуката:  

1) Да се запознаат вработените со законската рамка од областа на управното право; 

2) Да се оспособат правилно да го применуваат Судскиот деловник; 
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3) Да ги развијат основните комуникациски вештини со странките, особено 

комуникација по телефон; 

4) Да се оспособат за работа со АКМИС системот; 

 

Вкупен број на учесници: 50 - 100 

Број на обуки: 4 (по 25 учесника) 

Начин на обука: Еднодневен семинар – 8 часа обука 

Метод: Презентации, работи во групи, дискусии и прашања 

Место на одржување на обуките: Скопје; 

Потенцијални едукатори: Претставници на Врховниот суд, Судии на Управниот суд, 

претставници на судската администрација, ИТ специјалисти и други експерти од областа 

на управното право; 

Листа на учесници: Задолжителна обврска на Академијата. 

Референтни прописи и литература: Закон за судови, Закон за судска служба, Судски 

деловник, Закон за општа управна постапка, Закон за управните спорови и др. 

 

7) Тема: „ОБУКА ЗА СУДСКИТЕ ПРЕВЕДУВАЧИ“ 

Цел на обуката:   

1) Да се запознаат судските преведувачи со основната правна терминологија и 

значењето на одредени фрази кои најчесто се применуваат во судницата; 

2) Да се запознаат со начинот на однесување во судница и соработка со судијата; 

3) Да се изработи Лексикон за правна терминологија, кој во електронска форма би се 

доставил до сите судови во државата;* 

 

Вкупен број на учесници: 100 

Број на обуки: 4 (по 25 учесника) 

Начин на обука: Еднодневни семинари – работилници 

Метод: Презентации, дискусии и прашања 

Место на одржување на обуките: Скопје, Битола, Гостивар и Штип; 
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Потенцијални едукатори: Претставници на судската администрација, судии, лингвисти; 

Листа на учесници: Задолжителна обврска на Академијата. 

Референтни прописи и литература: По предлог на едукаторите; 

 

 

 

IV. РИЗИЦИ 

 

Како можни ризици при имплементација на оваа три - годишна наставна Програма за 

вработените во судската администрација се наведуваат:  

- недостаток на мотивација или интерес кај вработените во судовите; 

- недостаток на финансии; 

- недостаток на соработка или разбирање кај судските менаџери (претседатели и 

секретари на судовите); 

-  недоволен број на искусни и квалификувани обучувачи во редот на судската 

администрација  итн.  

Сепак, имајќи ги во предвид позитивните размислувања на членовите на работната 

група и поддршката што програмата ја доби од претседателите на неколку судови, како и 

предвидената специјализирана програма за обука на обучувачи за судската 

администрација, сметам дека најголема пречка би била изнаоѓањето на соодветни 

финансиски средства за реализација на оваа програма. Затоа истата е поделена во неколку 

модули и подмодули, временскиот период е продолжен на три години, па истата може да 

се реализира на делови, и дава можност за обезбедување на финансиска поддршка од 

меѓународните институции и донатори. 

Во таа смисла, се надеваме дека и нејзината реализација ќе започне многу брзо, уште 

во втората половина на 2010 година. 
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9 март 2010год.- реструктуиран на 29 март 2010год. 

 

ПОЧЕТНА И КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА И ОБУКА  

НА СУДСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА ВО МАКЕДОНИЈА 

Изготвување на  

Рамковна програма за стручно усовршување на  

вработените во судската администрација 
 

ОЦЕНКА НА ПОТРЕБИТЕ ОД ОБУКА 
 

 

ВОВЕД И ЦЕЛИ 

 

Клучна и движечка компонента до она што значи ефикасни и ефективни судови е секако добро 

едуцирана и обучена судска администрација.  Едукацијата и обуката на  судската администрација 

претставува критичен елемент во процесот на судски реформи во Република Македонија. Во таа 

смисла, важноста на едукацијата на судската администрација законодавецот ја канализира преку 

следните законски регулативи: 

    Законот за судски буџет каде што се предвидува да од вкупните наменети средства за 

судската власт најмалку 2% задолжително се издвојат за стручно усовршување на 

судиите, државните службеници, судската полиција и другите вработени во судовите 

(Член 4 од Законот).  Освен тоа, оваа намера на законот ја потврдува и одредбата од 

членот 5 на овој Закон каде што во расходите на судскиот буџет се предвидени и 

трошоци за стручно усовршување; 

 Законот за  судска служба со кој се предвидува дека секој вработен во судската служба  

има право на стручно и професионално усовршување (член 24 од Законот). Освен тоа, 

оценувањето на судскиот службеник се врши врз основа на податоците за резултатите од 

работата и личните квалитети, имајќи ги во предвид и податоците за обуките;   

 Законот за обука на судии и јавни обвинители кој предвидува постојано стручно 

усовршување на судските служби (член 2 од Законот) како цел на Академијата, но и 

детерминира конкретна активност во контекст на исполнувањето на целта, организација и 

спроведување на обуки за судските служби (член 6 од Законот), што треба да се 

реализира преку изготвување и имплементација на посебни програми (член 45 од 

Законот) одобрени од Управниот одбор на Академијата.  

 

Според тоа, јасно е дека судската администрација има право, но и обврска, на постојана едукација 

и обука.  

 

JUDICIAL REFORM 
IMPLEMENTATION PROJECT 
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Иницијалната рамковна програма за обука на судската администрација е развиена од страна на 

Академијата за периодот од 2007 до 2009 година. Поради недостаток на капацитети, човечки и 

финансиски, Академијата не била во можност да ја спроведе Програмата во целост.   

 

Во моментов Академијата е во процес на изготување на нова програма за обука на судската 

администрација за периодот од 2010 до 2012 година.  ЈРИП го подржува  изготвувањето на  

Рамковна програмата за стручно усовршување на вработените во судската администрација со тоа 

што ќе обезбеди експертиза од страна на своите правни експерти, еден надворешен, локален, 

експерт и ќе спроведе проценка на потребите за обука помеѓу судската администрација.   

 

Материјалите од спроведената проценка на потребите за обука помеѓу судската администрација ќе 

бидат доставени до Работна група формирана од страна на Академијата која за цел има, со 

подршка од ангажираниот консултант да развие континуирана, флексибилна,реална Рамковна 

програмата за стручно усовршување на вработените во судската администрација.   

 

Целта на изготвената Програма е да го подигне нивото, како во квантитативна (вклучување на 

поголем број на профили во судот) така и во квалитативна (проширување и подобрување на 

содржините на курсевите) смисла, да го исфрли од употреба досегашниот ad hoc, не континуиран 

пристап на спроведување на обуки, и наметне еден одржлив квалитет.  Воедно, да се понуди врска 

помеѓу постоечкото знаење, способности, вештини и потребите на судовите, во моментов и во 

иднина.  Дополнително, да се зајакнат капацитетите на човечките ресурси во судството со цел да 

се потикне креативно размислување во процесот на изнаоѓање на решенија за извршување на 

зададените задачи кои и онака се зголемени со воведувањето на нова легислатива.  
 

ФАЗА 1. ПРОЦЕС НА ОЦЕНКА НА ПОТРЕБИТЕ ОД ОБУКА 

 

Изготвувањето на една континуирана, флексибилна, реална Програма за обука за судска 

администрација е голем предизвик.   

 

Се оцени дека со цел да се утврдат вистинските потреби на корисниците, по различни профили и 

инстанци, од обука, потребно е да се спроведе проценка на потребите преку прашалник, писмена 

достава на информации, и дискусија на теми врзани за потребите за обука кои би сакале 

вработените во судската администрација посебно да ги истакнат.  

 

Методологијата за утврдување на потребите од областа на едукација и обука на судската 

администрација беше одобрена од присутните на Работната група на состанокот одржан на 11ти 

јануари 2010 во просториите на Академијата за обука на судии и јавни обвинители.  

 

Инструмени за прибирање на информации. Прашалниот (Прилог бр. 1) беше избран за најсоодветен 

инструмент за утврдување на потребите од обука согласно што беше проценето дека така може да 

се добијат јасни и детални податоци важни за остварување на целите поставени од самиот почеток 

на изготвувањето на Програмата, податоци од голем број на лица, на релативно лесен и не многу 

скап начин. Дискусијата беше избрана како дополнителен модул за испитување сметајќи дека 

преку директен контакт ќе може да се појасни, ако не е доволно јасно, некое од прашањата 

внесени во прашалникот, но и на испитаниците ќе им се даде можност слободно да истакнат и 

споделат нивни размислувања и досегашни искуства кои како информација би го потпомогнале 

процесот но и оплемениле содржината на Програмата.  

 

Испитани лица. Работната група оформена при Академијата, земајќи го во предвид вкупниот број 

на вработени во судската администрација, одлучи дека испитувањето на 10% проценти од 

врупниот број на вработени во судска администрација  (околу 150 испитаници) би дало доволна 
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содржина и информација за потребите врзани за обука на судската администрација. Следните 

критериуми беа земени во предвид при определувањето кој ќе биде назначен за испитаник: 

вклученост на вработени од судската администрација од сите судови на РМ, од сите инстанци, 

претставници на различни групи на вработени по профил, и соодветна (во број) застапеност на 

секој суд согласно бројот на вработени во тој суд.  Листата беше изготвена   од претставниците на 

Здружението на судска администрација на РМ, членови на Работната група, и броеше 148 лица 

претставници на различни профили, судови и инстанци (Прилог 2). 

 

Повратно, Проектот за имплементација на судски реформи на УСАИД, за време на закажаните 

тркалезни маси за секое апелационо подрачје, доби информации, преку одговорениот прашалник, 

од 121 испитаник. Вкупно 108 лица, вработени во судската администрација, беа присутни и дадоа 

свој придонес од аспект на утврдување на потребите за обука за време на петте организирани 

тркалезни маси. 

  

Прашалник. Развојот на прашалникот беше врзан за она што е негова цел, т.е. да биде 

инструмент кој ќе понуди содржина од повеќе области на информации тесно врзани за обуката.  

 

Прашалникот беше презентиран на Работната група на 11ти јануари, одобрен од истата на 15ти 

јануари (прилог бр. 1), и дистрибуиран на испитаниците (по листа на испитаници дадена од 

Здружението за судска администрација на РМ– прилог 2) од 22 јануари 2010год. Пополнетите 

прашалници беа доставени од испитаниците на средбите за дикусија за потребите за обука на 

судската администрација. 

 

Со цел полесна анализа на внесените податоци од испитаниците од страна на експертот  и 

Работната група, Проектот за имплементација на судски реформи изврши внес на истите во Excel . 

Дополнително, Проектот изготви и краток преглед, анализа, на добиените податоци (Прилог бр. 

3).  

 

Сумарниот преглед на податоците добиени преку прашалникот заедно со врските како:  

1. Која е вашата сегашна позиција во судот?, Дали сте нов вработен или имате подолг стаж на 

работа во судот?, и, Каков вид на обука треба да биде приоритет?, 

2. Која е вашата сегашна позиција во судот?, Како работите?, и, За да ја вршите вашата 

сегашна работа: Каква обука се уште ви е потребна (дали на работно место или пак 

формален курс) за стручно да ја извршувате вашата работа?;  

3. Во кое одделение работите? и За да ја вршите вашата сегашна работа: Каква обука се уште 

ви е потребна (дали на работно место или пак формален курс) за стручно да ја извршувате 

вашата работа? 

се дадени во прилог на овој извештај (Прилог бр. 3) 

  

Врз основа на сумарните податоци дадени во Прилог34 може да се изведат првичните општи 

насоки и аспекти на дефинирање на рамките на самата Програма.  

Би ги истакнале следните клучни податоци: 

Структура на испитаници, по години на работен стаж во судот и нивните потреби од обука: 

 Структурата на испитаници, по години на работен стаж во судот, укажува на различните 

потреби на ново вработените и поискусните вработени во судската администрација на РМ.   

Потреба од ориентација (почетна обука) на нови вработени и обука организирана во 

континуитет.  

 Несомнена е потребата на вработените, во различни профили, во судовите за воведување 
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на редовна почетна обука за нововработените судски службеници (88% од испитаници). 

Без оглед на годините на стаж и видот на работното место, несомнена е определбата на 

испитаниците дека е потребна почетна обука за нововработени, а генерално обуката за сите 

треба да се спроведува во континуитет. 

 78% испитаници ценат дека приоритет треба да се даде на континуиран, наместо на 

почетен, вид на обука. 

Креирање на програми за обука на судските вработени согласно нивните работни задачи 

дефинирани во ситематизациите на судовите: 

 Постојните обврски и работни задачи на вработените во судовите се јасно утврдени во 

рамките на работните места и систематизациите. Без разлика на работниот стаж, 

вработените се детално запознати со обврските и имаат јасна претстава за нивното место 

во институцијата во која работат. Незначителен е бројот на вработени кои сметаат дека во 

пракса им се доделени дополнителни обврски кои не се предвидени за тоа работно место. 

Повеќето меѓу нив напоменуваат дека ги извршуваат работните задачи за еден степен 

повисоки позиции а се со решение за пониска работна позиција.  

Внатрешна и надворешна комуникација и соработка  

 Повеќе од ½ од испитаниците работат тимски, повеќе од 1/3 од испитаниците работат 

самостојно, но  84% испитаници укажуваат дека извршувањето на зададените работни 

задачи им налага да соработуваат и комуницираат со други луѓе (колеги, странки).  

 67% испитаник смета дека има умерена самостојност при извршувањето на работните 

обврски и донесувањето на соодветни одлуки. Во корелација со работниот стаж на 

испитаниците (53% испитаници имаат работен стаж од повеќе од 5 години)може да се 

констатира дека искуството во голема мера придонесува за извесната самостојност при 

донесувањето на одлуки без оглед на позицијата во хиерархијата на организационата 

структура. 

Задолжителност на обуката на судската администрација 

 86% испитаници  сметаат дека обуката на судската администрација несомнено треба да 

биде задолжителна. 

Спроведени обуки и вклученост на судската администрација 

 Повеќе од 1/3 или 48 испитаници не посетиле воопшто обука во изминативе 5 години во 

РМ. 

 Најголемиот број од испитаници се изјасниле дека посетувале обуки организирани од 

Академијата за судии и јавни обвинители, Здружението на судии на РМ или од УСАИД. 

 72% испитаници никогаш не посетиле обука во странство. 

Пренос на знаења 

 Испитаниците се сложни дека практична обука во комбинација со дискусии (споделувања 

на искуства) е најсодветна за нивните потреби. Студиските престои во странство за 

запознавање на друг вид на пракси и искуства исто така се предмет на нивен интерес. 

Локација на одржување на обуки 

 Во однос на местото каде би сакале обуките да се одржуваат, мислењата се поделени, но 

значаен е бројот на испитаници кои претпочитаат обуката да се одржи на ниво на 

апелационо подрачје. 

Познавање на странски јазик 

 Повеќе од половина од испитаниците се изјасниле дека познаваат странски јазик. Пет од 

седум судски администратори зборуваат еден странски јазик. Техничките секретари на 

претседателите ова прашање не го имаат пополнето.  
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Времетраење на обука 

 Времетраењето на обуката која досега ја посетувале испитаниците е идентично со нивното 

мислење во однос на тоа колку навистина е потребно да траат обуките (до/околу два дена). 

Теми за обука 

 Обука за АКМИС и имплементацијата на постојното (процесно и материјално) 

законодавство се најчесто избраните опции од страна на испитаниците.   

 Судските администратори се согласни во потребата за обука од областа на финансиите и 

буџетот, управувањето со судот и судските предмети, имплементација на постојното 

законодавство (ова укажува на нивната желба за професионално усовршување имајќи 

предвид дека истите се во основа стручни соработници кои сакаат да станат судии – види 

одговори на прашање 27) јавните набавки, комуникациските вештини и секако АКМИС. 

 Останатите раководни структури во судовите имат потреба од обука за АКМИС, етика, 

комуникациски вештини, судски деловник и управување со суд и предмети. 

 Категоријата стручни службеници во основа има потреба од професионално усовршување 

од областа на постојното процесно и материјално законодавство (граѓанско, казнено, 

управно, прекршоци), но интересот е исто така насочен кон акмисот и комуникациите. 

 Службениците во писарница се определиле за АКМИС, судскиот деловник, и 

управувањето со предмети. 

 Дактилографите се скоро едногласни во определбата за АКМИС, но и комуникациски 

вештини. 

 Судската полиција има потреба од обука за гаѓање, техники на обезбедување на судови, 

комуникациски вештини и односи со странки (види извештај за теренски средби со 

вработените и ЈРИП). 

 Сметководителите имаат потреба од обуки за АБМС и новините во прописите за 

материјално-финансиско работење, судскиот деловник и општо за буџетот и финансиите. 

Обучувачи 

 Најголем број на испитаници претпочитаат за обучувач вработен од судската 

администрација.  Желбата за запознавање на други искуства и практики се препознава во 

вториот најфреквентен одговор – меѓународните експерти како обучувачи.  

