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Воведни напомени 
Извештајот за ставовите потребите и предизвиците на младите правници во РМ (Во 

понатамошниот текст Извештајот) ги идентификува и анализира проблемите и предизвиците со 

кои се соочуваат студентите по право и дипломираните правници при превземањето на првите 

чекори во правничката кариера. Извештајот е изработен од страна на Македонското здружение 

на млади правници (МЗМП) со поддршка од програмата CIVICA mobilitas каде здружението е 

институционален грантист. Извештајот има за цел да укаже на проблемите и предизвиците со 

кои се соочуваат младите правници при студирањето за време на студирањето на правните 

факултети, вршењето на приправничкиот стаж, полагањето на правосудниот испит и при влезот 

во некои од правничките професии (Пр. Судии, Јавни обвинители, Адвокати, нотари, 

извршители). 

 Извештајот беше изработен врз основа на ставовите и мислењата на студенти по право 

и млади правници дадени на пет јавни дебати во периодот септември – ноември 2016 година 

спроведени во рамки на активностите од институционалниот грант од програмата CIVICA 

mobilitas. На овие јавни дебати учесниците имаа можност слободно да дискиутираат и да ги 

презенитраат своите ставови во однос на прашањата предмет на интерес за овој Извештај. На 

дебатите учествува повеќе од 50тина студенти по право и млади правници. Овој Извештај ги 

презентира ставовите и мислењаат кои беа искажани на јавните дебати.  

 МЗМП како професионална организација на млади правници веќе има изработено 

неколку анализи кои го засегаат правното образование и пристапот до правничките професии 

на младите правници во РМ. Во 2014 МЗМП ја објави анализата „Правното образование во РМ 

во периодот од 2003 до 2013 година – Анализа на реформите кои (не) го унапредија правното 

образование“ која се однесуваше на реформите кои се случија во правното образование и 

основањето на повеќе државни и приватни правни факултети. Истата година МЗМП ја објави и 

анализата „Пристапот до правничките професии за младите правници : од диплома на 

Правен факултет до кариера во судството и адвокатура“ чиј фокус беше пред се прашањето 

за дипломите на правните факултети по т.н Болоњски процес, вршењето на приправничкиот 

стаж и новините во полагањето на правосудниот испит.  

 Сепак споменатите анализи се однесуваа пред се на анализи на законските решенија и 

статистички податоци кои се однесуваа на проблемот. Со цел целосно разбирање на 

проблематиката потребно е и да се земат во предвид ставовите, мислењата на студентите по 

право и младите правници во однос на проблемите и предизвиците со кои се соочуваат тие при 

студирањето, стажирањето и наоѓањето работа. Водејќи се од таа потреба МЗМП ги 

организираше споменатите јавни дебати на кои отворено се отворија клучните прашања кои ги 



 

 

засегаат младите правници. Извештај подолу ги идентификува и презентира клучните наоди од 

јавните дебати.  

 Намената на овој Извештај е пред се дефинирање на стратегија на МЗМП во однос на 

активностите кои здружението треба да ги превеземе, а се во насока на подобрување на 

положбата на младите правници во општеството и зајакнување на правничката професија. Врз 

основа на наодите од овој Извештај, МЗМП ќе спроведе повеќе активности кои придонесуваат 

кон решавање на идентификуваните проблеми. Дополнително, Извештајот ќе биде јавно 

достапен за сите надлежни институции и заинтересирани страни при креирањето и 

спроведувањето на политики во областа на правосудството и правните професии.  

  Наодите се групирани во три области во зависност од фазата во професионалниот развој 

на која се однесуваат: 1. Правното образование, 2. Вршењето на приправничкиот стаж и 3. 

Полагањето на правосудниот испит.  

   

Ставовите, потребите и предизвиците на младите правници  
 

1. Во однос на високото образование за правници кое се остварува на правните факултети во 

РМ 

1.1  Во РМ постои преголем број на Универзритети кои што нудат правни студии во 

споредба со остатите области и струки (Пр. Медицина, инжињерство и сл.). Постоењето на 

повеќе државни (5) и приватни (7) правни факултети и постоењето на конкурентност не 

придонесе во очекуваното подобрување на квалитетот на правното образование во РМ. 

