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ЦЕЛНА ГРУПА НА УЧЕСНИЦИ 

Судии поротници од сите судови во Република Македонија 
 

КРАТОК  ПРЕГЛЕД  И  ЦЕЛИ  НА  ОБУКАТА 

Обуката опфаќа примена на процесните закони – Закон за парнична постапка 
и Закон за кривична постапка и теми од областа на судир на интереси, 
антикорупциски мерки и етика како и одбрани теми од областа на материјалното 
казнено и граѓанско право кои ќе им дадат на судиите поротници основни познавања 
од соодветната материја неопходни за следење на процесот било во граѓанска или 
кривична постапка.  

Обуката се спроведува со цел подготовка на судиите поротници за примена на 
процесните и материјалните закони како и професионално, етичко и непристрасно 
извршување на функцијата судија поротник. 
 
 

МАТЕРИЈАЛИ 

- Презентации од излагачите 

 Имплементација на ЗПП – првостепена постапка, со посебен осврт на 
одредбите кои се однесуваат на судиите поротници 

 Посебни постапки според ЗПП 

 Имплементација на ЗПП и нјчести спорови по ЗОО и ЗТД 

 Организации и надлежност на судовите во РМ 

 Судиска етика и слободно судиско уверување 

 Имплементација на ЗКП 

 Концепт на Закон за кривична постапка 

 Спогодување соглано ЗКП 

 Улогата на судијата на претходна постапка и доказно рочиште 

 Мерки за обезбедување присуство на лица за непречено водење на кривична 
постапка 

 Тек на главна расправа 

 Записник на главна расправа 

 Признание на вина во текот на главна расправа 

 Доказна постапка и редослед на изведување на доказите 

 Испитување на обвинетиот 

 Основни институти на казненото право 

 Кривично дело 

 Кривична одговорност 
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 Стадиуми за извршување на кривично дело 

 Видови санкции 

 Казни 

 Мерки за безбедност 

 Одземање на предмети 

 Закон за одредување на видот и одмерување на висината на казната 

 Судир на интереси 

 Антикорупциски мерки 
- Закон за кривична постапка „Службен весник на РМ бр.150/2010, бр.51/2011 и 
бр.100/2012“ 
- Закон за парнична постапка „Службен весник на РМ бр.7/2011 и бр.100/2012“ 
- Кривичен законик (пречистен текст) „Службен весник на РМ бр.226/2015“ 
- Закон за одредување на видот и одмерување на висината на казната „Службен 
весник на РМ бр.199/2014“ 
- Закон за спречување на корупцијата https://dksk.mk/index.php?id=31 
- Прирачник за интегритет и судир на интереси  
https://dksk.mk/fileadmin/user_upload/priracnik_za_integritet.pdf 
- Анкетен лист https://dksk.mk/index.php?id=32 
- Изјава за интереси https://dksk.mk/index.php?id=30 
- Етички кодекс на судиите 
 
*Сите материјали поврзани со обуката можете да ги превземете на следниот 
линк: http://www.jpacademy.gov.mk 
 
 

МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБУКАТА 

Апелационен суд Битола 
Бул.„1-ви Мај“ број: 63 
Битола 
http://www.asbitola.mk/ 
 
 

ЛИЦЕ ЗАДОЛЖЕНО ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОВЕТУВАЊЕТО 

Ивана Милановиќ 
Академија за судии и јавни обвинители Павел Шатев  
Телефон: 02/ 2401-572 
Ivana.Milanovik@jpacademy.gov.mk 
 

https://dksk.mk/index.php?id=31
https://dksk.mk/fileadmin/user_upload/priracnik_za_integritet.pdf
https://dksk.mk/index.php?id=32
https://dksk.mk/index.php?id=30
http://www.jpacademy.gov.mk/novosti/9941
http://www.asbitola.mk/
mailto:Ivana.Milanovik@jpacademy.gov.mk
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ИЗЛАГАЧИ 

г-а Јованка Никодиновска, судија на Апелационен суд Скопје 
г-а Љубица Колиќ, судија на Основен суд Скопје 2 
д-р Милка Ристова, судија на Врховен суд  на Република Македонија во пензија 
г-а,Павлина Јанкуловска, Јавен обвинител во Основно јавно обвинителство 
Битола 
г-а Зуица Наумова, судија на Апелационен суд Скопје 
г-a Сузана Таскова Аџикотарева, Член на Државна Комисија за спречување на 
корупција (ДКСК) 
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ПРОГРАМА 