 Над 2/3 од испитаниците немаат претходно искуство како обучувачи (78 одговори), но 

сепак 1/3 од нив би сакале да постанат тоа.  

Можни ризици за успешна имплементација на едукацијата на судскиот персонал 

 Испитаниците сметаат дека недоволната заинтересираност и мотивација претставува 

најголемиот ризик за успешна имплементација на едукацијата на судскиот персонал.   

Членство во Здружението на судска администрација: 

 72% испитаници се изјасниле дека се членови на Здружението на судска амдинистрација. 

 

Би истакнале дека, поради бројот на членови  и експертизата која ја вклучува преку истото, од 

Здружението на судска администрација на РМ беше побарано да ги достави своите видување на 

различни теми врзани за обуката на судската администрација. И нивните видувања се дел од овој 

документ.     

 

Здружението на судска администрација користејќи го како насока Прашалникот за проценка на 

потребите од обука ги истакна следните клучни ставови: 

 Вид на обука: Се истакнува потребата од почетна обука за ново вработените, истата да 

биде задолжителна исто како и континуираната за сите звања во судската администрација. 

Обуката треба да биде практична и организирана и водена преку дискусии и студиски 

патувања.  

 Локација: Различни апелациони подрачја/градови во Македонија 
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 Дали обуката за судска администрација треба да биде задолжителна или доброволна? 
Обуката за сите структури на судската администрација да биде задолжителна и 

континуирана. Имајќи ги во предвид можностите на Академијата, обуката да добива 

задолжителен карактер во две фази: 

- во прва фаза да се започне со задолжителна обука за стручните соработници и советници, 

со цел часовите кои ќе бидат утврдени како задолжителни во текот на една календарска 

година да им бидат признати како остварени задолжителни часови. По остварувањето на 

претходно утврдениот квантум на часови стекнати во Академијата, да добиваат 

сертификат со кој ќе можат да се пријавуваат на оглас за судија. Овој сертификат да им 

служи како Уверение за стекнување со својство кандидат за судија, односно да бидат во 

иста положба како и кандидатите кои ја посетувале Академијата. 

- За другите категории на вработени во судовите во прва фаза обуката да биде 

факултативна, односно да нема задолжителен карактер. Обуките да бидат  организирани за 

секоја категорија на вработени. 

- Во втора фаза обуките и за овие категории на вработени да бидат од задолжителен 

карактер. 

Задолжителноста на обуките е услов за професионална и стручна администрација.  

Предлогот, задолжителната обука да биде  во две фази е од причини што сметаме дека 

Академијата во почетокот нема да биде во можност да организира задолжителна обука за 

сите вработени. Затоа предлагаме обуката да се одвива во две фази. Меѓутоа доколку 

Академијата е во можност да спроведе програма за обука со задолжителен карактер за сите 

категории судска администрација  

 Предлог теми за обука на различни звања на судската администрација за период 

2010-12: 

Судски администратори: Слободен пристап на информации од јавен карактер, заштита на 

лични податоци, АКМИС и АБМС; 

Сметководители: Буџетски циркулар, завршни сметки, евиденција на основни средства, 

АБМС; 

Комисија за јавни набавки: Закон за јавни набавки, спроведување на постапки; 

Административно технички службеници: Комуникација со странки, осноси со јавност, 

АКМИС; 

Доставувач: Начин на достава, согласно ЗПП и ЗКП; 

Информатичари: анонимизација и wеб страна; 

Одговорни службеници за изготвување на извештаи: изработка на извештаи, воедначување 

на извештаите на ниво на сите судови во РМ и на начинот на изработка на истите; 

Стручни соработници: пишување на одлуки, на сите теми организирани за судии да 

учествуваат и стручни соработници, но истите теми да бидат организирани и само за 

стручни соработници; 

Судска полиција: начин на обезбедување на судската зграда,  постапување во случај на 

инцидент во судот, трениг за ракување со оружје; 

Архива: архивски знаци, начин на архивирање и рокови за поништување на архивираните  

Предмети; 

Членови на Здружение: измени на ЗСС, на Судскиот деловник, изучување на англиски 

јазик, човечки ресурски, која фондација што финансира и кои проекти можат да се 

изработуваат од страна на Здружението, меѓународна соработка.  

 Посета на обука во странство изминатите 5 год.: Генерално не. 

 Посета на обука во Македонија: Генерално да. 
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 Организатор на обуката: Најчесто УСАИД. 

 Најсоодветно траење на обуката: 2-3 дена. 

 Обучувачи:судии/обвинители/адвокати, искусен персонал од судската администрација, 

локални експерти, меѓународни експерти. Здружението на Судска администрација како 

форма на здружување на судската служба, има  членови кои веќе поседуваат сертификат за 

едукатори и истите би можеле успешно да бидат ангажирани како едукатори за теми кои се 

однесуваат на судската служба.  

Исто така ЗСА има истакнати членови како стручњаци од својот делокруг на работа. 

Сметаме дека овие членови, иако немаат сертификат за едукатори,  би биле успешни 

едукатори. 

Од овие причини би било добро да се организираат курсеви за едукатори за држење 

настава на други вработени, а на овие курсеви да учествуваат членови на Здружението. 

Учесниците би биле по предлог на Здружението.   

 

 

Дискусии на тема „Обука за судската администрација – искуства и идни потреби„ како 

инструмент за дополнително прибирање на информации на конкретната тема беа одржани на 5 

наврати и тоа:  

 за судската администрација на апелационото подрачје Штип во Апелациониот суд Штип;  

 за судската администрација на апелационото подрачје Скопје во Академијата; 

 за судската администрација на апелационото подрачје Битола во Основниот суд Битола; 

 за судската администрација на апелационото подрачје Гостивар во Основниот суд 

Гостивар; 

 за судската администрација на Управниот суд во Управниот суд. 

 

За време на сесиите, заради поголема ефикасност, презентирањето на ставовите беше 

организирано по групи, работни позиции, на вработени претставници на судската администрација. 

Во Прилог бр. 4 се дадени забелешките од секој од пријавените испитаници кои се јавија за збор 

со цел да го презентираат своето мислење на теми врзани за обуката на судската администрација.  

Овој документ, со цел да се избегнат повторувањата,  дава јасен, концизен, сумарен преглед , по 

работна позиција,  на истакнатото за време на дискусиите.  

 

Судски Администратор: 

Судските Администратори присутни на средбата организирана за апелационото подрачје Битола 

истакнаа неколку области/теми на обука клучни за сите вработени во судовите: етика, 

комуникации (внатрешни и надворешни), управување со време, обуки од областа на 

информатичката технологија (почетни обуки за користење на компјутери, континуирани и 

напредни обуки за користење на апликации користени во судството, Word, Excel, Power Point) . 

Листата на обуки за сите вработени од судската администрација беше дополнета од членовите на 

Здружението на судска администрација со обуката за странски јазик.  

Сугестии во врска со материјали и локација на одржување на обуката: Се сугерира на 

Академијата да изготвениот календар на обуки се испрати однапред со цел секој од планираните 

партиципиенти ги планира редовните обрски во судот соодветно. Се  препорачува, со цел заштеда 

на ресурси, обуките да се организираат на ниво на апелациони подрачја.  

 

Области на обука: Потреба од обука во врска со АБМС.  

Судскиот Администратор на Основен суд Струга ја истакна потребата од континуирана 

едукација од области, на теми од сферата управување со судовите кои кои ќе овозможат 

унапредување на знаењета, вештините, способностите на еден Судски Администратор. 
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Како актуелни во моментот ги набројува: можности за изготвување на извештаи во 

АКМИС, имплементација на измените на Судскиот Деловник, етика, комуникација 

(внатрешна и надворешна), изготвување на буџетскиот циркулар, имплементација на 

тековно законодавството и други теми врзани за унапредување на вештините за 

управување со судовите.  

Судскиот Администратор на Апелациониот суд Битола ја истакна потребата од 

организирање на обука во врска со развивање на стратегии за ефикасно користење на 

персоналот во судот, како и потребата од обука за лицата на ова работно место за буџетско 

работење (поконкретно: изготвување на буџетски циркулар).  

Вид на обука: Практична и на лице место.  

 

Судски соработници: 

Области на обука: Информатичка технологија (основна  и специјализирана од аспект на 

континуирана обука за  АКМИС) , пресметка на затезна камата, практични обуки од аспект 

на имплементација на ново донесени законски решенија, комуникација со судијата на кој 

се назначени;етика, изготвување на одлуки од областа на приватизацијата, работа во 

АККМИС (модули компатибилни со работните задачи на оваа позиција), анонимизација на 

судски одлуки, англиски јазик, комуникациски вештини (истакнуваат деловна 

комуникација и комуникација со странки), практична обука во судница – role,  

обука во врска со новите регулативи.. 

Се истакнува потребата од поголема вклученост на стручните соработници на теми/ 

обуките организирани за судиите, но и се укажува на негативната праксата да студските 

соработници се вклучат во обуките на конкретна тема заедно со судиите само во случај ако 

бројот на судии, партиципиенти на обуката, не го пополнува можниот број на учесници на 

обуката.    

Материјали за континуирана едукација: Електронски пристап на web страната Службен 

Весник ќе допринесе кон зголемување на ефикасноста на работењето на оваа позиција 

согласно што користењето на брзата алатка за пребарување на обезбедена на страната ќе 

овозможи брзо наоѓање на потребните законски регулативи.Истотака, редовната 

дистрибуција на мислења и одлуки од повисоките инстанци, најповеќе на Врховниот суд, 

би ја зголемило ефиксноста во работењето.  

Присутните на средбата укажаа дека поради типот на работата на ова работно место, 

однапред закажани судења, стручните соработници не се во состојба да учестуваат 

секогаш на обуките организирани од Академијата па предложија да материјалите од секоја 

од обуките се достават на секој од отсутните согласно што истите им се од полза.   

Вид на обуки: Обуките да имаат практичен карактер а со тоа и предавачите назначени да 

презентираат практични искуства од областа/темата.  

Потреба од почетна/континуирана обука/задолжителна обука: Се истакнува потребата 

од постоење на почетно ниво на обука. Дополнително, потребна е организација на 

напредно ниво на континуирана обука која ќе опфати практична обука од сферата на 

имплементација на на законските регулативи.  Се истакнува потребата од задолжителна, 

континуирана, специјализирана и практична обука за ова работно место. 

Локација на одржување на обуките: Со цел заштеда на ресурси, се предложи да обуките 

се организираат на ниво на апелационо подрачје.  

       Предавачи: Се бара подобрување на квалитетот на предавачите на Академијата 

 

Уписничари/ Претставници на писарница: 

1. Области на обука: Информатичка технологија – напредна и континуирана обука за 

АККМИС, (конкретно: водење на уписници, прием, движење, разведување на предмет во 

АКМИС, изготвување на статистички извештаи во АКМИС), состаноци на конкретни 

тематики со цел воедначување на праксите, комуникација со странки (сугериорано е 
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посебно внимание да се посвети на оваа тема кај ново вработените),организација на обуки 

врзани за имплементацијата на Судскиот деловник .  

Се укажува, на секоја од средбите, да напредното ниво на обука го опфати повеќе 

моментот на унификација на праксите.  

Вработените од Врховниот суд на РМ, преку доставување на писмено барање преку 

претставник на судската служба од овој суд на состанокот, укажаа на потребата од 

дополнителнма обука во врска со АКМИС. Потребата од ваков вид на обука беше 

потврдена од сите присутни (видете прилог 5).   

Вид на обуки: Обука преку практичен пример директно во самата апликација-АКМИС (на 

самото работно место на вработениот).  

Потреба од почетна/континуирана обука/задолжителна обука: Се истакнува потребата 

од задолжителна, континуирана, специјализирана и практична обука за ова работно место. 

Се истакнува  потреба од посебно креирана обука за нововработените во судот без разлика 

на нивното место (генерален дел) и специјализирана практична обука на лице место. Се 

истакнува потребата од континуирана, а не ad hoc обука. 

Се укажува на потребата од задолжителна почетна обука на нововработените лица при што 

се сугерира организацијата на самата обука да биде изведена во два дела: (1)општ дел (дел 

би опфатил етика, комуникација со странки, со искусните вработени во судот), 

специјализиран дел (дел кој би опфатил движење на предмети, делови врзани за работата 

на оваа позиција од Судскиот деловник). 

 Предавачи: Се препорачува обучувачи на овие обуки да се искусни вработени од 

судската служба. 

Се бара подобрување на квалитетот на предавачите назначени за АКМИС. Истите да се 

избрани од судот согласно што истите ја разбираат материјата. Се предлага да лице од 

Академијата се обучи како би обуката за АКМИС би се спровела преку Академијата – 

обуката да се институционализира. 

 

Судска полиција: 

Области на обука: Се истакнува дека судската полиција на апелационото подрачје Штип 

досега немала никаква обука.  Се истакнува дека на вработените на ова работно место им е 

потребна специјализирана практична обука во следните области: стрелаштво, процедури за 

спроведување на притворено лице, односи со јавност/ корисници на услугите кои ги нуди 

судот, одржување на оружје, обука за имплементација на пракси во случај на елементарна 

непогода, практична имплементација на пракси во случај на подметната бомба,користење 

на оружје,користење на опрема за обезбедување, странски јазик. 

Потреба од почетна/континуирана обука/задолжителна /практична обука: Се 

истакнува потребата од задолжителна, континуирана, специјализирана и практична обука 

за судската полиција.  

Материјали за иницијална едукација: Правилник на работа (истиот би ги опфатил 

стандардите и принципите на работењето на судската полиција но е укажано дека таков 

правилник не е изработен).  

 

Архивари: 

Област на обука: имплементација на прописите од сферата на архивирањето. 

Вид на обука: Се препорачува обуката да е практична и специјализирана за конкретната 

позиција. 

Предавачи: Претставници на архивот на Република Македонија 

Партиципиенти на самата обука: Сите членови на Комисијата за архивирање од судот 

(не само архиварот) 

 

Вработени вклучени во финансиското работење на судот: 
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Области на обука: Се укажува да обуката го опфати повеќе моментот на унификација на 

праксите; да го следи трендот на промени кои ги наметнува Управата за јавни приходи; 

обука за пресметка на бруто плата; завршни сметки, ИТ апликации релевантни за оваа 

сфера,oд вработениот во Апелациониот суд Битола се бара конкретна обука на модулите : 

Основни средства и материјано работење во АБМС.  

Потреба од почетна/континуирана обука/задолжителна /практична обука: Од 

вработениот во Основен суд Ресен се истакна потребата од постоење на почетно ниво на 

обука. Дополнително, потребна е организација на напредно ниво на континуирана обука 

која ќе опфати практична обука на постоечките ИТ апликации релевантни за оваа сфера.  

Се препорачува започнување/продолжување на пракса: обука на лице место сметајќи дека 

истата е најсоодветна кога станува збор за воведување и континуирана работа со 

апликации имплементирани во судството. 

Предавачи: Вработените во Основниот суд Скопје 2 истакнуваат дека е клучно да за 

предавачи се вклучени исклучиво стручни искусни лица, практичари, од областа кои ќе 

можат да ги пренесам моменталните пракси, трендови и ќе дадат соодветни упатства кои 

ќе допринесат при унификација на работата на лицата кои ја покриваат оваа сфера од 

работењето на судовите. Вработените укажаа на потреба од идентификување и 

назначување на лица од Судскиот Буџетски Совет, Управата за јавни приходи и Фондот за 

пензиско и инвалидско осигурување на Р. за предавачи.  

Материјали за континуирана едукација: Списанието/ изданието на Македонија Биро ќе 

допринесе кон зголемување на ефикасноста на работењето на оваа позиција согласно што 

списанието укажува и ги објаснува новите регулативи, начини на пресметување, 

трендови.....  

    

Информатичари: 

1. Области на обука: Вработените на Врховниот суд на РМ, преку доставување на писмено 

барање преку претставник на судската служба од овој суд на овој состанок, ги истакнаа 

следните потреби од обука: обука за оперативни системи; за Data Base Manger; основна 

CISCO обука; обука за администрација на Domino/Lotus Notes,администрација на Check 

Point, администрација на web страните на судовите и делот од web страната на Врховен суд 

(Прилог бр. 6), работа со АККМИС (модули компатибилни со работните задачи на оваа 

позиција).  

2. Потреба од почетна/континуирана обука/задолжителна /практична обука: Се 

истакнува потребата од задолжителна почетна но и напредна, континуирана, 

специјализирана и практична обука за ова работно место. 

 

Преведувачи: 

Области на обука: Вклучување на преведувачите на обуките за етика, и изготвување на 

специјализирана, за оваа позиција, обука: Однесување во судница.  

Вид на обука/ Материјали за иницијална едукација: Се укажува, да ради заштеда на 

ресурси, обуката се направи во оваа фаза преку изготвување на материјал, лексикон/речник 

во електронска форма на сите термини користени во македонските постапки,  и достава на 

истиот до сите преведувачи со што истиот би допринел до специјализацијата на овие кадри 

во судството, зголемување на нивната ефикасност, но и би се извршила унификација на 

нивното работење.  