Напротив, правните факултети со цел да бидат атрактивни за идните студенти неретко 

прибегнуваа кон олеснување на критериумите за упис како и критериумите по кои се оценува 

знаењето на студентите. Ниту еден од новооснованите универзитети не успеа да се се наметне 

како елитна квалитетна високообразовна установа чии студенти се особено барани на пазарот 

на трудот за правници. Диспензираните студии исто така не придонесоа во зголемување на 

квалитетот и достапноста на правното образование заради фактот што професорите и 

останатиот наставен кадар се достапни најчесто само за време на предавањата што не е доволно 

за образование и насочување. Големата бројка на правни факултети за држава со население 

колку РМ е неодржлива и нема да влијае позитивно на квалитетот на образованието.  

1.2 Големиот број на државни и приватни правни факултети резултира со зголемен број 

на отворени места за студирање и зголемен бројна студенти по право. Основањето на повеќе 

факултети неизбежно резултираше со зголемен број на слободни места за запишување што пак 

го зголеми бројот на лица кои се одлучуваат да студираат право без претходно да се анализира 

дали на пазарот за правни професионалци има реална потреба од истите што може да 



 

 

резултира со долгорочни дисторзии на пазарот на труд. Зголемувањето на бројот на правници 

без реално зголемување на побарувачката од лица со високо правно образование на пазарот на 

труд ќе може да резултира со дисторзии на пазарот на труд кои ќе вклучуваат: задржување на 

постојната висока бројка на невработени правници, зголемена понуда на дипломирани 

правници без практични вештини и практично искуство што ги прави особено тешко вработливи 

и стагнирање или намалување на примањата на вработените правници. 

1.3  Почетоците во примената на принципите на „болоњскиот процес“ беа негативни 

меѓутоа со тек на време одредени правни факултети воспоставија сосема солидни наставни 

програми и објективни методи за проверка на знаењето на студентите. Основните забелешки 

на студентите кон новините кои ги донесе овој процес на начин на кој што се применија кај нас 

се однесуваа на: начинот на полагање на испитите, времетраењето на студирањето како и 

неможноста за трансфер на кредити што е една од суштинските цели на овој систем. Промената 

на начинот на проценка на знаењето на студентите и воведувањето на систем на оценување по 

пат на тестови со избор на еден точен од неколку можни одговори внесе сомнеж во однос на 

адекватноста за правилна оценка на познавањето на правото од страна на студентите. 

Дополнително, иако една од основните цели на болоњскиот процес е зголемувањето на 

мобилноста на студентите во РМ до ова не дојде. Промената на времетраењето на 

додипломските студии од 4 на 3 го отвори прашањето за еквиваленцијата на претходно 

стекнатите титули со титулите стекнати согласно ЕКТС како и за минималниот степен на 

образование потребен за полагање на правосуден испит и стекнување право за влез во некои 

од правничките професии. 

1.4  Во наставните програми на правните факултети во РМ, државни и приватни, 

недоволно е вклучена практичната работа и изучувањето на практичните правин вештини кои 

се особено потребни при практицирањето на правото како професија. Во постојните програми 

фокусот е пред се ан правната теорија и на важечкото законодавство со мошне мал дел кој се 

однесува на практичното оспособување. За пофалба е што кај дел од факултетите постојат 

напори и за внесување на пракични елементи (симулации на судења, изучувања на конкретни 

судски предмети). Во суштина недостасуваат предмети и содржини во наставните програми 

како што се правно пишување, правно говорење, правна логика и аргументација, истражување 

на прописи, градење на случаи, комуникација со странки, правна етика итн. Во рамки на 

прогамата мора посебен фокус да се даде овие практични правни вештини.  

1.5  Кај постарите правници постои перцепција и општоприфатено мислење дека 

студирањето право претходно, по т.н „стара програма“, изискувало вложување на многу 

поголем труд од страна на тогашните студенти во споредба со студирањето денес. Оваа 

перцепција ја споделуваат и дел од младите правници и сегашни студенти по право. Како еден 

критериумите поради кои постои ова гледиште се наведува времетраењто потребно за да се 

подготви студентот за полагање на одредени предмети (Пр. Казнено право, Граѓанско процесно 



 

 

право, Филозофија на право и сл.). Според нив, ако за овие предмети претходно биле потребни 

и по неколку месеци подготовка, денес се полагаат со далеку помалку труд.  

