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Р Е ц Е н з и ј А
 

нА РАКОпиСОТ „пРАВОСУдЕн СиСТЕМ нА РЕпУБлиКА МАКЕдОнијА“ 
Од нАСлОВЕн ВОнРЕдЕн пРОФ. д-Р ТОдОР ВиТлАРОВ и нАСлОВЕн 

дОц. д-Р СнЕЖАнА гУШЕВА, пРАВЕн ФАКУлТЕТ, УниВЕРзиТЕТ 
„гОцЕ дЕлЧЕВ“ – ШТип

Врз основа на одредбите од Статутот и Правилникот за единствените основи за 
остварување на издавачка дејност на Универзитет „Гоце Делчев” во Штип, како и Одлуката 
бр. 1102-304/26 од 128. редовен седница  на Наставно-научниот совет на Правен факултет, 
одржана на 1.12.2015 година, избрана е Рецензентска комисија во состав:
- проф. д-р Јован Ананиев, Правен факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, 

редовен професор
- проф. д-р Игор Камбовски, Правен факултет,  Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, 

вонреден професор
за изготвување на извештај - рецензија на приложениот ракопис „Правосуден систем 

на Република Македонија“ од насловен вонреден проф. д-р Тодор Витларов и насловен 
доцент д-р Снежана Гушева, наменет за студентите на прв циклус правни студии на Правен 
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.  

Комисијата со внимание и задоволство го прегледа ракописот и на Наставно-научниот 
совет  на Правниот факултет му го поднесува следниов

и з В Е Ш Т А ј

Учебникот ракопис „правосуден систем на Република Македонија“ од насловен 
вонреден проф. д-р Тодор Витларов и насловен доцент д-р Снежана Гушева ќе се користи 
како учебник наменето за студентите на прв циклус студии, на студиската програма 
Правни студии, со неделен фонд на часови 2+1+1, како изборен предмет. Учебникот е во 
согласно со Наставната програма на правни студии на Правен факултет при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип. Ракописот е составен од 140 страници, компјутерски напишан 
текст во А4 формат, што по обем и содржина соодветствува на критериумите утврдени 
во Правилникот за издавачка дејност на Универзитет. Материјалот концентриран во 
учебникот соодветствува на потребите на предметот согласно со предвидениот број на 
часови. 

Учебникот „Правосуден систем на Република Македонија“ е прв учебник на авторите 
на ова тема напишана за реализирање на наставната материја според програмата на 
факултетот.

Краток опис на содржината
Учебникот  „Правосуден систем на Република Македонија“ е подготвен како учебник 

за студентите на Правниот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, со цел да се 
стекнат со знаења за институционалната и функционалната рамка на правосудниот систем 
на Република Македонија.

Во учебникот е користен единствен методолошки пристап во приказот и обработката 
на поимот, генезата, положбата, организацијата, надлежностите и другите специфични 
прашања, како и меѓународните стандарди што се однесуваат на органите кои ја сочинуваат 
структурата на правосудниот систем на Република Македонија, судовите, јавното 
обвинителство, адвокатурата и нотаријатот.

Учебникот  содржи седум  глави.
Во првата глава се обработени поимот на правосудството, поимот на правосудниот 

систем, односите на органите на правосудниот систем во Република Македонија со другите 
органи на државната власт и правните основи на правосудниот систем на Република 
Македонија.
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Втората глава се однесува на судството во Република Македонија. Во пет точки 
се обработени историскиот развој на судството во Македонија, поимот и структурата 
на судскиот систем, основните начела на судскиот систем, организацијата на судскиот 
систем во која се опфатени Судскиот совет на Република Македонија, Врховниот суд, 
апелационите судови, основните судови и управните судови и во посебната точка се 
обработени сите аспекти кои го даваат правниот статус на судијата со акцентирање на 
меѓународните стандарди за судиите.

Третата глава се однесува на јавното обвинителство во Република Македонија. Во 
оваа глава во седум точки се обработени историскиот развој на јавното обвинителство во 
Македонија, поимот и положбата на јавното обвинителство, меѓународните стандарди за 
јавното обвинителство, начелата за организација на јавното обвинителство, организацијата, 
надлежностите на јавното обвинителство и специфичните прашања кои го одредуваат 
правниот статус на јавните обвинители.

Четвртата глава ја опфаќа адвокатурата во Република Македонија. Во шест точки 
се обработени историскиот развој на адвокатурата во Македонија, поимот и улогата 
на адвокатурата, меѓународните стандарди за адвокатурата, положбата и функциите 
на адвокатурата и организацијата на адвокатурата како дел од правосудниот систем на 
државата.

Петтата глава го обработува државното правобранителство од аспект на 
историскиот развој на правобранителството, положбата, улогата, организацијата и 
неговите надлежности.

Шестата глава се однесува на нотаријатот, со обработка на прашањата за поимот, 
организацијата и надлежностите со нотирање на специфичната улога на овој орган во 
структурата на правосудниот систем на Република Македонија. 

Седмата глава се однесува на извршители како вршители на јавни овластувања, 
правната положба, начинот на нивното именување и разрешување и нивните надлежностите.

Правосудниот систем како дел од политичкиот систем на државата е организиран 
и функционира во согласност со Уставот на Република Македонија и позитивното 
законодавство. Токму поради тоа, поставеноста, организацијата и надлежностите 
на правосудните органи се дадени и обработени согласно со одредбите од Уставот и 
соодветните закони кои ги регулираат прашањата поврзани со овие органи.

з А К л У Ч О К

 Учебникот „Правосуден систем на Република Македонија“ претставува системско 
дело од областа на правосудниот систем што целосно одговара на потребите на студентите 
на прв циклус правни студии. Според содржина, обем и структура, авторот успеал да направи 
системско учебно помагало коешто ќе придонесе студентите на разбирлив и лесен начин да 
ја совладаат материјата по предметот Правосуден систем. Учебното помагало „Правосуден 
систем на Република Македонија“ претставува сеопфатна анализа на мтеријата поврзана 
со правосудните органи на Република Македонија. 

Авторите успеале во текстот да елаборираат и практични аспекти на материјата, 
што му дава посебна вредност на учебникот. Со оглед на сето наведено, му предлагаме 
на Наставно-научниот совет на Правниот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – 
Штип да го усвои извештајот и да го одобри трудот - учебникот „Правосуден систем на 
Република Македонија“ од насловен вонреден професор д-р Тодор Витларов и насловен 
доцент д-р Снежана Гушева за објавување.

РЕцЕнзЕнТСКА КОМиСијА

проф. д-р јован Ананиев, с.р.
проф. д-р игор Камбовски, с.р.