 

Дактилографи: 

Области на обука: Се бара посебно внимание за време на обуките да се посвети на 

следните теми: објава и анонимизација на одлуки, изработка на обрасци во АККМИС. 

 

Доставувач/експедитор: 
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1. Области на обука: практична обука на тема измени во Законот за кривична постапка и 

Законот за граѓанска постапка од областа на работењето на судските експедитори.  

 

Испитаниците, присутни на дискусијата одржана на ден 11 февруари 2010год во Управниот суд ја 

истакнаа посебноста на овој суд и укажаа на потребата за дообука врзана за регулативата која се 

применува во овој суд: Законот за општа управна постапка, Законот за управни спорови, Законот 

за судови и Законот за судска служба, Судскиот деловник. Се истакна потребата да предавачи во 

случајот на едукации на материја која се работи во овој суд се претставници од Врховен суд на 

РМ.   

 

Дополнително, ги истакнаа следните ставови:  

 

Уписничари/ Претставници на писарница: 

1. Области на обука: Информатичка технологија –АКМИС (конкретно: сите модули на 

АКМИС компатибилни со задачите на ова работно место), комуникација по телефон.  

 

Стручни соработници: 

2. Области на обука: Исти области/ теми за едукација како и за судиите на овој суд. 

 

Поради специфичноста на материјата на која се работи, Стручната Служба на Судскиот Совет 

даде свои гледишта врзани за обуката на судската администрација истакнувајќи ги конкретните 

теми за обука на кадарот во ова тело. Содржината на документот доставен во целост е дел на овој 

документ .   

 

Предлог теми за обука  

1. Обуки за пристап до фондови или донатори наменети за реформи во судството; 

2. Обука за управување со проекти; 

3. Обука за примена на Законот за јавни набавки; 

4. Обука за примена на законите од областа на материјално – финансиското работење на 

буџетските корисници; 

5. Обука од областа на трудовото право ( права на судии, права на вработени) ;  

6. Обука за начинот на водењето на Регистарот за судски службеници согласно законот; 

7. Обуки на теми кои ќе произлезат од законските измени а кои задираат во надлежноста и 

работењето на стручната служба на Судски совет-Судско буџетски совет; 

8. Обука за комуникација со корисници и примена на Законот за слободен пристап на 

информации од јавен карактер, транспарентност и односи со јавност; 

9. Обуки на тема менаџирање, лидерство, комуникации, координација, справување со 

конфликти и сл за раководниот кадар во судството; 

10. Постапување по поплаки и претставки и доверливи предмети; 

11.  Размена на искуства и практична обука преку студиски патувања. 
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ПРИЛОГ 1 
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ПРАШАЛНИК ЗА ПРОЦЕНКА НА ПОТРЕБИТЕ ОД ОБУКА 

 

Ве молиме да одвоите време и да одговорите на прашањата во овој прашалник. Вашите 

одговори ќе помогнат на Академијата за обука на судии и јавни обвинители да направи 

напори да ги исполни вашите професионални интереси и реални потреби и да дизајнира 

програма на континуирана едукација за судската администрација. 

ОПШТО 

1. Род   

      Ве молиме заокружете. 

 Машки 

 Женски 

 

2. Степен на образование 

Ве молиме заокружете. 

 Универзитет 

 Средно училиште 

 

3. Дали сте нов вработен или имате подолг стаж на работа во судот?  

Ве молиме заокружете. 

 0-3 години 

 3-5 години 

 5-10 години 

 Над 10 години 

 

4. Дали сте член на здружението на судска администрација?  

Ве молиме заокружете. 

 Да 

JUDICIAL REFORM 

IMPLEMENTATION PROJECT 
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 Не 

 

ПОТВРДА НА СЕГАШНИТЕ ЗАДОЛЖЕНИЈА 

5. Која е вашата сегашна позиција во судот? 

Ве молиме заокружете. 

(Раководен персонал во судот): 

1.  Судски администратор 

2.  Раководител на одделение  

3.  Раководител на оддел 

4. _____________________ 

               2. (Стручни вработени во судот) 

5. Виш судски советник 

6. Виш судски соработник 

7. Судски соработник 

8. Судски помошник. 

               3. (Административно – технички вработени во судот) 

9. Независен судски службеник  

a) (раководител на писарница, прием и испорака на пошта 

б) технички секретар на претседателот на судот, 

в) координатор на дактилографското биро,  

г) сметководител)  

10. Виш судски службеник  

a) Касиер,  

б) Архивар,  

в) Службеник во писарница,  

г) Економ 

11. Судски службеници (дактилографи) 

12. Помлади судски службеници (доставувачи).  

               4. (Судска полиција) 

13. Командир на судската полиција 

14. Координатор на судска полиција 

15. Заменик командир 

16. Судска полиција 

17. _____________________. 

              5. (Техничка служба) 

18. Лице за одржување 

19. возач,  

20. оператор на разводна табла, 

21. хигиеничар 
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6. Колку долго ја вршите оваа конкретна задача? 

 

 0-3 години 

 3-5 години 

 5-10 години 

 Над 10 години 

 

7. Наведете ги вашите претходни позиции и работни задачи. 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 

 

8. Во кое одделение работите? 

 Кривично 

 Прекршочно 

 Извршување на санкции 

 Малолетници – кривично 

 Организиран криминал 

 Истраги 

 Парнично  

 Вонпроцесно 

 Стопански спорови 

 Работни спорови 

 Стечај и ликвидација 

 Платни налози 

 Извршување 

 Управни спорови 

 Судско управување 

a. Друго, наведете ______________________. 

 

9. Дали имате опис на работни задачи за вашето работно место (во рамките на 

систематизацијата)? 

 

______________________________________________________________________. 
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10. Дали вашата работа е прецизно опишана во описот на работни задачи? 

 

 Да 

 Не 

 

 

11. Ако не, кои други задачи ги вршите, кои треба да бидат додадени во описот на 

работни задачи? 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 

 

12. Кои задолженија кои ги работите во пракса не се опфатени со описот на работни 

задачи и може да бидат избришани? 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 

АНАЛИЗА НА РАБОТНОТО МЕСТО 

 

13. Опишете ги задачите кои редовно ги извршувате и кои се од критично значење за 

ефективно извршување на вашата работа? 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 

 

14. Како работите?  

Ве молиме заокружете. 

 Сами 
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 Дел од тим 

 Друго (наведете) 

 

15. До кој степен вашата работа бара од вас тесно да соработувате со други луѓе, како 

што се странки, клиенти или луѓе/колеги од вашиот суд?  

Ве молиме заокружете. 

 

 Многу малку 

 Умерено 

 Многу 

 

 

16. Колкава самостојност имате при вашата работа, т.е. до кој степен можете самостојно 

да одлучите како да постапите понатаму?  

Ве молиме заокружете. 

 

 Многу малку 

 Умерено 

 Многу 

 

 

17. Колкава разнообразност има на вашето работно место, т.е. до кој степен можете да 

правите разновидни работи на работа, да користите разновидни вештини и таленти?  

Ве молиме заокружете. 

 

 Многу малку 

 Умерено 

 Многу 

 

 

 

 

ПОТРЕБИ ЗА ОБУКА 

18. Дали сметате дека има потреба од ориентација (почетна обука) на нови вработени? 
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 Да 

 Не 

 

19. Каков вид на обука треба да биде приоритет? 

 

 Почетна 

 Континуирана 

 

 

20. Каков вид на обука претпочитате?  

Ве молиме да означите повеќе одговори доколку е тоа соодветно. 

 

 Теоретски (предавања) 

 Практичен (судска пракса) 

 Дискусии 

 Студиски патувања 

 Друго, _________ 

 

 

21. Каде би сакале да се организира обуката? 

 

 Во Скопје 

 Во апелационото подрачје на вашиот суд  

 Во различни апелациони подрачја/градови во Македонија 

 Во странство 

 Друго,_______ 

 

 

22. Дали зборувате странски јазици (Ако Да, кој?) 

 

_______________________________________________________________. 

 

 

23. Според вас, дали обуката за судска администрација треба да биде задолжителна или 

доброволна? 
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_______________________________________________________________. 

 

 

 

24. За да ја вршите вашата сегашна работа: Каква обука се уште ви е потребна (дали на 

работно место или пак формален курс) за стручно да ја извршувате вашата работа? 

 

1. Етика 

Ве молиме специфицирајте________________________________________________. 

2. Управување со предмети 

Ве молиме специфицирајте________________________________________________. 

3. Управување на суд 

Ве молиме специфицирајте________________________________________________. 

4. Информатичка технологија 

- Основни компјутерски вештини 

- АБМС 

- АКМИС 

- Други апликации што се користат во судовите 

- Ве молиме специфицирајте________________________________________________. 

5. Комуникациски вештини 

Ве молиме специфицирајте________________________________________________. 

6. Финансирање и буџетирање 

Ве молиме специфицирајте________________________________________________. 

7. Имплементација на постојното законодавство 

- Казнено законодавство 

- Граѓанско законодавство 

- Законодавство од областа на прекршоците 

- Управно законодавство 

- Судски деловник 

- Останати подзаконски акти 

- Ве молиме специфицирајте________________________________________________. 

 

Ве молиме наведете ги областите од погоренаведените прописи во кои ви е потребна обука: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 
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25. За да извршувате други работи во судот: Кои други улоги во судот би биле 

заинтересирани да ги извршувате доколку се упразни место (на пример: премин во 

друг оддел, повисока позиција, итн.)? 

 

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

 

26. За да извршувате други работи во судот:  Каква обука односно искуство ви се 

потребни? 

 

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

 

27. Кои се вашите амбиции во кариерата? 

 

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

 

28. Каква обука односно усовршување ви се потребни за да го постигнете тоа? 

 

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

 

29. Мојата најголема загриженост во однос на едукацијата на судскиот персонал е:  

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 

 

ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРЕТХОДНА ОБУКА 
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30. Дали сте посетувале обука во странство во изминатите 5 години? Ако одговорот е да, 

наведете каде. 

 

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

 

31. Дали сте посетувале обука во Македонија во изминатите 5 години? 

 

 Да  

 Не 

 

 

 

32. Кој бил организатор на обуката? 

 

_____________________________________________________________________________. 

33. Колку траела последната обука на која сте учествувале? 

 

 1-2 дена 

 3-5 денови 

 6-10 денови 

 Повеќе денови 

 

34. Колкаво е најсоодветното времетраење на обука? 

 

 1 ден 

 денови 

 денови 

 денови 

 Друго, колку долго_____. 

 

35. Дали претпочитате обучувачите да бидат: 
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 Судии/обвинители/адвокати 

 Искусен персонал од судска администрација 

 Наставници/професори на универзитети 

 Службеници од министерства/државни службеници 

 Локални експерти 

 Меѓународни експерти 

 Друго, ___________. 

 

 

36. Дали имате претходно искуство како обучувач/предавач? Ако одговорот е да, во која 

област? 

 

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

 

37. Дали би сакале да посетувате курс за едуцирање и држење настава на други 

вработени во судовите? Ако одговорот е да, во која област? 

 

 

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

 

 

ВИ БЛАГОДАРИМЕ! 
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ПРИЛОГ 2
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ЛИСТА НА ИСПИТАНИЦИ 

 

Р. 

бр. 

Суд Број на судски 

службеници звање - работно место 

Вкупно 

1.  ОС  Берово 3 Судски референти - дактилографи 3 

2.  ОС  Битола 3 

3 

судски соработници 

Судска полиција 

6 

 

3.  АС Битола 1 

1 

4 

Судски администратор 

Сам. судски  реф. - сметковод 

Судски соработници 

6 

4.  ОС Велес 2 

3 

Судски помошник 

Виш судс.реф. - извршител во 

писарница 

5 

5.  ОС Валандово 1 

1 

архивар , економ,  

судска полиција  
2 

6.  ОС Виница 2 судски соработник 2 

7.  ОС Гевгелија 1 

2 

1 

судски администратор 

судска полиција  

возач 

4 

8.  ОС Гостивар 2 

 

2 

Сам. судс.рефер. - водител на 

писарница 

Помл. судс.рефер.- доставу.    

4 

9.  ОС Дебар 2 

1 

Пом. судск. реф. - доставувач 

Сам. судски  реф. - сметковод 
3 

10.  ОС Делчево 1 

1 

Судс. рефер. - дактилограф 

судски соработник 
2 
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11.  ОС Кавадарци 1 

1 

1 

Виш судс.реф. - архивар 

Судски соработник 

Сам. судс.реф. - вод.на писар 

3 

12.  ОС Кичево 1 

2 

Сам. судс.реф. - вод.на писар 

Судс. рефер. - дактилограф 
3 

13.  ОС Кочани 1 

 

2 

Виш судс. рефер. - изврш. во 

писарница 

Пом. судс. реф. - доставувач 

3 

14.  ОС Кратово 2 Судс. рефер. - дактилограф 2 

15.  ОС Крива 

Паланка 

1 

1 

Судски администратор 

Виш судс. рефер. - изврш. во 

писарница 

2 

16.  ОС Крушево 2 Сам. судс.реф. - вод.на писар 2 

17.  ОС Куманово 1 

3 

2 

Виш судс.рефер.- економ  

Судс. рефер. - дактилограф 

судска полиција 

6 

18.  ОС Неготино 2 Судски соработник 2 

19.  ОС Охрид 2 

2 

1 

Судски соработник 

Судски помошници 

Судски соработн -преведувач 

5 

20.  ОС Прилеп 1 

2 

2 

Судски администратор 

Судски соработник 

Виш судс. рефер. - изврш. во 

писарница 

5 

21.  ОС Радовиш 3 Пом. судс. реф. - доставувач 3 
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22.  ОС Ресен 2 Сам. судс.реф. - вод.на писар 2 

23.  ОС Св. Николе 2 Судс. рефер. - дактилограф 2 

24.  ОС Скопје 1 1 

3 

1 

2 

3 

Управител на писарница 

Судс. рефер. - дактилограф 

 Виш судс. рефер.- економ 

Судска полиција 

Помл. суд рефер - доставувач 

10 

25.  ОС Скопје 2 3 

3 

2 

2 

Судски соработник 

Судс. рефер. - дактилограф 

Сам. судс.реф. - вод.на писар 

Виш судс. реф. - благајник 

10 

26.  ОС Струга 1 

1 

1 

2 

Судски администратор 

Судски соработн -преведувач 

Сам. судски  реф. - сметковод 

Судски соработник 

5 

27.  ОС Струмица 1 

3 

 

2 

Сам судс.реф. - техн. секрет. на 

претседателот 

Виш судс. рефер. - изврш. во 

писарница 

Судска полиција 

6 

28.  ОС Тетово 1 

3 

 

2 

Виш судс.реф. - архивар 

Виш судс. рефер. - изврш. во 

писарница 

Судска полиција 

6 

29.  ОС Штип 1 

3 

 

Виш судс.реф. - архивар 

Виш судс. рефер. - изврш. во 

писарница 

6 
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2 Судска полиција 

30.  АС Штип 1 

2 

2 

2 

Судски администратор 

Судски соработник 

Сам. судс.реф. - вод.на писар 

Помл. суд рефер - доставувач 

7 

31.  АС Скопје 

 

2 

2 

2 

1 

Судски соработник 

Судс. рефер. - дактилограф 

Помл. суд рефер - доставувач 

Виш судс. реф. - благајник 

7 

32.  АС Гостивар 1 

2 

 

2 

Судски администратор 

Виш судс. рефер. - изврш. во 

писарница 

Судс. рефер. - дактилограф 

5 

33.  Врховен суд 1 

3 

1 

 

1 

Судски администратор 

Советници 

Сам судс.реф. - техн. секрет. на 

претседателот 

Возач 

6 

34.  Управен суд 1 

3 

1 

 

1 

Судски администратор 

Советници 

Сам судс.реф. - техн. секрет. на 

претседателот 

Возач 

6 
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9 март 2010год.- реструктуиран на 29 март 2010год. 

 

ПОЧЕТНА И КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА И ОБУКА  

НА СУДСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА ВО МАКЕДОНИЈА 

Изготвување на  

Рамковна програма за стручно усовршување на  

вработените во судската администрација 

 

ПРИЛОГ 3 

Инструмент на испитување  

Прашалник за утврдување на потребите од обука  

сумарен преглед 

-изготвување, сумарен преглед на повратни информации, клучни потреби - 

 
Прашалниот (Прилог бр. 1) беше избран за најсоодветен инструмент за утврдување на потребите 

од обука согласно што беше проценето дека така може да се добијат јасни и детални податоци 

важни за остварување на целите поставени од самиот почеток на изготвувањето на Програмата, 

податоци од голем број на лица, на релативно лесен и не многу скап начин. Дискусијата беше 

избрана како дополнителен модул за испитување сметајќи дека преку директен контакт ќе може да 

се појасни, ако не е доволно јасно, некое од прашањата внесени во прашалникот, но и на 

испитаниците ќе им се даде можност слободно да истакнат и споделат нивни размислувања и 

досегашни искуства кои како информација би го потпомогнале процесот но и оплемениле 

содржината на Програмата.  