1.6 Практицирањето право во РМ е поврзано со поседување на диплома за завршен втор 

циклус на студии (т.н Мастер студии). Без оваа диплома правниците не можат да полагаат 

правосуден, нотарски или испит за извршители, не можат да се упишат во именикот на адвокати 

или пак на Академијата за судии и јавни обвинители. Според дел од студентите ова правило ги 

става во понеповолна положба студентите по право кои се сиромашни и кои поттекнуваат од 

сиромашни семејства. Цената за студирањето на вториот циклус на студии е значително 

поголема од цената за додипломските студии што ги спречува оние студенти кои не се во 

можност да ја платат, да се стекнат со потребната диплома за практицирање право.  

1.7 Студентите по право ја истакнаа потребата од основање на правни клиники и 

кариерни центри на сите правни факултети. Според нив, правните клиники се одлична можност 

за време на студирањето преку работи на поединечни слуачи, под менторство на професори и 

адвокати, да се стекнат со знаења и вештини кои значително би го олесниле наоѓањето работа 

по студирањето. Од друга страна пак, кариерните центри се потребни заради поврзување со 

идните работодавачи и стекнување на вештини потребни за барање работа (пишување на CV и 

мотивационо писмо, подготовка за интервјуа на работа итн).   

1.8 Постои правна нееднаквост и несигурност како за  правниците што имаат дипломирано 

според т.н „стара програма“ така и за оние кои што имаат дипломирано согласно ЕКТС 

системот. Со отсуството на национално прифатен консензус за основното ниво на високо 

образование што е потребно за влегување во правната професија се прибегнува кон повремени 

и ад-хок решенија и притоа не се земаат предвид лицата на кои се однесува ова прашање - 

дипломираните правници. Притоа, забележливо е дека и двете категории се соочуваат со 

правна нееднаквост, односно несигурност. За дипломираните правници што имаат 

дипломирано согласно со ЕКТС е определено подолго времетраење на студиите и обврска за 

комплетиран втор циклус на студии, што претставува значителен финансиски товар за 

студентите по право. Од друга страна, студентите што имаат дипломирано по старата програма 

имаат подолго траење на работата на правни работи (со што на некој начин се прави баланс), 

но во исто време им е наметнат втор циклус на студии доколку имаат желба да се запишат на 

Академијата за судии и јавни обвинители. Дополнителен проблем се и различните студиски 

програми на различните правни факултети, кои отворија сомнеж за разлика во критериумите во 

оценувањето и проодноста на студентите. Ваквата несигурност и нееднаквост може да влијаат 

обесхрабрувачки и да ги насочат студентите по право кон работа во другите правни професии 

наместо во судството, обвинителството и адвокатурата. 



 

 

2. Во однос на вршењето на задолжителниот приправнички стаж потребен за полагање на 

правосудниот испит  

2.1 Помеѓу дипломираните правници постои перцепција дека тешко се доаѓа до отворени 

приправнички места каде се стекнува потребното приправничко знаење. Според нив, ваквите 

места се ограничени само кај одредени адвокатски канцеларии, судови и јавни обвинителства 

каде претпоставените вложуваат време и труд во упатување и насочување на младите 

приправници. Во поголемиот дел од случаите приправниците работат на административно 

технички работи или на правни работи кои бараат рутина (пр. Платни налози и сл.) што не 

овозможува стекнување на потребните знаења и вештини за самостојно вршење на 

професијата. Од друга страна пак немал број на адвокати и правосудни институции воопшто не 

примаат приправници што особено ги засега младите правници од помалите места каде 

можностите за вршење на приправничкиот стаж се намалени. Како образложенија кои им се 

давани од страна на адвокатите се наведуваат: малиот обем на работа, неможноста да им биде 

исплаќана плата или пак едноставно како принцип на работа на адвокатот/ката е да не ангажира 

адвокати. Судовите и јавните обвинителства пак како  причини зошто не примаат приправници 

во најголем дел ги наведуваат ограничените работни простории.          