ДЕН 1 
22 септември 2017 година (петок) 
 
09:45-10:00 Пристигнување на учесниците 
 
10:00-11:30 Модул 1 – „Општи познавања од областа на материјално граѓанско 
право“ 

 Видови спорови во парнична постапка 

 Поим и најчести видови на работен спор 

 Поим и најчести видови на спрови од областа на облигационите 

односи 

 Поим и најчести видови на семејни спорови 

 Поим и најчести видови на спорови од областа на сопственичко-

правните односи 

 Поим и најчести видови на трговски спорови 

 Прашања и дискусија 

г-а  Јованка Никодиновска,  

Судија на Апелационен суд Скопје 

г-а Љубица Колиќ  
Судија на Основен суд Скопје 2 

11:30-11:45 Пауза 
 
11:45-13:15 Модул 2 – „Имплементација на Законот за парнична постапкa 
 

 Практична имплементација на Законот за парнична постапка во 

првостепена постапка со посебен осврт на одредбите кои се 

однесуваат на учеството на судиите поротници во постапката 

 Донесување на одлуки и нивно објавување 

 Практична имплементација на Законот за парнична постапка во 

второстепена постапка со посебен осврт на одредбите кои се 

однесуваат на учеството на судиите поротници во постапката 

 Донесување на одлуки во второстепена постапка 

 Прашања и дискусија 
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г-а  Јованка Никодиновска,  

Судија на Апелационен суд Скопје 

г-а Љубица Колиќ  

Судија на Основен суд Скопје 2 
 
13:15-13:30 Пауза 
 
13:30-15:00 Модул 3 – „Судир на интереси / Антикорупциски мерки / Етика и 

етички кодекс“  
 

 Општо за организација и надлежност на судовите 

 Стандарди за независно судство 

 Етика и слободното судиско убедување 

 Судир на интереси 

 Антикорупциски мерки 

 Прашања и дискусија 

г-а Сузана Таскова Аџикотарева,                                                                      

Државна Комисија за спречување 
на корупција 
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ПРОГРАМА 

ДЕН 2 
 

25 септември 2017 година (понеделник) 
 
09:45-10:00 Пристигнување на учесниците 
 
10:00-11:30 Модул 4 – „Општи познавања од областа на материјално казнено 
право / казнена политика“ 
 

 Општ дел од Кривичниот законик 

 Преглед на  кривичните дела предвидени во КЗ 

 Закон за одредување на видот и одмерување на висината на 

казната / Казнена политика 

 Прашања и дискусија 
 

д-р Павлина Јанкуловска, 
Јавен обвинител во Основно јавно обвинителство Битола 

 
11:30-11:45 Пауза 

 
 
11:45-13:15 Модул 5 –„Имплементација на Законот за кривична постапка“   
 

 Новиот концепт на Законот за кривичната постапка 

 Спогодување согласно ЗКП 

 Улогата на судијата на претходна постапка и доказно рочиште 

 Мерки за обезбедување присуство на лица за непречено водење 
на кривичната постапка  

 Тек на главната расправа 

 Записник за главната расправа 

 Признание на вина во текот на главната расправа 

 Доказна постапка и редослед на изведување на доказите 

 Начини на испитување и правила на судот во процесот на 
изведување докази  

 Испитување на обвинетиот 

 Донесување на одлуки и нивно објавување 
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 Постапка по жалба / Донесување на одлуки во второстепена 
постапка 

 Прашања и дискусија 

г-а  Зуица Наумова,  

Судија на Апелационен суд Скопје 

 
 
13:15-13:30 Пауза 
 
 
13:30-15:00 Модул 3 – „Организација и надлежност на судовите / Етички кодекс / 

Судир на интереси / Антикорупциски мерки “ 
 

 Општо за организација и надлежност на судовите 

 Стандарди за независно судство 

 Етика и слободното судиско убедување 

 Судир на интереси 

 Антикорупциски мерки 

 Прашања и дискусија 
 

                                                                     д-р Милка Ристова,  
                                         Судија на Врховен суд на РМ  

(во пензија) 

 

 

 

 По завршувањето на обуката, судиите поротници полагаат испит кој го 
организира и спроведува Академијата за судии и јавни обвинители 

                      