 

Прашалник. Развојот на прашалникот беше врзан за она што е негова цел, т.е. да биде 

инструмент кој ќе понуди содржина од повеќе области на информации тесно врзани за обуката. 

Групите и прашањата во секоја од нив беа подготвени така да од прегледот на одговорите би 

можело да се заклучи: 

 дали за одредени позиции систематизациите ја прикажуваат реалната слика за дневните 

ангажмани за таа позиција или лицето треба да се дообучи и за вршење на други задачи;  

 да се заклучи за (немање на ) потребата од напредување и на кое работно место па 

соодветно конкретниот профил да се подготвува за истото преку соодветна обука и 

едукација;  

 со какво значење е работното искуство од аспект на потреба за формирање на различни 

степени (од аспект на содржина и вид на обука) на обука за конкретен профил,   

 да се даде јасна претстава за дневните задачи на вработениот со што би се врзала 

конкретна обука за истите;  

 да се добие повратна информација за потребата на почетна или/и континуирана;  

 да се добие повратна информација за потребата од задолжителност на обуката за судската 

администрација;  

 за конкретните теми и области во кои вработените сами сметаат дека треба бидат обучени,  

 за тоа каков вид на обуки и едукации и на кои теми било лицето дотогаш обучено и 

потребата од истата обука да биде повторена со свежи информации за сите од профилот, 

или само дел од неопфатените или пак е во кој домен доусовршена како би одговарала на 

соодветното работно искуство на лицето вработен во судската администрација  

 за квалитетот и типот на предавачи со цел постигнување на највисок квалитет на обука 

 дали тие се спремни да обучуваат итн.  
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37те прашањата во прашалникот беа концепирани во следните области: 

 Општи податоци;  

 Сегашни задолженија; 

 Анализа на работно место; 

 Вештини потребни за да се извршуваат сегашните задолженија поврзани со работното 

место; 

 Вештини потребни за извршување на други улоги во организацијата; 

 Идни аспирации во кариерата; 

 Претходни обуки; 

 Потребни области на обука и едукација. 

 

Како што може да се заклучи Проектот за имплементација на судски реформи при изработката на 

прашалникот немаше за цел повратно да се добијат само и исклучиво темите за обука туку земајќи  

ја во предвид потребата од целисообразен пристап во изготвувањето на Програмата предложи 

Прашалник кој содржински би ја оплеменил самата Програма. Дополнително, во контекст на 

целта, во Прашалникот беа имплементирани прецизно концепирани прашања, на места затворени 

(оние кои од кандидатот бараат да избере еден одговор од претходно подготвена листа на 

одговори), на места отворени прашања (дополнување по сопствено видување), или по потреба, 

комбинација од двата типа. 

 

Прашалникот беше презентиран на Работната група на 11ти јануари, одобрен од истата на 15ти 

јануари (прилог бр. 1), и дистрибуиран на испитаниците од 22 јануари 2010год. Пополнетите 

прашалници беа доставени од испитаниците на средбите за дикусија за потребите за обука на 

судската администрација. 

 

Со цел полесна анализа на внесените податоци од испитаниците од страна на експертот  и 

Работната група, Проектот за имплементација на судски реформи изврши внес на истите во Excel 

(прилог 3) . Дополнително, Проектот изготви и краток преглед, анализа, на добиените податоци 

(видете подолу).  

 
1. Род 

Машки 45 

Женски 76 

2. Степен на образование 
Универзитет 61 

Средно училиште 60 

3. Дали сте нов вработен или имате подолг стаж на работа во судот? 

0-3 години 21 

3-5 години 14 

5-10 години 12 

 Над 10 години 74 

4. Дали сте член на Здружението на судска администрација? 

да 87 

не 32 

непополнето 2 

5. Која е вашата сегашна 

позиција во судот? 

Раководен персонал во судот: 

Судски 

администратор 7 

Раководител на 

одделение  3 

Раководител на 

оддел 1 



66 
 

Друго 7 

Стручни вработени во судот 

Виш судски 

советник 1 

Виш судски 

соработник 2 

Судски 

соработник 28 

Судски 

помошник. 3 

Административно – технички 

вработени во судот 

Независен 

судски 

службеник  

раководител на писарница, прием и 

испорака на пошта 5 

технички секретар на претседателот на 

судот 4 

координатор на дактилографското биро 1 

сметководител 3 

Виш судски 

службеник  

Касиер 1 

Архивар   

Службеник во писарница 15 

Економ 1 

Судски 

службеници 

дактилографи 15 

Помлади судски 

службеници 

(доставувачи) 11 

Судска полиција 

Командир на 

судската 

полиција 3 

 Координатор на 

судска полиција   

Заменик 

командир 3 

Судска полиција   

    

Техничка служба 

Лице за 

одржување   

возач 1 

оператор на 

разводна табла   

хигиеничар   

6. Колку долго ја вршите оваа конкретна задача? 

0-3 години 37 

3-5 години 20 

5-10 години 27 

 Над 10 години 37 

7. Наведете ги вашите претходни позиции и работни задачи. 

8. Во кое одделение работите? 
благајна 1 

во сите 5 

дактилобиро 1 

доставувач 2 
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извршување 5 

извршување на санкциии 1 

извршување на санкции,извршување 1 

кривично 8 

кривично,извршување на санкции 1 

кривично,прекршочно 6 

кривично,прекршочно,вонпарнично 1 

кривично,прекршочно,вонпарнично, 

парнично, судска управа 1 

кривично, прекршочно,парнично 2 

кривично, парнично 1 

книговодство 1 

оставина 1 

парнично 16 

парнично,вонпарнично 1 

парнично,вонпарнично, разно, 2 

парнично,вонпарнично,работни спорови 1 

парнично, вонпарнично,стечај,работни 

спорови,стопанско 1 

парнично,платни налози, 1 

платни налози 1 

превод 2 

приемно 2 

прекршочно 6 

прекршочно, извршно 1 

прекршочно,парнично,вонпарнично,разно

,судска управа 1 

работни спорови 2 

судска полиција 11 

сметководство 1 

стпанско, стечај 2 

стопанско 6 

судска управа 13 

управни спорови 4 

финансии 1 

непополнети 6 
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9. Дали имате опис на работни задачи за вашето работно место (во рамките на 

систематизацијата)? 

да 94 

не 5 

непополнето 22 

10. Дали вашата работа е прецизно опишана во описот на работни задачи? 

да 102 

не 14 

непополнето 4 

да и не 1 

11. Ако не, кои други задачи ги вршите, кои треба да бидат додадени во описот на работни задачи? 

12. Кои задолженија кои ги работите во пракса не се опфатени со описот на работни 

задачи и може да бидат избришани? 

непополнети 119 

нема 2 

13. Опишете ги задачите кои редовно ги извршувате и кои се од критично значење за 

ефективно извршување на вашата работа? 

непополнети 121 

14. Како работите? 
сами 43 

дел од тим 67 

друго (наведете)   

двете 1 

непополнето 4 

15. До кој степен вашата работа бара од вас тесно да соработувате со други луѓе, како 

што се странки, клиенти или луѓе/колеги од вашиот суд?  

многу малку 17 

умерено 54 

многу 47 

непополнето 3 

16. Колкава самостојност имате при вашата работа, т.е. до кој степен можете самостојно 

да одлучите како да постапите понатаму?  

многу малку 27 

умерено 81 

многу 11 

непополнето 2 
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17. Колкава разнообразност има на вашето работно место, т.е. до кој степен можете да 

правите разновидни работи на работа, да користите разновидни вештини и таленти?  

многу малку 42 

умерено 45 

многу 30 

непополнето 4 

18. Дали сметате дека има потреба од ориентација (почетна обука) на нови вработени? 

Да 107 

Не 10 

непополнето 4 

19. Каков вид на обука треба да биде приоритет? 

Почетна 20 

Контунуирана 94 

Почетна и континуирана 1 

непополнето 6 

20. Каков вид на обука 

претпочитате?      Теоретски 3 

  
    Практичен 38 

  
    Дискусии 2 

  

    Студиски патувања 2 

  

    Теотетски,Практичен 12 

  

    Теоретски, Дискусии 2 

  

    Практичен, Дискусии 20 

  

    Практичен, Студиски патувања 6 

  

    Теоретски, ПрактиЧен,Дискусии 9 

  

    Теотетски,Практичен, Студиски патувања 2 

  

    Теотетски,Практичен,Друго 2 

  

    Теоретски, Дискусии, Студиски патувања 2 

  

    Теоретски, Дискусии, Друго 1 

  

    Практичен, Дискусии 7 

  

    Практичен, Студиски патувања, Друго 1 

  

    

Теотетски,Практичен, Дискусии, 

Студиски патувања 8 
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21. Каде би сакале да се организира обуката? 

Во Скопје 13 

Во апелационо подрачје на вашиот суд 32 

Во различни апелациони 

подрачја/градови во Македонија 36 

Во странство 9 

Друго 5 

Во Скопје, во апелационото подрачје на 

судот 1 

Во Скопје, во странство 7 

Во апелационо подрачје на вашиот суд, 

во различни апелациони подрачја/градови  1 

Во апелационо подрачје на вашиот суд, 

Во странство 2 

Во апелационо подрачје на вашиот суд, 

друго 1 

Во различни апелациони 

подрачја/градови во Македонија,во 

странство 1 

Во Скопје, Во апелационо подрачје на 

вашиот суд, во странство 3 

Во Скопје, Во различни апелациони 

подрачја/градови во Македонија, во 

странстви 2 

Во Скопје, во странство, друго 1 

22. Дали зборувате странски јазици (Ако Да, кој?) 

Да 64 

Непотполнети 57 

23. Според вас, дали обуката за судска администрација треба да биде задолжителна или 

доброволна? 

Задолжителна 104 

Доброволна 11 

Доброволна и задолжителна 1 

Непотполнети 5 

24. За да ја вршите вашата сегашна работа: Каква обука се уште ви е 

потребна (дали на работно место или пак формален курс) за стручно 

да ја извршувате вашата работа? 

Етика   

Управување со 

предмети   

Управување на 

суд 2 
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Информатичка 

технологија 
2 

Основни информатички вештини 1 

АБМС 2 

АКМИС   

Други апликации што се користат во 

судовите 18 

Комуникациски 

вештини 5 

Финансирање и 

буџетирање 1 

Имплементација 

на постојаното 

законодавство 
15 

Казнено законодавство   

Граѓанско законодавство   

Законодавство од областа на 

прекршоците   

Управно законодавство   

Судски деловник   

Останати подзаконски акти   

Специфицирајте   

123 – етика, управување со предмети, управување на суд 1 

145 – етика, ИТ,  комуникациски вештини 1 

14в – етика, ИТ, акмис 2 

14вг7д - етика, ИТ, акмис, имплементација на постојно 

законодавство, судски деловник 1 

15 – етика, комуникациски вештини 2 

17 – етика, имплементација на постојно законодавство 1 

24в - управување со предмети, акмис 3 

244в - управување со предмети, ИТ, акмис 1 

234в - управување со предмети, управување со суд, акмис 1 
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237дѓ - управување со предмети, управување со суд, 

имплементација на постојно законодавство, судски деловник, 

подзаконски акти 1 

34в6 - управување со суд, акмис, финансирање и буџетирање 1 

34вг6 - управување со суд, акмис, други апликации што се 

користат во суд, финансирање и буџетирање 1 

367 - управување со суд, финансирање и буџетирање, 

имплементација на постојно законодавство 1 

44в – ИТ, акмис 1 

4567а – ИТ, комуникациски вештини, финансирање и 

буџетирање, казнено законодавство 1 

457аб - ИТ, комуникациски вештини, граѓанско 

законодавство, казнено законодавство 1 

467 – ИТ, финансирање и буџетирање, имплементација на 

постојно законодавство 1 

4а – Основни компјутерски вештини 1 

4б7д – абмс, судски деловник 1 

4в7бвг – акмис, граѓанско, прекршочно, управно 

законодавство 1 

4в5 – акмис, комуникациски вештини 2 

4в57б – акмис, комуникациски вештини, граѓанско 

законодавство 1 
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4в57г - акмис, комуникациски вештини, управно 

законодавство 1 

4в7 – акмис, имплементација на постојното законодавство 3 

4в7абв – акмис, казнено, граѓанско, прекршочно 

законодавство 1 

4в7ад – акмис, казнено законодавство, судски деловник 1 

4в7в – акмис, прекршочно законодавство  2 

4в7гд – акмис, управно законодавство, судски деловник 1 

4в7д - акмис, судски деловник 1 

567д – комуникациски вештини, финансирање и буџетирање, 

судски деловник 1 

7а - казнено законодавство 1 

7абв – казнено, граѓанско, прекршочно законодавство 1 

7б - граѓанско законодавство 2 

7бвгд - граѓанско, прекршочно, управно законодавство, судски 

деловник  1 

7бг – граѓанско, управно законодавство 1 

7д - судски деловник 1 

25. За да извршувате други работи во судот: Кои други улоги во судот би биле заинтересирани да ги извршувате доколку се упразни место (на пример: 

премин во друг оддел, повисока позиција, итн.)? 

26. За да извршувате други работи во судот:  Каква обука односно искуство ви се потребни? 

27. Кои се вашите амбиции во кариерата? 

28. Мојата најголема загриженост во однос на едукацијата на судскиот персонал е: 
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29. Мојата најголема загриженост во однос на едукацијата на судскиот персонал е: - Акмис (да се усоврши, мал број на часови за обука) 

- Незаинтересираност на судската администрација за обука (најмногу одговори) 

- Непознавање компјутерски програми 

- Односот кон странките 

- Недостиг на мотивација кај судскиот персонал 

- Неприфаќање новини во однос на работењето 

- ИТ е проблем за постарите вработени 

- Незаинтересираност на МП за обука на судската администрација 

- Дали целокупниот персонал ќе се опфати со обуката 

- Недоволен број на компјутери 

- Несоодветна подготвеност на персоналот во професионална и етичка смисла 

- Недостаток на време 

30. Дали сте посетувале обука во странство во изминатите 5 години? Ако одговорот е да, 

наведете каде 

Да 7 

Не 87 

непотполниле 27 

31. Дали сте посетувале обука во Македонија во изминатите 5 години? 

Да 62 

Не 48 

непотполниле 11 

32. Кој бил организатор на обуката? - Академија за судии и јавни обвинители 

- УСАИД 

- ЗСРМ 

- СБС (АБМС) 

- МП 

- Сорос 

- Здружение на правници 

33. Колку траела последната обука на која сте учествувале? 

1-2 дена 39 

3-5 дена 6 

6-10 дена 5 

повеќе денови 12 

1 ден 2 

2-3ч аса 1 

3 дена 1 

34. Колкаво е најсоодветното времетраење на обука? 

1 ден 12 

2 дена 16 

2-3 дена 9 

3 дена 7 

3 дена месечно 2 

3-5 дена 2 

4 дена 4 

5 дена 6 

5-10 дена 1 

10 дена 3 

15 4 

1 месец 5 

6 месеци 2 



75 
 

1,5 год. 1 

Друго 47 

35. Дали претпочитате обучувачите да бидат: 

Судии/Обвинители/адвокати 7 

Искусен персонал од судската 

администрација 26 

Наставници/професори на универзутети 2 

Службеници од министерства/државни 

службеници 2 

Локални експерти 2 

Меѓународни експерти 11 

Друго 1 

Судии/Обвинители/адвокати, Искусен 

персонал од судската администрација 9 

Судии/Обвинители/адвокати, 

Наставници/професори на универзутети 2 

Судии/Обвинители/адвокати, 

Меѓународни експерти 7 

Искусен персонал од судската 

администрација, Службеници од 

министерства/државни службеници 1 

Искусен персонал од судската 

администрација, Меѓународни експерти 1 

Наставници/професори на универзутети, 

Локални експерти 1 

Наставници/професори на универзитети, 

Меѓународни експерти 1 

Локални експерти, меѓународни експерти 3 

Судии/Обвинители/адвокати, Искусен 

персонал од судската администрација, 

Меѓународни експерти 7 
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Судии/Обвинители/адвокати, Локални 

експерти, Меѓународни експерти 6 

Искусен персонал од судската 

администрација, Локални експерти, 

межународни експерти 1 

Судии/Обвинители/адвокати, Искусен 

персонал од судската администрација, 

Наставници/професори на универзутети, 

Меѓународни експерти 1 

Судии/Обвинители/адвокати, 

Наставници/професори на универзутети, 

Локални експерти, Меѓународни 

експерти 1 

Судии/Обвинители/адвокати, Искусен 

персонал од судската администрација, 

Наставници/професори на универзутети, 

Локални експерти, Меѓународни 

експерти 1 

Судии/Обвинители/адвокати, Искусен 

персонал од судската администрација, 

Наставници/професори на универзутети, 

Службеници од министерства/државни 

службеници,Локални експерти, 

Меѓународни експерти 2 

Судии/Обвинители/адвокати, Искусен 

персонал од судската администрација, 

Наставници/професори на универзутети, 

Службеници од министерства/државни 

службеници,Локални експерти, 

Меѓународни експерти, Друго 1 
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Непополниле 24 

36. Дали имате претходно искуство како обучувач/предавач? Ако одговорот е да, во која 

област? 