2.2 Околноста дали ангажманот на приправниците ќе биде платен или не е важен за 

младите правници но не и пресуден при носењето одлука каде ќе го вршат. Приправничкиот 

стаж во правосудните институции по правило е волонтерски додека во адвокатските, нотарските 

и извршителските канцеларии може да биде и платен. За младите правници најважен 

критериум по кој ја носат одлуката е пред  се можноста да се стекнат со потребните практични 

знаења и вештини, а не во толкава мерка финанискиот надомест. Ова особено се однесува за 

оние млади правници кои својата иднина ја гледаат во правосудството или адвокатурата. Тие се 

подготвени да го заменатат подоброплатеното приправничко место кај нотар или извршител за 

волонтерско кај адвокат каде би можеле да ги научат вештините на адвокатската професија. 

Сепак во никој случај не треба да се занемари потребата од исплаќање најмалку на трошоците 

кои се потребни за вршење на стажот (пр. Пат, појадок и сл.). Тешкиот пристап до квалитетна 

пракса и неплаќањето на никаков надомест може да одврати многу потененцијално квалитетни 

правници од кариера во правосудството во РМ.  

2.3 Адвокатските приправници со укинувањето на можноста да се јават како 

полномошници на рочиште пред основните судови ја изгубија можноста да се стекнат со 

потребните практични вештини за самостојно вршење на адвокатската професија. 

Укинувањето на можноста адвокатските приправници да застапуваат странки како 

полномошници на рочишта во предмети чија вредност не надминува 1.000.000 денари ќе ги 

остави адвокатските приправници без стекнување на практичното искуство што е потребно за 

вршење на адвокатската дејност, односно застапувањето на клиентите во судски постапки. Како 

резултат на ова решение, откако ќе го положат правосудниот испит, како адвокати ќе можат да 

се запишат правници без ден искуство во суд, а кои ќе го имаат целосното овластување што го 



 

 

носи адвокатската професија, што може да доведе до пропусти и грешки при првите контакти 

со судовите, што пак може да повлече и штета за клиентите. Освен тоа, ваквото решение може 

да ја отежни работата на младите адвокати што штотуку се запишале во Именикот на адвокати, 

од едноставна причина што јавноста, вклучувајќи ги и потенцијалните клиенти, ќе биде 

запознаена со фактот дека адвокатот нема никакво работно искуство во суд и тешко ќе се 

одлучува да му го довери својот предмет на работа. 

2.4 Адвокатите кои учествуваа на јавните дебати истакнаа неколку дополнителни фактори 

и околности кои треба да се земат во предвид при ангажирањето на адвокатски приправници, 

а на кои младите правници недоволно внимаваат. Според нив, голем дел од штотуку 

дипломираните правници не се запознаени ниту пак се свесни за одредени принципи и 

вредности кои како адвокатски приправници мора да ги почитуваат. Чувањето на 

професионална тајна, доверливоста, одговорноста, професионалната солидарност и 

колегијалност, заштитата на интересите на клиентот како врвен приоритет се само дел од 

вредностите кои младите правници мора да ги споделуваат и почитуваат. Недоволното 

познавање и почитување на овие принципи ја отежнува довербата меѓу адвокатот и 

приправникот и директно влијае на мерката во која адвокатот ќе се постави како ментор и ќе го 

воведе приправникот/чката во адвокатската професија.     

2.5 Стекнувањето работно искуство на правни работи во рамките на судовите е недоволно 

и непрецизно уредено. Во законите и прописите кои го уредуваат работењето на судовите 

многу штуро е уредено обавувањето на праксата и приправничкиот стаж. Притоа не е уреден 

начинот на спроведување на практиката (дали практиката ќе се остварува во еден судски оддел 

или во повеќе, дали има обврска за програма за волонтирање и сл.), не е уреден начинот на 

којшто ќе се примаат правници на практика (со јавен повик или преку поединечно поднесено 

барање/молба), отсуствуваат одредби за начинот на вршење  надзор над приправниците или за 

одговорно лице во судот што ќе му помага, а нема ни обврска за начинот на водење на 

евиденцијата на приправниците. Ова, пак, од друга страна може да доведе до неуедначеност 

во практиката кај различни судови, како и до отежнат пристап до практиката за дипломираните 

правници. Според младите правници, малите судови, кои не се оптворарени со работа како 

поголемите се подобри за стажирање поради поголемо време кое се поминува со судиите.  

 

3. Во однос на новиот начин на полагање на правосудниот испит воспоставен со Законот за 

правосуден испит од 2013  

3.1 Правосудниот испит не овозможува проверка на практичните вештини на правниците, 

кои пак се потребни за самостојна примена на прописите во практиката. Цел на правосудниот 

испит е проверка на стручната оспособеност на дипломираните правници за самостојна 

примена на прописите. Според тоа испитот треба да биде дизајниран на начин што ќе може да 



 

 

провери дали дипломираниот правник располага со знаења и вештини1 за самостојно да ги 

извршува правничките професии за кои како услов е определен правосудниот испит. Со новиот 

Закон за правосуден испит, поточно со укинувањето на писмениот и на усниот дел од испитот, 

овие клучни вештини не можат да се проверат, со што се доведува во прашање стручната 

оспособеност на правниците што ќе го положат правосудниот испит. Новиот начин на 

спроведување на испитот со теоретски дел и студија на случај со прашања на заокружување е 

ефикасен за проверка на познавањето на правото и донекаде за правното расудување, меѓутоа 

во никој случај не е доволен за да се провери дали лицето располага со знаења и вештини 

потребни за примена на правото во практиката. 

3.2 Исклучивата примена на методот со избор на еден од повеќе можни одговори е 

недоволна и неподобна за објективна оцена на знаењето и вештините на дипломираните 

правници. Овој метод кој е предвиден во Законот за правосудниот испит, има свои силни страни 

и аргументи за неговата употреба. Едноставен е за изработка и спроведување, проверката е 

механичка и не одзема време, човечкиот фактор при оценувањето речиси и да нема влијание и 

лесно се спроведува на поголеми групи испитаници. Сепак при имплементирањето на овој 

метод во рамките на правосудниот испит се поставува прашањето дали тој е погоден за 

употреба ако се има предвид дека целта на испитот не е само да го провери сувото знаење на 

кандидатите, туку и да ја евалуира нивната подготвеност за примена на правото во практиката. 

Со избор на едно од пет можни решенија нема да може да се утврди дали правникот знае да 

состави поднесок или да формулира убедлив правен аргумент. Овој метод е неподобен за 

тестирање во правото затоа што е фокусиран на меморирање и запаметување, наместо на 

длабинско учење и разбирање на правото. 

3.3 Јавно достапната база на 2.000 прашања и 500 студии на случај врз основа на кои се 

спроведува испитот ги пренасочува кандидатите од проучување закони  и литература кон 

меморизирање на веќе одговорени прашања. Ваквото решение резултираше со јавно 

достапни одговори набргу по нивното објавување, кои се достапни на Интернет или можат да 

се ископираат во најблиската фотокопирница. За голем дел од кандидатите тие се единствениот 

материјал за подготовка на испитот. Наместо читање и анализа на законите, кандидатите за 

полагање на испитот го бираат полесниот начин на  меморизирање на дадените одговори. На 

тој начин се овозможува полагање на правусудниот испит без трудот што е потребен за 

полагање овој испит насекаде низ светот. Со ова особено паѓаат во вода намерите за вклучување 

на светски реномирана правна литература како дел од литературата за испитот, зашто наместо 

                                                             
1 1. Пишување и изработка на правни акти (тужби, жалби, разни поднесоци; пресуди, решенија, разни 
одлуки; обвинителни предлози и акти и сл.). 2. Усно презентирање правни аргументи (застапување пред 
суд, водење судска постапка, правно советување клиент), 3. Логичко расудување и формулирање правни 
аргументи, како и 4. Истражување и анализа на важечката легислатива.  