Да 6 

Не 78 

Непополниле 37 

37. Дали би сакале да посетувате курс за едуцирање и држење настава на други вработени 

во судовите? Ако одговорот е да, во која област? 

Да  41 

Не 40 

Непополниле 40 

   
  

Претставници на судската администрација од конкретни работни места, со вкупен стаж од 0-3 год.,и време на конкретната позиција со став за потребата 

од обука како континуирана/почетна и на што треба да се даде приоритет 

3. Вработен во судот со 0-3 год 

стаж 

5. Која е вашата сегашна 

позиција во судот? 

6. Колку долго ја 

вршите оваа 

конкретна 

задача? 

18. Дали сметате дека има потреба од 

ориентација (почетна обука) на нови 

вработени? 

19. Каков вид 

на обука треба 

да биде 

приоритет? 

1 Виш судски советник 0-3 (сите) да (сите 

континуирана 

(сите) 

1 Виш судски соработник 0-3 (сите) да (сите 

континуирана 

(сите) 

11 судски соработници 0-3 (сите) да (сите 

континуирана 

(10) 

почетна(2) 

3 судски помошници 0-3 (сите) да (сите 

континуирана 

(сите) 

2 службеници во писарница 0-3 (сите) да (сите 

континуирана 

(сите) 

1 дактилограф 0-3 (сите) да (сите 

континуирана 

(сите) 

1 доставувач 0-3 (сите) да (сите 

континуирана 

(сите) 

1 помлад судски служќбеник 0-3 (сите) да (сите 

континуирана 

(сите) 

     

Претставници на судската администрација од конкретни работни места, со вкупен стаж од 3-5 год.,и време на конкретната позиција со став за потребата 

од обука како континуирана/почетна и на што треба да се даде приоритет 

3. Вработен во судот со 3-5 год 

стаж 

5. Која е вашата сегашна 

позиција во судот? 

6. Колку долго ја 

вршите оваа 

конкретна 

задача? 

18. Дали сметате дека има потреба од 

ориентација (почетна обука) на нови 

вработени? 

19. Каков вид 

на обука треба 

да биде 

приоритет? 

5 судски соработник 3-5 (сите) да (сите 

континуирана 

(4); (почетна)1 

2 командир на судска полиција 0-3(2) да (сите 

континуирана 

(сите) 

1 заменик командир 0-3(1) да (сите 

континуирана 

(сите) 

1 касиер 5-10(1) да (сите 

континуирана 

(сите) 

3 службеник во писарница 3-5(2);  0-3(1) да (сите 

континуирана 

(2); (почетна)1 

1 дактилограф 3-5 (1_ да (сите непополнето 
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1 преведувач 3-5(1) да (сите 

континуирана 

(сите) 

     

Претставници на судската администрација од конкретни работни места, со вкупен стаж од 5-10год.,и време на конкретната позиција со став за потребата 

од обука како континуирана/почетна и на што треба да се даде приоритет 

3. Вработен во судот со 5-10 год 

стаж 

5. Која е вашата сегашна 

позиција во судот? 

6. Колку долго ја 

вршите оваа 

конкретна 

задача? 

18. Дали сметате дека има потреба од 

ориентација (почетна обука) на нови 

вработени? 

19. Каков вид 

на обука треба 

да биде 

приоритет? 

8 судски соработник 3-5 (сите) да (сите 

континуирана 

(сите) 

1 дактилограф 5 до 10 год. да (сите 

континуирана 

(сите) 

1 

лицето работи на 

парнично,вонпарнично,стечај,ра

ботни спорови (4) 6 до 10 год. да (сите 

континуирана 

(10) 

почетна(2) 

1 

раководител на 

писарница,прием,испорака на 

пошта 7 до 10 год. да (сите 

континуирана 

(сите) 

1 сметководител 8 до 10 год. да (сите 

континуирана 

(сите) 

     

Претставници на судската администрација од конкретни работни места, со вкупен стаж од над 10год.,и време на конкретната позиција со став за 

потребата од обука како континуирана/почетна и на што треба да се даде приоритет 

3. Вработен во судот со над 

10год. стаж 

5. Која е вашата сегашна 

позиција во судот? 

6. Колку долго ја 

вршите оваа 

конкретна 

задача? 

18. Дали сметате дека има потреба од 

ориентација (почетна обука) на нови 

вработени? 

19. Каков вид 

на обука треба 

да биде 

приоритет? 

7 Судски администратор 

0-3(2), 5-10(3), 

над 10(2) да (5), н(1), непотполнето(1) 

континуирана 

(5) почетна и 

континуирана(

1), 

непотполнето 

(1) 

1 Раководител на одделение 0-3 (1) да (сите 

континуирана 

(сите) 

4 судски соработници 5-10(3) 0-3(1) да (3), н(1) 

континуирана 

(3) почетна(1) 

12 Дактилограф 

5-10(1), над 

10(11) да (сите 

континуирана 

(9) почетна (3) 

1 Координатор на судска полиција над 10(1) да (сите 

континуирана 

(сите) 

3 Судски полицаец над 10(3) да (сите 

континуирана 

(2) почетна (1) 

10 Службеник во писарница 

0-3(2), 5-10(2), 5-

10(2), над 10(4) да (сите 

континуирана 

(8) почетна (2) 

1 Економ 0-3 (1) да (сите 

континуирана 

(сите) 

10 Доставувач 

3-5(1), 5-10(3), 

над 10(6) да (6), н(4) 

континуирана 

(6) почетна (4) 

1 Командир на судска полиција над 10(1) да (сите 

континуирана 

(сите) 

2 Заменик командир над 10(2) да (сите 

континуирана 

(сите) 

1 Возач 5-10(1) да (сите 

континуирана 

(сите) 

3 Раководител на одделение над 10(3) да(2) 1-празно 

континуирана 

(1), 

непотполнет 
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(2) 

3 Друго 5-10(2), 0-3 (1) да (сите 

континуирана 

(2), почетно 

(1) 

2 Советник 5-10(2) да (сите 

континуирана 

(сите) 

1 Виш судски соработник над 10(1) не(1) континуирана 

1 Раководител на писарница 0-3(2), 5-10(1) да (3), не(1) 

континуирана 

(2), почетно 

(2) 

4 

Технички секретар на 

претседателот 

0-3(2), 5-10(3), 

над 10(1) да (сите 

континуирана 

(4) 

1 

Координатор на дактилографско 

биро 0-3 (1) да (сите почетна(1) 

2 економ 

над 10(1), 5-

10(1) да (сите 

континуирана 

(1), почетно 

(1) 

1 непополнето       

     

Врска: Која е вашата сегашна позиција во судот?, Како работите?, За да ја вршите вашата 

сегашна работа: Каква обука се уште ви е потребна (дали на работно место или пак 

формален курс) за стручно да ја извршувате вашата работа?   

5. Која е вашата сегашна 

позиција во судот? 

14. Како работите? 24. За да ја 

вршите вашата 

сегашна работа: 

Каква обука се 

уште ви е 

потребна (дали 

на работно место 

или пак 

формален курс) 

за стручно да ја 

извршувате 

вашата работа?  

 

Судски Администратор дел од тим 

Управување со 

предмети, 

суд,имплементац

ија на 

постојното 

законодавство - 

останати 

подзаконски 

акти 237дѓ   

Судски Администратор       

Судски Администратор дел од тим 

Управување со 

суд 3, ИТ - 

АКМИС и Др. 

4вг, 

Финансирање и 

буѓетирање - 6,  

јавни наб, 

контрола, с.дел   

Судски Администратор друго 

Управување на 

суд - 3   

Судски Администратор сам 

Комуникациски 

вештини - 5, 

Финансирање и 

буѓетирање - 6, 

Казнено 

законодавство - 

7д   



80 
 

Судски Администратор дел од тим 

Управување со 

суд - 3, 

Финансирање и 

буѓетирање - 6, 

Имплементација 

на постојното 

законодавство7   

Судски Администратор сам 

ИТ- 4, 

Финансирање и 

буѓетирање - 6, 

Имплементација 

на постојното 

законодавство - 

7   

     

     

Врска: Која е вашата сегашна позиција во судот?, Како работите?, За да ја вршите вашата 

сегашна работа: Каква обука се уште ви е потребна (дали на работно место или пак 

формален курс) за стручно да ја извршувате вашата работа?   

5. Која е вашата сегашна 

позиција во судот? 

14. Како работите? 24. За да ја 

вршите вашата 

сегашна работа: 

Каква обука се 

уште ви е 

потребна (дали 

на работно место 

или пак 

формален курс) 

за стручно да ја 

извршувате 

вашата работа?  

 

Раководител на оддел сам 

Управување на 

суд - 3,АКМИС - 

4в, АБМС - 6   

     

Врска: Која е вашата сегашна позиција во судот?, Како работите?, За да ја вршите вашата 

сегашна работа: Каква обука се уште ви е потребна (дали на работно место или пак 

формален курс) за стручно да ја извршувате вашата работа?   

5. Која е вашата сегашна 

позиција во судот? 

14. Како работите? 24. За да ја 

вршите вашата 

сегашна работа: 

Каква обука се 

уште ви е 

потребна (дали 

на работно место 

или пак 

формален курс) 

за стручно да ја 

извршувате 

вашата работа?  

 

Виш судски советник дел од тим 

7- Граѓанско - б, 

Прекршоци - в, 

Управно - г, 

Судски деловник 

- д   

     

Врска: Која е вашата сегашна позиција во судот?, Како работите?, За да ја вршите вашата 

сегашна работа: Каква обука се уште ви е потребна (дали на работно место или пак 

формален курс) за стручно да ја извршувате вашата работа?   
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5. Која е вашата сегашна 

позиција во судот? 

14. Како работите? 24. За да ја 

вршите вашата 

сегашна работа: 

Каква обука се 

уште ви е 

потребна (дали 

на работно место 

или пак 

формален курс) 

за стручно да ја 

извршувате 

вашата работа?  

 

Вишсудски соработник дел од тим АБМС - 4в   

Вишсудски соработник сам 

ИТ - 4, 

Комуникациски 

вештини - 5, 

Казнено и 

граѓанско 

законодавство - 

7аб   

     

Врска: Која е вашата сегашна позиција во судот?, Како работите?, За да ја вршите вашата 

сегашна работа: Каква обука се уште ви е потребна (дали на работно место или пак 

формален курс) за стручно да ја извршувате вашата работа?   

5. Која е вашата сегашна 

позиција во судот? 

14. Како работите? 24. За да ја 

вршите вашата 

сегашна работа: 

Каква обука се 

уште ви е 

потребна (дали 

на работно место 

или пак 

формален курс) 

за стручно да ја 

извршувате 

вашата работа?  

 

Судски соработник дел од тим 

АКМИС - 4в, 

Граѓанско, 

Прекршоци и 

управно -  7бвг   

Судски соработник дел од тим 

Граѓанско и 

управно - 7бг   

Судски соработник дел од тим     

Судски соработник дел од тим 

АКМИС - 4в, 

Имплементирањ

е на постојно 

законодавство7   

Судски соработник двете 

Граѓанско 

законодавство - 

7б   

Судски соработник сам 

АКМИС - 4в, 

Казнено, 

граѓанско и 

прекршоци - 

7абв   

Судски соработник дел од тим 

Имплементирањ

е на постојно 

законодавство 7   

Судски соработник сам 

Имплементирањ

е на постојно 

законодавство - 

7   

Судски соработник сам 

 

Имплементирањ

е на постојно 

законодавство - 

7   

Судски соработник дел од тим     

Судски соработник сам АКМИС - 4в   
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Судски соработник дел од тим 

АКМИС - 4в, 

Комуникациски 

вештини - 5   

Судски соработник сам 

АКМИС - 4в, 

Комуникациски 

вештини - 

5,Граѓанско 

законодавство -  

7б   

Судски соработник сам 

 

Имплементирањ

е на постојно 

законодавство - 

7   

Судски соработник сам 

 

Имплементирањ

е на постојно 

законодавство - 

7   

Судски соработник дел од тим 

 

Имплементирањ

е на постојно 

законодавство - 

7   

Судски соработник дел од тим 

АКМИС - 4в, 

Имплементирањ

е на постојно 

законодавство - 

7   

Судски соработник дел од тим 

Имплементирањ

е на постојно 

законодавство - 

7   

Судски соработник дел од тим 

Имплементирањ

е на постојно 

законодавство - 

7   

Судски соработник дел од тим 

Имплементирањ

е на постојно 

законодавство - 

7   

Судски соработник дел од тим 

7- Казнено, 

граѓанско и 

прекршоци - абв   

Судски соработник дел од тим     

Судски соработник сам 

Имплементирањ

е на постојно 

законодавство - 

7   

Судски соработник дел од тим 

Имплементирањ

е на постојно 

законодавство - 

7   

Судски соработник дел од тим 

Имплементирањ

е на постојно 

законодавство - 

7   

Судски соработник дел од тим 

Комуникациски 

вештини   

Судски соработник сам ИТ   

Судски соработник сам 

Комуникациски 

вештини   

     

Врска: Која е вашата сегашна позиција во судот?, Како работите?, За да ја вршите вашата 

сегашна работа: Каква обука се уште ви е потребна (дали на работно место или пак 

формален курс) за стручно да ја извршувате вашата работа?   
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5. Која е вашата сегашна 

позиција во судот? 

14. Како работите? 24. За да ја 

вршите вашата 

сегашна работа: 

Каква обука се 

уште ви е 

потребна (дали 

на работно место 

или пак 

формален курс) 

за стручно да ја 

извршувате 

вашата работа?  

 

Судски помошник дел од тим 

Граѓанско 

законодавство   

Судски помошник дел од тим 

Имплементирањ

е на постојно 

законодавство - 

7   

Судски помошник дел од тим 

Имплементирањ

е на постојно 

законодавство - 

7   

     

Врска: Која е вашата сегашна позиција во судот?, Како работите?, За да ја вршите вашата 

сегашна работа: Каква обука се уште ви е потребна (дали на работно место или пак 

формален курс) за стручно да ја извршувате вашата работа?   

     

Врска: Која е вашата сегашна позиција во судот?, Како работите?, За да ја вршите вашата 

сегашна работа: Каква обука се уште ви е потребна (дали на работно место или пак 

формален курс) за стручно да ја извршувате вашата работа?   
5. Која е вашата сегашна 

позиција во судот? 

14. Како работите? 24. За да ја 

вршите вашата 

сегашна работа: 

Каква обука се 

уште ви е 

потребна (дали 

на работно место 

или пак 

формален курс) 

за стручно да ја 

извршувате 

вашата работа?   

Координатор на судска полиција дел од тим     

   
  

Врска: Која е вашата сегашна позиција во судот?, Како работите?, За да ја вршите вашата 

сегашна работа: Каква обука се уште ви е потребна (дали на работно место или пак 

формален курс) за стручно да ја извршувате вашата работа?   
5. Која е вашата сегашна 

позиција во судот? 

14. Како работите? 24. За да ја 

вршите вашата 

сегашна работа: 

Каква обука се 

уште ви е 

потребна (дали 

на работно место 

или пак 

формален курс) 

за стручно да ја 

извршувате 

вашата работа?   

Касиер дел од тим АМБС   
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Врска: Која е вашата сегашна позиција во судот?, Како работите?, За да ја вршите вашата 

сегашна работа: Каква обука се уште ви е потребна (дали на работно место или пак 

формален курс) за стручно да ја извршувате вашата работа?   
5. Која е вашата сегашна 

позиција во судот? 

14. Како работите? 24. За да ја 

вршите вашата 

сегашна работа: 

Каква обука се 

уште ви е 

потребна (дали 

на работно место 

или пак 

формален курс) 

за стручно да ја 

извршувате 

вашата работа?   

Службеник во писарница сам     

Службеник во писарница друго   
  

Службеник во писарница сам 

Управување со 

предмети - 2, на 

суд - 3, АКМИС 

-4в   

Службеник во писарница дел од тим 

Управување со 

предмети 2, 

АКМИС - 4в   

Службеник во писарница дел од тим АКМИС - 4в   

Службеник во писарница сам 

АКМИС -4в, 

Прекршоци - 7в   

Службеник во писарница сам 

АКМИС -4в, 

Прекршоци - 7в   

Службеник во писарница дел од тим 

Управување со 

предмети - 2, 

АКМИС4в   

Службеник во писарница дел од тим 

АКМИС -4в, 

Казнено и 

судски деловник 

- 7ад   

Службеник во писарница сам АКМИС - 4в   

Службеник во писарница дел од тим 

Судски деловник 

- 7д   

Службеник во писарница дел од тим ИТ - 4   

Службеник во писарница сам 

АКМИС - 4в, 

Имплементирањ

е на постојно 

законодавство - 

7   

Службеник во писарница сам АКМИС - 4в   

Службеник во писарница дел од тим     

     

Врска: Која е вашата сегашна позиција во судот?, Како работите?, За да ја вршите вашата 

сегашна работа: Каква обука се уште ви е потребна (дали на работно место или пак 

формален курс) за стручно да ја извршувате вашата работа?   
5. Која е вашата сегашна 

позиција во судот? 