 



 

 

читање на овие книги секој кандидат се определуваат за временски поефикасниот метод - 

запаметување веќе одговорените прашања. 

3.4 Правосудниот испит денес е речиси невозможно да не биде положен. Законот за 

правосудниот испит е особено либерален во поглед на можноста на испитот да се „падне“. Само 

за првиот дел од испитот кандидатот ќе има на располагање три сесии, додека за вториот дел 

две одделни испитни сесии. Само доколку испитот не биде положен во пет сесии (речиси цела 

година), ќе се смета дека не е положен. За споредба со Законот од 2010 година, кандидатот 

мора да положи најмалку три предмети (под претпоставка дека го положил писмениот дел) во 

една сесија, во спротивно испитот нема да биде положен. Ваквото решение нема да го подигне 

квалитетот на правниците што го имаат положено правосудниот испит, ниту пак ќе го зајакнат 

угледот на правосудниот испит како филтер низ кој минуваат идните судии, адвокати и јавни 

обвинители. Наместо квалитетно вложување труд и време во полагањето на испитот, идните 

кандидати се мотивираат да калкулираат при полагањето на испитот, а фактот дека ќе ги имаат 

јавно достапни одговорите на прашањата неминовно ќе го олесни полагањето на правосудниот 

испит. Наместо подготовка на правниците за справување со обемен материјал во краток 

временски период, со што ќе се среќаваат честопати во својата кариера, со ваквото решение 

поради: начинот на полагање со заокружување, јавно достапната база на прашања, која ќе биде 

достапна заедно со одговорите, и можноста испитот да се полага во пет сесии, испитот се 

доведува во ризик да биде сведен на полагање на „устен дел од возачки испит“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ 
 

 Да се внесе изучувањето и стекнувањето на практичните правни вештини и техники во 

рамки на наставната програма на правните факултети во РМ. Правни вештини кои се 

најпотребни се правното пишување, правното говорење, правната логика и 

аргументација, истражувањето на прописи, градењето на случаи, комуникацијата со 

странки и особено правна етика и професионалните вредности.  

 Да се поттикне основањето на правни клиники во рамки на правните факултети во РМ 

каде студентите под менторство на адвокат и професор ќе можат практично да го 

осознаат правото и да навлезат во спецификите на правничките професии. Правните 

клиники можат да се однесуваат за најразлични правни прашања од правна помош за 

сиромашни лица во областа на социјалната заштита до заштита од дискриминација. Од 

особена корист е и постоењето на кариерни центри (во рамки на Универзитетите) кои 

преку соработка со Академијата за судии и јавни обвинители како и Адвокатската, 

Нотарската и Извршителската комора би спроведувале активности за професионално 

запознавање на студентите по право со предизвиците на одделните правнички 

професии.   

 Дополнување на Судскиот деловник со одредби за вршењето на практиката што се 

однесуваат на евиденцијата, менторството и вршењето надзор над волонтерите 

 Измена на Законот за парнична постапка со која ќе се уреди можноста адвокатските 

приправници да се јават како полномошници во првостепените постапки од мала 

вредност 

 Да се отвори дебата во однос на прашањето дали е потребен нов начин на полагање на 

правосудниот испит и ако е така, во кој обем, во која ќе бидат вклучени: Министерството 

за правда на РМ, претставници на судската власт, претставник на јавниот обвинител на 

РМ, Адвокатската комора на РМ, претставници на професионалните здруженија на 

правници, како и експерти од правните факултети во РМ. 

 Да се дизајнира начин на полагање на правосудниот испит што ќе ги користи најновите 

информатички технологии при неговото спроведување, но во исто време ќе може да ја 

провери стручната оспособеност на правниците за самостојна примена на прописите во 

практиката и ќе го зголеми угледот на самиот испит како филтер низ кој ќе минуваат 

идните чувари на принципот на владеење на правото во РМ 

 

 

Содржината на овој извештај е единствена одговорност на  Македонско здружение на 

млади правници (МЗМП) и на ниту еден начин не може да се смета дека ги одразува 

гледиштата на Цивика мобилитас, Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) или 

организациите што ја спроведуваат. 



 

 

 