14. Како работите? 24. За да ја 

вршите вашата 

сегашна работа: 

Каква обука се 

уште ви е 

потребна (дали 

на работно место 

или пак 

формален курс) 

за стручно да ја 

извршувате   
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вашата работа? 

Економ сам 

Управување на 

суд - 3   

   
  

Врска: Која е вашата сегашна позиција во судот?, Како работите?, За да ја вршите вашата 

сегашна работа: Каква обука се уште ви е потребна (дали на работно место или пак 

формален курс) за стручно да ја извршувате вашата работа?   
5. Која е вашата сегашна 

позиција во судот? 

14. Како работите? 24. За да ја 

вршите вашата 

сегашна работа: 

Каква обука се 

уште ви е 

потребна (дали 

на работно место 

или пак 

формален курс) 

за стручно да ја 

извршувате 

вашата работа?   

Суски службеници 

дактилографи дел од тим АКМИС - 4в   
Суски службеници 

дактилографи дел од тим АКМИС - 4в 

  

Суски службеници 

дактилографи дел од тим     
Суски службеници 

дактилографи дел од тим     
Суски службеници 

дактилографи дел од тим АКМИС - 4в   
Суски службеници 

дактилографи дел од тим АКМИС - 4в   
Суски службеници 

дактилографи дел од тим АКМИС - 4в   

Суски службеници 

дактилографи дел од тим 

Основни ком. 

Вештини, 4а,  

АКМИС-в   

Суски службеници 

дактилографи дел од тим 

АКМИС - 4в, 

Комуникациски 

вештини - 5, 

Управно 

законодавство - 

7г   
Суски службеници 

дактилографи дел од тим     
Суски службеници 

дактилографи дел од тим АКМИС - 4в   
Суски службеници 

дактилографи дел од тим     
Суски службеници 

дактилографи дел од тим АКМИС - 4в   

Суски службеници 

дактилографи дел од тим 

АКМИС - 4в, 

Комуникациски 

вештини - 5   
Суски службеници 

дактилографи дел од тим АКМИС - 4в   
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Врска: Која е вашата сегашна позиција во судот?, Како работите?, За да ја вршите вашата 

сегашна работа: Каква обука се уште ви е потребна (дали на работно место или пак 

формален курс) за стручно да ја извршувате вашата работа?   
5. Која е вашата сегашна 

позиција во судот? 

14. Како работите? 24. За да ја 

вршите вашата 

сегашна работа: 

Каква обука се 

уште ви е 

потребна (дали 

на работно место 

или пак 

формален курс) 

за стручно да ја 

извршувате 

вашата работа? 

  

Координатор на судска полиција дел од тим     

     

Врска: Која е вашата сегашна позиција во судот?, Како работите?, За да ја вршите вашата 

сегашна работа: Каква обука се уште ви е потребна (дали на работно место или пак 

формален курс) за стручно да ја извршувате вашата работа?   
5. Која е вашата сегашна 

позиција во судот? 

14. Како работите? 24. За да ја 

вршите вашата 

сегашна работа: 

Каква обука се 

уште ви е 

потребна (дали 

на работно место 

или пак 

формален курс) 

за стручно да ја 

извршувате 

вашата работа? 

  

Судска полиција дел од тим     

Судска полиција дел од тим     

Судска полиција дел од тим     

Судска полиција дел од тим     

     

Врска: Која е вашата сегашна позиција во судот?, Како работите?, За да ја вршите вашата 

сегашна работа: Каква обука се уште ви е потребна (дали на работно место или пак 

формален курс) за стручно да ја извршувате вашата работа?   
5. Која е вашата сегашна 

позиција во судот? 

14. Како работите? 24. За да ја 

вршите вашата 

сегашна работа: 

Каква обука се 

уште ви е 

потребна (дали 

на работно место 

или пак 

формален курс) 

за стручно да ја 

извршувате 

вашата работа? 

  

Помлади судски службеници сам     

Помлади судски службеници друго     

Помлади судски службеници друго     

Помлади судски службеници сам 

Комуникациски 

вештини - 5   

Помлади судски службеници сам     

Помлади судски службеници сам     

Помлади судски службеници сам     
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Помлади судски службеници сам     

Помлади судски службеници сам     

Помлади судски службеници дел од тим     

     

Врска: Која е вашата сегашна позиција во судот?, Како работите?, За да ја вршите вашата 

сегашна работа: Каква обука се уште ви е потребна (дали на работно место или пак 

формален курс) за стручно да ја извршувате вашата работа?   
5. Која е вашата сегашна 

позиција во судот? 

14. Како работите? 24. За да ја 

вршите вашата 

сегашна работа: 

Каква обука се 

уште ви е 

потребна (дали 

на работно место 

или пак 

формален курс) 

за стручно да ја 

извршувате 

вашата работа? 

  

Командир на судска полиција дел од тим 

Комуникациски 

вештини    

Командир на судска полиција дел од тим     

Командир на судска полиција       

     

Врска: Која е вашата сегашна позиција во судот?, Како работите?, За да ја вршите вашата 

сегашна работа: Каква обука се уште ви е потребна (дали на работно место или пак 

формален курс) за стручно да ја извршувате вашата работа?   
5. Која е вашата сегашна 

позиција во судот? 

14. Како работите? 24. За да ја 

вршите вашата 

сегашна работа: 

Каква обука се 

уште ви е 

потребна (дали 

на работно место 

или пак 

формален курс) 

за стручно да ја 

извршувате 

вашата работа?   

Заменик командир дел од тим 

Комуникациски 

вештини   

Заменик командир дел од тим     

Заменик командир сам     

     

Врска: Која е вашата сегашна позиција во судот?, Како работите?, За да ја вршите вашата 

сегашна работа: Каква обука се уште ви е потребна (дали на работно место или пак 

формален курс) за стручно да ја извршувате вашата работа?   
5. Која е вашата сегашна 

позиција во судот? 

14. Како работите? 24. За да ја 

вршите вашата 

сегашна работа: 

Каква обука се 

уште ви е 

потребна (дали 

на работно место 

или пак 

формален курс) 

за стручно да ја 

извршувате 

вашата работа? 

  

Возач сам 

Етика - 1, 

Комуникациски 

вештини - 5   
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5. Која е вашата сегашна 

позиција во судот? 

14. Како работите? 24. За да ја 

вршите вашата 

сегашна работа: 

Каква обука се 

уште ви е 

потребна (дали 

на работно место 

или пак 

формален курс) 

за стручно да ја 

извршувате 

вашата работа? 

  

Раководител на одделение дел од тим АКМИС - 4в   

Раководител на одделение сам АКМИС - 4в   

Раководител на одделение сам 

Управување со 

предмети - 

2,АКМИС - 4в   

     

Врска: Која е вашата сегашна позиција во судот?, Како работите?, За да ја вршите вашата 

сегашна работа: Каква обука се уште ви е потребна (дали на работно место или пак 

формален курс) за стручно да ја извршувате вашата работа?   
5. Која е вашата сегашна 

позиција во судот? 

14. Како работите? 24. За да ја 

вршите вашата 

сегашна работа: 

Каква обука се 

уште ви е 

потребна (дали 

на работно место 

или пак 

формален курс) 

за стручно да ја 

извршувате 

вашата работа? 

  

4-советник дел од тим 

Управување со 

предмети - 2,ИТ 

- 4, АКМИС - 4в   

4-советник дел од тим 

ИТ - 

4,Комуникациск

и вештини - 5, 

Финансирање и 

буѓетирање - 

6,Казнено 

законодавство - 

7а   

Друго сам 

ИТ - 4, АКМИс - 

4в   

Друго дел од тим 

Етика - 1, 

Комуникациски 

вештини - 5   

Друго дел од тим 

Етика - 1,  

Имплементација 

на постојното 

законодавство - 

7   

Друго дел од тим 

Казнено 

законодавство - 

7а   

Друго сам 

Етика - 1, ИТ - 4, 

Комуникациски 

вештини - 5   

     

Врска: Која е вашата сегашна позиција во судот?, Како работите?, За да ја вршите вашата 

сегашна работа: Каква обука се уште ви е потребна (дали на работно место или пак 

формален курс) за стручно да ја извршувате вашата работа?   
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5. Која е вашата сегашна 

позиција во судот? 

14. Како работите? 24. За да ја 

вршите вашата 

сегашна работа: 

Каква обука се 

уште ви е 

потребна (дали 

на работно место 

или пак 

формален курс) 

за стручно да ја 

извршувате 

вашата работа? 

  

Раководител на писарница , 

прием, и испорака на пошта дел од тим 

Етика, 

Управување со 

суд, Управување 

со предмети - 

123   

Раководител на писарница , 

прием, и испорака на пошта сам АКМИС - 4в   

Раководител на писарница , 

прием, и испорака на пошта дел од тим 

АКМИС - 4в, 

Судски деловник 

- 7д   

Раководител на писарница , 

прием, и испорака на пошта сам 

Етика - 1, 

АКМИС - 4в   

Раководител на писарница , 

прием, и испорака на пошта дел од тим 

Етика - 1, 

АКМИС - 4в   

     

Врска: Која е вашата сегашна позиција во судот?, Како работите?, За да ја вршите вашата 

сегашна работа: Каква обука се уште ви е потребна (дали на работно место или пак 

формален курс) за стручно да ја извршувате вашата работа?   
5. Која е вашата сегашна 

позиција во судот? 

14. Како работите? 24. За да ја 

вршите вашата 

сегашна работа: 

Каква обука се 

уште ви е 

потребна (дали 

на работно место 

или пак 

формален курс) 

за стручно да ја 

извршувате 

вашата работа? 

  

Технички секретар на 

претседател на судот   АКМИС - 4в    

Технички секретар на 

претседател на судот сам 

АКМИС -4в, 

Управно 

законодавство и 

Судски деловник 

- 7гд   

Технички секретар на 

претседател на судот д 

Етика - 1, 

АКМИС и Други 

апликации - 4вг, 

Судски деловник 

- 7д   

Технички секретар на 

претседател на судот сам 

Основни ком. 

Вештини 4а   

     

Врска: Која е вашата сегашна позиција во судот?, Како работите?, За да ја вршите вашата 

сегашна работа: Каква обука се уште ви е потребна (дали на работно место или пак 

формален курс) за стручно да ја извршувате вашата работа?   
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5. Која е вашата сегашна 

позиција во судот? 

14. Како работите? 24. За да ја 

вршите вашата 

сегашна работа: 

Каква обука се 

уште ви е 

потребна (дали 

на работно место 

или пак 

формален курс) 

за стручно да ја 

извршувате 

вашата работа? 

  

Координатор на дактилографско 

биро дел од тим АКМИС - 4в   

     

Врска: Која е вашата сегашна позиција во судот?, Како работите?, За да ја вршите вашата 

сегашна работа: Каква обука се уште ви е потребна (дали на работно место или пак 

формален курс) за стручно да ја извршувате вашата работа?   
5. Која е вашата сегашна 

позиција во судот? 

14. Како работите? 24. За да ја 

вршите вашата 

сегашна работа: 

Каква обука се 

уште ви е 

потребна (дали 

на работно место 

или пак 

формален курс) 

за стручно да ја 

извршувате 

вашата работа? 

  

Сметководител дел од тим 

АБМС - 4б, 

Судски деловник 

- 7д   

Сметководител сам АБМС - 4б   

Сметководител сам 

Финансирање и 

буѓетирање - 6   

     

Врска: 8. Во кое одделение работите? И 24. За да ја вршите вашата 

сегашна работа: Каква обука се уште ви е потребна (дали на работно 

место или пак формален курс) за стручно да ја извршувате вашата 

работа?    

8. Во кое одделение работите? 24. За да ја вршите вашата 

сегашна работа: Каква обука се 

уште ви е потребна (дали на 

работно место или пак 

формален курс) за стручно да ја 

извршувате вашата работа? 

   

благајна 

АБМС - 4б, Судски деловник- 

7д    

во сите Комуникациски вештини - 5    

во сите      

во сите      

во сите      

во сите 

Основни ком. Вештини и 

АКМИС - 4ав    
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дактилобиро 

АКМИС -4в, Комуникациски 

вештини - 5, Управно 

законодавство - 7г    

достава      

достава      

извршување ИТ - 4    

извршување 

Имплементација на постојното 

законодавство - 7    

извршување 

Имплементација на постојното 

законодавство - 7    

извршување Комуникациски вештини - 5    

извршување 

Имплементација на постојното 

законодавство - 7    

 извршување на санкции 

Управување со предмети - 2, 

АКМИС - 4в    

Извршување и извршување на 

санкции 

АКМИС - 4в, Казнено 

законодавство и Судски 

деловник - 7ад    

Кривично 

АКМИС - 4в, Судски деловник - 

7д    

Кривично АКМИС - 4в    

Кривично АКМИС - 4в    

Кривично      

Кривично Казнено законодавство - 7а    

Кривично АКМИС - 4в    

Кривично 

Казнено, Граѓанско, Прекршоци 

-7абв    

Кривично      

Кривично, Извршување на 

санкции 

Управување со предмети - 2, 

АКМИС - 4в    

Кривично, Прекршочно 

Имплементација на постојното 

законодавство - 7    

Кривично, Прекршочно 

Имплементација на постојното 

законодавство - 7    

кривично, прекршочно, 

вонпарнично АКМИС -4в    

кривично, прекршочно, 

вонпарнично,парнично, судска 

уптрава 

АКМИС -4в, Имплементација на 

постојното законодавство - 7    

кривично, прекршочно, 

парнично      

кривично, прекршочно, 

парнично АКМИС - 4в    

кривично, парнично АКМИС - 4в    

кривично, прекршочно, АКМИС - 4в    
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кривично, прекршочно, 

Управување со предмети - 2,ИТ 

- 4,АКМИС -4в    

кривично, прекршочно, 

ИТ - 4,Комуникациски вештини 

- 5, Финансирање и буѓетирање 

- 6, Казнено -7а    

кривично, прекршочно, 

Имплементација на постојното 

законодавство - 7    

книговод АБМС - 4б,     

оставина      

парнично 

Управување со предмети - 2, 

Управување со суд - 3 АКМИС - 

4в    

парнично      

парнично      

парнично АКМИС - 4в    

парнично АКМИС - 4в    

парнично 

АКМИС - 4в, Комуникациски 

вештини - 5    

парнично Граѓанско законодавство - 7б    

парнично 

Имплементација на постојното 

законодавство - 7    

парнично 

АКМИС -4в, Имплементација на 

постојното законодавство - 7    

парнично 

АКМИС -4в, Имплементација на 

постојното законодавство - 7    

парнично      

парнично 

Имплементација на постојното 

законодавство - 7    

парнично 

АКМИС - 4в, Комуникациски 

вештини - 5    

парнично 4,5,7аб    

парнично 

Имплементација на постојното 

законодавство - 7    

парнично 

Имплементација на постојното 

законодавство - 7    

парнично, вонпарнично 

Имплементација на постојното 

законодавство - 7    

парнично, вонпарнично, разно 

Имплементација на постојното 

законодавство - 7    

парнично, вонпарнично,работни 

спорови 

Имплементација на постојното 

законодавство - 7    
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парниЧно, 

вонпарнично,стопанко,работни,

стечаи 

Етика- 1, Комуникациски 

вештини - 5    

п, впп, стоп, раб, стеч 

Етика, Имплементација на 

постојното законодавство - 7    

парнично, вонпарнично, разно 

АКМИС -4в, Имплементација на 

постојното законодавство - 

Казниено, граѓанско, 

Прекршочно    

парнично, платни налози 

АКМИС -4в, Комуникациски 

вештени - 5, Граѓанско 

законодавство - 7б    

п.налози АКМИС - 4в    

превод 

Етика - 1, ИТ - 4, 

Комуникациски вештини - 5    

превод ИТ - 4    

приемно 

Етика - 1, Управување на 

предмети - 2, Управување со суд 

- 3    

приемно      

приемно      

прекршочно АКМИС - 4в    

прекршочно      

прекршочно АКМИС - 4в, Прекршоци - 7в    

прекршочно АКМИС - 4в, Прекршоци - 7в    

прекршочно 

Управување  со предмети - 2, 

АКМИС - 4в    

прекршочно ИТ - 4, АКМИС - 4в    

прекршочно, истрага 

Етика - 1, АКМИС и Други 

апликации - 4вг, Судски 

деловник - 7д    

прекршочно, 

парнично,вонпарнично, разно, 

судска управа АБМС - 7б    

работни спорови Етика - 1, АКМИС - 4в    

работни спорови АКМИС - 4в    

с. Полиц Комуникациски вештини - 5    

с. Полиц Комуникациски вештини - 5    

с. Полиц      

с. Полиц      

с. Полиц      

с. Полиц      

с. Полиц      
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с. Полиц      

с. Полиц      

с. Полиц      

с. Полиц      

Сметководител АБМС    

сс, стечај АКМИС - 4в    

стоп АКМИС - 4в    

стоп АКМИС - 4в    

стоп Етика, АКМИС    

стоп АКМИС - 4в    

стоп Судски Деловник7д    

стоп 

Имплементација на постојното 

законодавство - 7    

стоп, стеч 

Имплементација на постојното 

законодавство - 7    

судска у АКМИС - 4в    

судска у      

судска у 

Управување со суд - 3, АКМИС 

и Др. Апликации -4вг, 

Финансирање и буѓетирање -6, 

јавни наб, контрола, с.дел    

судска у 

АКМИС - 4в, Управно 

законодавство и Судски 

деловник -м7гд    

судска у      

судска у 

Управување со суд - 3, АКМИС 

- 4в, Финансирање и буѓетирање 

- 6    

судска у Основни ком. Вештини - 4а    

судска у Управување на суд - 3    

судска у 

Комуникациски вештини - 5, 

Финансирање и буѓетирање - 6, 

Судски деловник - 7д    

судска у 

Управување на суд - 3, 

Финансирање и буѓетирање - 6, 

Имплементација на постојното 

законодавство - 7    

судска у 

ИТ - 4, Финансирање и 

буѓетирање - 6, Имплементација 

на законодавството - 7    
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судска у 

Управување на предмети - 2, 

Управување на суд - 3, Судски 

деловник и останати 

подзаконски акти - 7дѓ    

судска у АКМИС - 4в    

управни спорови 

АКМИС - 4в, Граѓанско 

законодавство, Прекршочно, 

Управно законодавство -  7бвг    

управни спорови 

Прекршочно, Управно 

законодавство и Судски 

Деловник - 7бвгд    

управни спорови 

Граѓанско и Управно 

законодавство - 7бг    

управни спорови      

финансии Финансирање и буѓетирање    

непополнети      

непополнети      

непополнети      

непополнети      

непополнети Управување на суд -     

непополнети 

Етика-1, Комуникациски 

вештини - 5    

 

Би ги истакнале следните клучни податоци: 

Структура на испитаници, по години на работен стаж во судот и нивните потреби од обука: 

 Структурата на испитаници, по години на работен стаж во судот, укажува на различните 

потреби на ново вработените и поискусните вработени во судската администрација на РМ.   

Потреба од ориентација (почетна обука) на нови вработени и обука организирана во 

континуитет.  

 Несомнена е потребата на вработените, во различни профили, во судовите за воведување 

на редовна почетна обука за нововработените судски службеници (88% од испитаници). 

Без оглед на годините на стаж и видот на работното место, несомнена е определбата на 

испитаниците дека е потребна почетна обука за нововработени, а генерално обуката за сите 

треба да се спроведува во континуитет. 

 78% испитаници ценат дека приоритет треба да се даде на континуиран, наместо на 

почетен, вид на обука. 

Креирање на програми за обука на судските вработени согласно нивните работни задачи 

дефинирани во ситематизациите на судовите: 

 Постојните обврски и работни задачи на вработените во судовите се јасно утврдени во 

рамките на работните места и систематизациите. Без разлика на работниот стаж, 
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вработените се детално запознати со обврските и имаат јасна претстава за нивното место 

во институцијата во која работат. Незначителен е бројот на вработени кои сметаат дека во 

пракса им се доделени дополнителни обврски кои не се предвидени за тоа работно место. 

Повеќето меѓу нив напоменуваат дека ги извршуваат работните задачи за еден степен 

повисоки позиции а се со решение за пониска работна позиција.  

Внатрешна и надворешна комуникација и соработка  

 Повеќе од ½ од испитаниците работат тимски, повеќе од 1/3 од испитаниците работат 

самостојно, но  84% испитаници укажуваат дека извршувањето на зададените работни 

задачи им налага да соработуваат и комуницираат со други луѓе (колеги, странки).  

 67% испитаник смета дека има умерена самостојност при извршувањето на работните 

обврски и донесувањето на соодветни одлуки. Во корелација со работниот стаж на 

испитаниците (53% испитаници имаат работен стаж од повеќе од 5 години)може да се 

констатира дека искуството во голема мера придонесува за извесната самостојност при 

донесувањето на одлуки без оглед на позицијата во хиерархијата на организационата 

структура. 

Задолжителност на обуката на судската администрација 

 86% испитаници  сметаат дека обуката на судската администрација несомнено треба да 

биде задолжителна. 

Спроведени обуки и вклученост на судската администрација 

 Повеќе од 1/3 или 48 испитаници не посетиле воопшто обука во изминативе 5 години во 

РМ. 

 Најголемиот број од испитаници се изјасниле дека посетувале обуки организирани од 

Академијата за судии и јавни обвинители, Здружението на судии на РМ или од УСАИД. 

 72% испитаници никогаш не посетиле обука во странство. 

Пренос на знаења 

 Испитаниците се сложни дека практична обука во комбинација со дискусии (споделувања 

на искуства) е најсодветна за нивните потреби. Студиските престои во странство за 

запознавање на друг вид на пракси и искуства исто така се предмет на нивен интерес. 

Локација на одржување на обуки 

 Во однос на местото каде би сакале обуките да се одржуваат, мислењата се поделени, но 

значаен е бројот на испитаници кои претпочитаат обуката да се одржи на ниво на 

апелационо подрачје. 

Познавање на странски јазик 

 Повеќе од половина од испитаниците се изјасниле дека познаваат странски јазик. Пет од 

седум судски администратори зборуваат еден странски јазик. Техничките секретари на 

претседателите ова прашање не го имаат пополнето.  

Времетраење на обука 

 Времетраењето на обуката која досега ја посетувале испитаниците е идентично со нивното 

мислење во однос на тоа колку навистина е потребно да траат обуките (до/околу два дена). 

Теми за обука 

 Обука за АКМИС и имплементацијата на постојното (процесно и материјално) 

законодавство се најчесто избраните опции од страна на испитаниците.   

 Судските администратори се согласни во потребата за обука од областа на финансиите и 

буџетот, управувањето со судот и судските предмети, имплементација на постојното 

законодавство (ова укажува на нивната желба за професионално усовршување имајќи 

предвид дека истите се во основа стручни соработници кои сакаат да станат судии – види 
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одговори на прашање 27) јавните набавки, комуникациските вештини и секако АКМИС. 

 Останатите раководни структури во судовите имат потреба од обука за АКМИС, етика, 

комуникациски вештини, судски деловник и управување со суд и предмети. 

 Категоријата стручни службеници во основа има потреба од професионално усовршување 

од областа на постојното процесно и материјално законодавство (граѓанско, казнено, 

управно, прекршоци), но интересот е исто така насочен кон акмисот и комуникациите. 

 Службениците во писарница се определиле за АКМИС, судскиот деловник, и 

управувањето со предмети. 

 Дактилографите се скоро едногласни во определбата за АКМИС, но и комуникациски 

вештини. 

 Судската полиција има потреба од обука за гаѓање, техники на обезбедување на судови, 

комуникациски вештини и односи со странки (види извештај за теренски средби со 

вработените и ЈРИП). 

 Сметководителите имаат потреба од обуки за АБМС и новините во прописите за 

материјално-финансиско работење, судскиот деловник и општо за буџетот и финансиите. 

Обучувачи 

 Најголем број на испитаници претпочитаат за обучувач вработен од судската 

администрација.  Желбата за запознавање на други искуства и практики се препознава во 

вториот најфреквентен одговор – меѓународните експерти како обучувачи.  

 Над 2/3 од испитаниците немаат претходно искуство како обучувачи (78 одговори), но 

сепак 1/3 од нив би сакале да постанат тоа.  

Можни ризици за успешна имплементација на едукацијата на судскиот персонал 

 Испитаниците сметаат дека недоволната заинтересираност и мотивација претставува 

најголемиот ризик за успешна имплементација на едукацијата на судскиот персонал.   
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ПРИЛОГ 4
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9 март 2010год.- Документот е реструктуиран на 29 март 2010год. 

 

ПОЧЕТНА И КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА И ОБУКА  

НА СУДСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА ВО МАКЕДОНИЈА 

Изготвување на  

Рамковна програма за стручно усовршување на  

вработените во судската администрација 

 

ПРИЛОГ 4 

 

Инструмент на испитување Дискусии на тема  

„Обука за судската администрација – искуства и идни потреби„ 

-организација, презентација на ставови организирано по групи, работни позиции,  

на секоја од локациите каде е одржана дискусија - 

 
 

Прашалниот (Прилог бр. 1) беше избран за најсоодветен инструмент за утврдување на потребите 

од обука согласно што беше проценето дека така може да се добијат јасни и детални податоци 

важни за остварување на целите поставени од самиот почеток на изготвувањето на Програмата, 

податоци од голем број на лица, на релативно лесен и не многу скап начин. Дискусијата беше 

избрана како дополнителен модул за испитување сметајќи дека преку директен контакт ќе може да 

се појасни, ако не е доволно јасно, некое од прашањата внесени во прашалникот, но и на 

испитаниците ќе им се даде можност слободно да истакнат и споделат нивни размислувања и 

досегашни искуства кои како информација би го потпомогнале процесот но и оплемениле 

содржината на Програмата.  

 

Дискусии на тема „Обука за судската администрација – искуства и идни потреби„ како 

инструмент за дополнително прибирање на информации на конкретната тема беа одржани на 5 

наврати и тоа:  

 за судската администрација на апелационото подрачје Штип во Апелациониот суд Штип;  

 за судската администрација на апелационото подрачје Скопје во Академијата; 

 за судската администрација на апелационото подрачје Битола во Основниот суд Битола; 

 за судската администрација на апелационото подрачје Гостивар во Основниот суд 

Гостивар; 

 за судската администрација на Управниот суд во Управниот суд. 

 

За време на сесиите, заради поголема ефикасност, презентирањето на ставовите беше 

организирано по групи на вработени претставници на судската администрација. Подолу се дадени 

забелешките од секој од пријавените испитаници кои се јавија за збор со цел да го презентираат 

своето мислење на теми врзани за обуката на судската администрација. 

 

Поради специфичноста на материјата на која се работи, Стручната Служба на Судскиот Совет 

даде свои гледишта врзани за обуката на судската администрација истакнувајќи ги конкретните 

теми за обука на кадарот во ова тело. Содржината на документот доставен во целост е дел на овој 

документ.   

 

Би истакнале дека, поради бројот на членство и експертиза која ја носи преку истото, од 

Здружението на судска администрација на РМ беше побарано да ги достави своите видување на 
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различни теми врзани за обуката на судската администрација. И нивните видувања се дел од овој 

документ. 

28 ми јануари 2010год. 

Апелационо подрачје  Штип 

Апелационен суд Штип 

28 присутни 

Судски соработник 

1. Вид на обуки: Обуките да имаат практичен карактер а со тоа и предавачите назначени да 

презентираат практични искуства од областа/темата. 

Предавачи: подобрување на квалитетот на предавачите на Академијата 

2. Области на обука: Исти области/ теми за едукација како и за судиите. Се укажува на 

праксата да стручните работници се вклучат  во обуките на конкретна тема заедно со 

судиите само во случај ако бројот на судии, партиципиенти на обуката, не го пополнува 

можниот број на учесници на обуката.    

 

Уписничари/ Претставници на писарница: 

2. Предавачи: подобрување на квалитетот на предавачите назначени за АКМИС 

Вид на обука: Задолжителност на обуката за судска служба/ администрација  

3. Области на обука: Информатичка технологија – напреден курс за АКМИС 

4. Области на обука: Информатичка технологија – напредна и континуирана обука за 

АККМИС 

Предавачи: подобрување на квалитетот на предавачите за АКМИС. Истите да се избрани 

од судот согласно што истите ја разбираат материјата. Се предлага да лице од Академијата 

се обучи како би обуката за АКМИС би се спровела преку Академијата – обуката да се 

институционализира.  

5. Области на обука: Информатичка технологија – напреден курс за АКМИС (конкретно: 

водење на уписници) 

Вид на обука: Обука преку практичен пример директно во самата апликација (на самото 

работно место на вработениот).  

 

Судска полиција: 

1. Вид на обука: Се истакнува потребата од задолжителна, континуирана, специјализирана и 

практична обука за судската полиција.  

Области на обука: Се истакнува дека судската полиција на апелационото подрачје Штип 

досега немала никаква обука.  Се истакнува дека на вработените на ова работно место им е 

потребна специјализирана практична обука во следните области: стрелаштво, процедури за 

спроведување на притворено лице, односи со јавност/ корисници на услугите кои ги нуди 

судот.  

2. Вид на обука: Се истакнува потребата од задолжителна, континуирана, специјализирана и 

практична обука за судската полиција.  

Области на обука: одржување на оружје, обука за имплементација на пракси во случај на 

елементарна непогода, практична имплементација на пракси во случај на подметната 

бомба. 

 

Архивари: 

Вид на обука: Се препорачува обуката да е практична и специјализирана за конкретната 

позиција. 

Област : имплементација на прописите од сферата на архивирањето. 

Предавачи: Претставници на архивот на Република Македонија 
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Партиципиенти на самата обука: Сите членови на Комисијата за архивирање од судот 

(не само архиварот) 

 

Судски Администратор: 

Области на обука: Потреба од обука во врска со АБМС. 

Вид на обука: Практична и на лице место.  

 

 

29ти јануари 2010год. 

Апелационо подрачје Скопје 

Академија за обука на судии и јавни обвинители 

35 присутни 

 

 

Судска полиција: 

1. Вид на обука: Се истакнува потребата од задолжителна, континуирана, специјализирана и 

практична обука за судската полиција.  

Области на обука: Се истакнува дека судската полиција на Основниот суд Куманово 

досега немала никаква, ниту почетна ниту континуирана-напрена обука од област 

обезбедување на судовите.  Се истакнува дека на вработените на ова работно место им е 

потребна специјализирана практична обука во следните области: боево гаѓање (притоа се 

се објаснува од вработениот дека судските полицајци на територијата на РМ немаат 

унифицирано оружје, ниту пак постојат унифицирани стандарди за тоа кава муниција 

треба да се користи во отворен и затворен простор што би требало да се земе во предвид 

при планирањето на обуката) , обука за употреба на целата опрема инсталирана во судот, 

обука за ПП апарати, обука за изготвување и мплементација на план, елаборат за 

обезбедување на судовите, обука за процедури за спроведување на притворено лице, 

односи со јавност/ корисници на услугите кои ги нуди судот. Се сугерира од вработениот 

да се прегледа Прирачникот за обука на вработените на Министрството за внатрешни 

работи и од тука да се исрпат темите/ областите за обука на судската полиција согласно 

што истиот се смета за соодветен. 

2. Вид на обука: Судската полиција на Основен суд Неготина ја истакнува важноста од 

постоење на почетна и континуирана, задолжителна, обука за судската полиција.   

3. Области на обука: Судската полиција на Врховен суд на РМ бара обука за ракување со 

автоматско оружје и боречки вештини.  

 

Стручни соработници: 

1. Области на обука: Исти области/ теми за едукација како и за судиите 

Вид на обука: Се истакнува можноста за обука заедно со судиите но и поединечно на теми 

исти како и за судиите.  

2. Области на обука: Стручните соработници на Врховен суд укажуваат дека темите/ 

областите на обука вклучени во Програмата на Академијата за обучување на идни судии и 

јавни обвинители се секако соодветни за едукација и на стручните во судовите. Се 

предложија и конкретни: англиски јазик, комуникациски вештини (истакнуваат деловна  

Комуникација и комуникација со странки), практична обука во судница – role. Се 

истакнува потребата од поголема вклученост на стручните соработници на теми/ обуките 

организирани за судиите.   Се истакнува компатибилноста на овие обуки со оние кои би се 

организирале за судиите.  

 

Уписничари/ Претставници на писарница: 
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1. Области на обука: Вработените на основниот суд Скопје 1 и 2 Скопје укажуваат на 

потребата од обука во доменот на комуникација со странки (сугериорано е посебно 

внимание да се посвети на оваа тема кај ново вработените).  Се истакнува потребата од 

организација на обуки врзани за имплементацијата на Судскиот деловник.  

Вид на обука: Се истакнува  потреба од посебно креирана обука за нововработените во 

судот без разлика на нивното место (генерален дел) и специјализирана практична обука на 

лице место. Се укажува да напредното ниво на обука го опфати повеќе моментот на 

унификација на праксите при што се препорачува обучувачи на овие обуки да се искусни 

вработени од судската служба. Се истакнува потребата од континуирана, а не ad hoc обука. 

Предавачи: Искусни вработени од судската служба.  

2. Области на обука: Вработените од Врховниот суд на РМ, преку доставување на писмено 

барање преку претставник на судската служба од овој суд на состанокот, укажаа на 

потребата од дополнителнма обука во врска со АКМИС. Потребата од ваков вид на обука 

беше потврдена од сите присутни (видете прилог 6).   

 

Вработени вклучени во финансиското работење на судот: 

1. Предавачи: Вработените во Основниот суд Скопје 2 истакнуваат дека е клучно да за 

предавачи се вклучени исклучиво стручни искусни лица, практичари, од областа кои ќе 

можат да ги пренесам моменталните пракси, трендови и ќе дадат соодветни упатства кои 

ќе допринесат при унификација на работата на лицата кои ја покриваат оваа сфера од 

работењето на судовите. Вработените укажаа на потреба од идентификување и 

назначување на лица од Судскиот Буџетски Совет, Управата за јавни приходи и Фондот за 

пензиско и инвалидско осигурување на Р. за предавачи.  

Области на обука: Се укажува да обуката го опфати повеќе моментот на унификација на 

праксите; да го следи трендот на промени кои ги наметнува Управата за јавни приходи; 

обука за пресметка на бруто плата; завршни сметки. 

Материјали за континуирана едукација: Списанието/ изданието на Македонија Биро ќе 

допринесе кон зголемување на ефикасноста на работењето на оваа позиција согласно што 

списанието укажува и ги објаснува новите регулативи, начини на пресметување, 

трендови.....  

 

Информатичари: 

Области на обука: Вработените на Врховниот суд на РМ, преку доставување на писмено 

барање преку претставник на судската служба од овој суд на овој состанок, ги истакнаа 

следните потреби од обука: обука за оперативни системи; за Data Base Manger; основна 

CISCO обука; обука за администрација на Domino/Lotus Notes,администрација на Check 

Point, администрација на web страните на судовите и делот од web страната на Врховен суд 

за други документи на судовите (видете прилог бр. 7).  

 

Забелешка: Вработените од одделенијата во Врховниот суд на РМ, по спроведена дискусија во 

самиот суд на тема потребна обука за судската администрација, доставија листа на сугестии за 

теми за обука врзани за новоимплементираниот софтвер АКМИС. Истата може да се најде во 

прилог бр. 7.  

 

 

1ви февруари 2010год. 

Апелационо подрачје Битола 

        Основен суд Битола 

24 присутни 
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Судските Администратори присутни на средбата истакнаа неколку области/теми на обука 

клучни за сите вработени во судовите: етика, комуникации (внатрешни и надворешни), 

управување со време, обуки од областа на информатичката технологија (почетни обуки за 

користење на компјутери, континуирани и напредни обуки за користење на апликации, Excel, 

Power Point) . Листата на обуки за сите вработени од судската администрација беше дополнета од 

членовите на Здружението на судска администрација со обуката за странски јазик.  

Сугестии од сите присутни: Се сугерира на Академијата да изготвениот календар на обуки се 

испрати однапред со цел секој од планираните партиципиенти да ги планира редовните обрски во 

судот соодветно. Се  препорачува, со цел заштеда на ресурси, обуките да се организираат на ниво 

на апелациони подрачја.  

 

Стручни соработници – за целото апелационо подрачје постои согласност за следното: 

1. Материјали за континуирана едукација: Електронски пристап на web страната Службен 

Весник ќе допринесе кон зголемување на ефикасноста на работењето на оваа позиција 

согласно што користењето на брзата алатка за пребарување на обезбедена на страната ќе 

овозможи брзо наоѓање на потребните законски регулативи.Истотака, редовната 

дистрибуција на мислења и одлуки од повисоките инстанци, најповеќе на Врховниот суд, 

би ја зголемило ефиксноста во работењето.  

Присутните на средбата укажаа дека поради типот на работата на ова работно место, 

однапред закажани судења, стручните соработници не се во состојба да учестуваат 

секогаш на обуките организирани од Академијата па предложија да материјалите од секоја 

од обуките се достават на секој од отсутните согласно што истите им се од полза.   

Вид на обука: Се истакнува потребата од постоење на почетно ниво на обука. 

Дополнително, потребна е организација на напредно ниво на континуирана обука која ќе 

опфати практична обука од сферата на имплементација на на законските регулативи.  Со 

цел заштеда на ресурси, се предложи да обуките се организираат на ниво на апелационо 

подрачје.  

Области на обука: Информатичка технологија (основна  и специјализирана од аспект на 

континуирана обука за  АКМИС) , пресметка на затезна камата, практични обуки од аспект 

на имплементација на ново донесени законски решенија, комуникација со судијата на кој 

се назначени;етика, изготвување на одлуки од областа на приватизацијата. 

2. Судскиот Администратор на Основен суд Струга ја истакнува потребата од обука на 

стручните соработници на теми, и во области исти како и за судиите (консултација на 

програмата за обука на судии изготвена и спроведена од Академијата).  

 

Вработени вклучени во финансиското работење на судот 

1. Вид на обука: Од вработениот во Основен суд Ресен се истакна потребата од постоење на 

почетно ниво на обука. Дополнително, потребна е организација на напредно ниво на 

континуирана обука која ќе опфати практична обука на постоечките ИТ апликации 

релевантни за оваа сфера.  Се препорачува започнување/продолжување на пракса: обука на 

лице место сметајќи дека истата е најсоодветна кога станува збор за воведување и 

континуирана работа со апликации имплементирани во судството  

Области на обука: ИТ апликации релевантни за оваа сфера. 

2. Области на обука: Од вработениот во Апелациониот суд Битола се бара конкретна обука 

на модулите : Основни средства и материјано работење во АБМС.  

 

Судски Администратор: 

1. Области на обука: Судскиот Администратор на Основен суд Струга ја истакна потребата 

од континуирана едукација од области, на теми од сферата управување со судовите кои 

кои ќе овозможат унапредување на знаењета, вештините, способностите на еден Судски 

Администратор. Како актуелни во моментот ги набројува: можности за изготвување на 
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извештаи во АКМИС, имплементација на измените на Судскиот Деловник, етика, 

комуникација (внатрешна и надворешна), изготвување на буџетскиот циркулар, 

имплементација на тековно законодавството и други теми врзани за унапредување на 

вештините за управување со судовите.  

2.  Области на обука: Судскиот Администратор на Апелациониот суд Битола ја истакна 

потребата од организирање на обука во врска со развивање на стратегии за ефикасно 

користење на персоналот во судот, како и потребата од обука за лицата на ова работно 

место за буџетско работење (поконкретно: изготвување на буџетски циркулар).  

 

Судска полиција– за целото апелационо подрачје постои согласност за следното: 

1. Вид на обука: Се истакнува потребата од задолжителна, континуирана, специјализирана и 

практична обука за судската полиција.  

Области на обука: Се истакнува дека на вработените на ова работно место им е потребна 

специјализирана, континуирана, и практична обука во следните области: користење на 

оружје,користење на опрема за обезбедување, реакција во случај на елементарна непогода. 

 Материјали за иницијална едукација: Правилник на работа (истиот би ги опфатил 

стандардите и принципите на работењето на судската полиција но е укажано дека таков 

правилник не е изработен).  

 

Преведувачи– за целото апелационо подрачје постои согласност за следното: 

Вид на обука/ Материјали за иницијална едукација: Се укажува, да ради заштеда на 

ресурси, обуката се направи во оваа фаза преку изготвување на материјал, лексикон/речник 

во електронска форма на сите термини користени во македонските постапки,  и достава на 

истиот до сите преведувачи со што истиот би допринел до специјализацијата на овие кадри 

во судството, зголемување на нивната ефикасност, но и би се извршила унификација на 

нивното работење. Дополнително е побарано вклучување на преведувачите на обуките за 

етика, и изготвување на специјализирана, за оваа позиција, обука: Однесување во судница.  

 

Уписничари/ Претставници на писарница:  

1. Вид на обука: Се истакнува потребата од задолжителна, континуирана, специјализирана и 

практична обука за ова работно место. 

Области на обука: Модули од АКМИС кои се користат од вработените во писарниците  

(прием, движење, разведување на предмет во АКМИС, изготвување на статистички 

извештаи во АКМИС), состаноци на конкретни тематики со цел воедначување на праксите.   

 

 

3ти февруари 2010год. 

Апелационо подрачје Гостивар 

        Основен суд Гостивар 

15 присутни 

 

Дактилографи: 

1. Области на обука: Се бара посебно внимание за време на обуките да се посвети на 

следните теми: објава и анонимизација на одлуки, изработка на обрасци во АККМИС. 

 

Стручни соработници: 

1. Вид на обука: Се истакнува потребата од задолжителна, континуирана, специјализирана и 

практична обука за ова работно место. 

Области на обука: Работа во АККМИС (модули компатибилни со работните задачи на 

оваа позиција), анонимизација на судски одлуки, обука во врска со новите регулативи. 
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Информатичар: 

1. Вид на обука: Се истакнува потребата од задолжителна почетна но и напредна, 

континуирана, специјализирана и практична обука за ова работно место. 

2. Области на обука: Работа со АККМИС (модули компатибилни со работните задачи на 

оваа позиција). 

 

Уписничари/ Претставници на писарница:  

1. Области на обука: Модули од АКМИС кои се користат од вработените во писарниците  

(прием, движење, разведување на предмет во АКМИС, изготвување на статистички 

извештаи во АКМИС), состаноци на конкретни тематики со цел воедначување на праксите.   

2. Вид на обука: Се укажува на потребата од задолжителна почетна обука на 

нововработените лица при што се сугерира организацијата на самата обука да биде 

изведена во два дела: (1)општ дел (дел би опфатил етика, комуникација со странки, со 

искусните вработени во судот), специјализиран дел (дел кој би опфатил движење на 

предмети, делови врзани за работата на оваа позиција од Судскиот деловник)  

 

Доставувач/експедитор: 

2. Области на обука: практична обука на тема измени во Законот за кривична постапка и 

Законот за граѓанска постапка од областа на работењето на судските експедитори.  

 

Судска полиција 

1. Области на обука: Се истакнува дека на вработените на ова работно место им е потребна 

специјализирана, континуирана, и практична обука во следните области: користење на 

оружје,користење на опрема за обезбедување, спровод на притворени, односи со странки, 

странски јазик. 

 

 

11ти февруари 2010год. 

Управен суд  

        Управен суд 

(6 присутни) 

 

Присутните ја истакнаат посебноста на овој суд и укажаа на потребата за дообука врзана за 

регулативата која се применува во овој суд: Законот за општа управна постапка, Законот за 

управни спорови, Законот за судови и Законот за судска служба, Судскиот деловник. Се истакна 

потребата да предавачи во случајот на едукации на материја која се работи во овој суд се 

претставници од Врховен суд на РМ.   

 

Уписничари/ Претставници на писарница: 

3. Области на обука: Информатичка технологија –АКМИС (конкретно: сите модули на 

АКМИС компатибилни со задачите на ова работно место), комуникација по телефон.  

 

Стручни соработници: 

4. Области на обука: Исти области/ теми за едукација како и за судиите на овој суд. 

 

 

15 март 2010 

Стручна служба на Судски Совет 

 

Предлог теми за обука  
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12. Обуки за пристап до фондови или донатори наменети за реформи во судството; 

13. Обука за управување со проекти; 

14. Обука за примена на Законот за јавни набавки; 

15. Обука за примена на законите од областа на материјално – финансиското работење на 

буџетските корисници; 

16. Обука од областа на трудовото право ( права на судии, права на вработени) ;  

17. Обука за начинот на водењето на Регистарот за судски службеници согласно законот; 

18. Обуки на теми кои ќе произлезат од законските измени а кои задираат во надлежноста и 

работењето на стручната служба на Судски совет-Судско буџетски совет; 

19. Обука за комуникација со корисници и примена на Законот за слободен пристап на 

информации од јавен карактер, транспарентност и односи со јавност; 

20. Обуки на тема менаџирање, лидерство, комуникации, координација, справување со 

конфликти и сл за раководниот кадар во судството; 

21. Постапување по поплаки и претставки и доверливи предмети; 

22.  Рзамена на искуства и практична обука преку студиски патувања. 

 

25 март 2010 

Здружението на судска администрација на РМ 

 

Здружението на судска администрација користејќи го како насока Прашалникот за проценка на 

потребите од обука ги истакна следните клучни ставови: 

 Вид на обука: Се истакнува потребата од почетна обука за ново вработените, истата да 

биде задолжителна исто како и континуираната за сите звања во судската администрација. 

Обуката треба да биде практична и организирана и водена преку дискусии и студиски 

патувања.  

 Локација: Различни апелациони подрачја/градови во Македонија 

 Дали обуката за судска администрација треба да биде задолжителна или доброволна? 
Обуката за сите структури на судската администрација да биде задолжителна и 

континуирана. Имајќи ги во предвид можностите на Академијата, обуката да добива 

задолжителен карактер во две фази: 

- во прва фаза да се започне со задолжителна обука за стручните соработници и советници, 

со цел часовите кои ќе бидат утврдени како задолжителни во текот на една календарска 

година да им бидат признати како остварени задолжителни часови. По остварувањето на 

претходно утврдениот квантум на часови стекнати во Академијата, да добиваат 

сертификат со кој ќе можат да се пријавуваат на оглас за судија. Овој сертификат да им 

служи како Уверение за стекнување со својство кандидат за судија, односно да бидат во 

иста положба како и кандидатите кои ја посетувале Академијата. 

- За другите категории на вработени во судовите во прва фаза обуката да биде 

факултативна, односно да нема задолжителен карактер. Обуките да бидат  организирани за 

секоја категорија на вработени. 

- Во втора фаза обуките и за овие категории на вработени да бидат од задолжителен 

карактер. 

Задолжителноста на обуките е услов за професионална и стручна администрација.  

Предлогот, задолжителната обука да биде  во две фази е од причини што сметаме дека 

Академијата во почетокот нема да биде во можност да организира задолжителна обука за 

сите вработени. Затоа предлагаме обуката да се одвива во две фази. Меѓутоа доколку 

Академијата е во можност да спроведе програма за обука со задолжителен карактер за сите 

категории судска администрација  

 Предлог теми за обука на различни звања на судската администрација за период 

2010-12: 



107 
 

Судски администратори: Слободен пристап на информации од јавен карактер, заштита на 

лични податоци, АКМИС и АБМС; 

Сметководители: Буџетски циркулар, завршни сметки, евиденција на основни средства, 

АБМС; 

Комисија за јавни набавки: Закон за јавни набавки, спроведување на постапки; 

Административно технички службеници: Комуникација со странки, осноси со јавност, 

АКМИС; 

Доставувач: Начин на достава, согласно ЗПП и ЗКП; 

Информатичари: анонимизација и wеб страна; 

Одговорни службеници за изготвување на извештаи: изработка на извештаи, воедначување 

на извештаите на ниво на сите судови во РМ и на начинот на изработка на истите; 

Стручни соработници: пишување на одлуки, на сите теми организирани за судии да 

учествуваат и стручни соработници, но истите теми да бидат организирани и само за 

стручни соработници; 

Судска полиција: начин на обезбедување на судската зграда,  постапување во случај на 

инцидент во судот, трениг за ракување со оружје; 

Архива: архивски знаци, начин на архивирање и рокови за поништување на архивираните  

Предмети; 

Членови на Здружение: измени на ЗСС, на Судскиот деловник, изучување на англиски 

јазик, човечки ресурски, која фондација што финансира и кои проекти можат да се 

изработуваат од страна на Здружението, меѓународна соработка.  

 Посета на обука во странство изминатите 5 год.: Генерално не. 

 Посета на обука во Македонија: Генерално да. 

 Организатор на обуката: Најчесто УСАИД. 

 Најсоодветно траење на обуката: 2-3 дена. 

 Обучувачи:судии/обвинители/адвокати, искусен персонал од судската администрација, 

локални експерти, меѓународни експерти. Здружението на Судска администрација како 

форма на здружување на судската служба, има  членови кои веќе поседуваат сертификат за 

едукатори и истите би можеле успешно да бидат ангажирани како едукатори за теми кои се 

однесуваат на судската служба.  

Исто така ЗСА има истакнати членови како стручњаци од својот делокруг на работа. 

Сметаме дека овие членови, иако немаат сертификат за едукатори,  би биле успешни 

едукатори. 

Од овие причини би било добро да се организираат курсеви за едукатори за држење 

настава на други вработени, а на овие курсеви да учествуваат членови на здружението. 

Учесниците би биле по предлог на здружението.   
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PRILOG 5 

VRHOVEN SUD NA RM 

POTREBI OD OBUKA  
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PRILOG 6 

PREDLOG NA PLAN I PROGRAMA ZA 

OBUKA OD OBLASTA NA IKT   

VRHOVEN SUD NA RM 
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