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Врз основа на член 23 алинеа 1 од Законот за здруженија и фондации (Службен 

весник  на Република Македонија број 52/2010 ) , Собранието на Здружението на 

судиите на Република Македонија , на седницата одржана на  _____________  година,  

го донесе  следниот : 

  

 СТАТУТОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЕТО НА СУДИИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  

                                                             

И. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

 Член 1 

(1) Здружението на судиите на Република Македонија (во натамошниот текст 

Здружение) е доброволна, неполитичка и непрофитна организација основана од 

активни и пензионирани судии, како и од судии од Република Македонија кои судската 

функција ја вршат во меѓународни судови, заради остварување на своите интереси, 

заштитата на независноста и самостојноста на судиската функција и унапредување на 

професионалното вршење на функцијата. 

 

ИИ. ИМЕ И СЕДИШТЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО  

Член 2 

(1) Името на Здружението е: Здружение на судиите на Република Македонија” со 

седиште во Скопје, со адреса бул. “Крсте Мисирков” бб, Судска палата, Скопје. 

 

(2) Скратена ознака на името на Здружението е ЗСРМ. 

 

(3) Здружението на судиите на Република Македонија има својство на правно лице кое 

делува на територијата на Република Македонија. 

 

(4) Работата на Здружението на судиите на Република Македонија е јавна. 

 

(5) Во меѓународната комуникација називот на Здружението на судиите на Република 

Македонија, како и скратената ознака, покрај на македонски, може да се изрази и на 

еден од светските јазици. 

 

 

ИИИ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА СУДИИТЕ 

 

Член 3 

(1) Здружението на судиите на Република Македонија ги има следниве цели и задачи: 

 унапредување и јакнење на независноста и самостојноста на судиите и 

судската власт во Република Македонија; 

 заштита на достоинството и угледот на судијата и судиската функција; 

 заштита на материјалните и професионалните интереси на судиите; 

 јакнење на судиската етика; 
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 стручно усовршување на судиите; 

 поттикнување на развојот во судството со унапредување на законите за 

организацијата и работата на судовите; 

 соработка со сродни асоцијации во земјава и во странство; 

 развивање на колегијални и пријателски односи меѓу судиите.  

 

ИВ. ДЕЈНОСТИ СО КОИ СЕ ОСТВАРУВААТ  ЦЕЛИТЕ 

 

Член 4 

(1) Остварувањето на своите цели Здружението ги постигнува: 

 со дејствување на членовите во органите и работните тела на Здружението;   

 со давање иницијативи и предлози, со заземање ставови по одделни прашања 

во врска со целите и задачите на Здружението и со нивно објавување; 

 со поттикнување на иницијатива за стручно усовршување на судиите;  

 со издавање стручни и научни публикации во кои се третираат задачите и 

положбата на судството. 

 

Член 5 

(1) Здружението на судиите на Република Македонија може да членува во слични 

асоцијации во земјава и во странство. 

 

В. НАЧИН НА  ОДЛУЧУВАЊЕ ЗА ЗАЧЛЕНУВАЊЕ  ВО ЗДРУЖЕНИЕТО 

 

Член 6 

(1) Член на Здружението на судиите на Република Македонија може да биде судија или 

пензиониран судија, како и судија или пензиониран судија од Република Македонија во 

меѓународните судови. 

 

(2) За почесен член може да биде именуван граѓанин на Република Македонија или 

странски државјанин кој значително придонесува кон развојот на македонското судство 

или на Здружението.  

 

(3) Одлука за прогласување почесен член донесува Собранието на Здружението, на 

предлог на Управниот одбор на Здружението.  

 

(4) Иницијатива за прогласување почесен член може да биде покрената од 

Подружницата на Здружението на судиите на Република Македонија, од  најмалку 10 

члена на здружението или од  Управениот одбор. 

 

(5) Критериумите за избор на почесен член ќе се определат со посебен правилник што 

го донесува Управниот одбор на Здружението.  

 

Член 7 

 

(1) Членството во Здружението на судиите на Република Македонија е доброволно. 
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(2) Членство во Здружението на судиите на Република Македонија се стекнува со 

своерачно потпишување пристапница за прифаќање на Статутот и Кодексот за 

судиската етика. 

 

(3) Пристапниците се доставуваат преку подружницата до Управниот одбор на 

Здружението. 

 

(4) Евиденција на членството се води при Управниот одбор на Здружението и 

податоците се ажурираат најмалку еднаш  на две години. 

 

(5) Податоците од став 3 од овој член  се заштитени  во согласност со  прописите за 

заштита на лични податоци и класифицирани информации. 

 

  

ВИ. ПРАВА, ОБВРСКИ И ОДГОВОРНОСТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА 

ЗДРУЖЕНИЕТО 

 

Член  8 

(1) Членот на Здружението ги има следниве права: 

 да учествува во работата на Здружението; 

 да избира и да биде избран во органите и телата на Здружението; 

 да биде информиран на најсоодветен начин за работата на Здружението и да 

бара од органите информации за одредени прашања; 

 да му се доделуваат посебни признанија утврдени во Правилникот за 

доделување на посебни признанија. 

 

Член 9 

(1) Членот на Здружението е должен: 

 активно да учествува во работата на подружницата и да ги исполнува 

задачите што за него произлегуваат од овој Статут, од другите општи акти, 

како и од одлуките и заклучоците донесени од органите и телата на 

Здружението на судиите на Република Македонија. 

 да го почитува Кодексот за судиска етика; 

 редовно да ја плаќа членарината; 

 

ВИИ. ИСКЛУЧУВАЊЕ И ПРЕСТАНОК НА ЧЛЕНУВАЊЕТО  ВО 

ЗДРУЖЕНИЕТО  

 

Член 10 

(1) Членството во Здружението на судиите на Република Македонија престанува: 

 со исклучување; 

 со престанок на функцијата судија, освен во случај на заминување во 

пензија; 

 со престанок на плаќање на членарината, најмалку 6 месеци; 
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 со доброволно истапување од членството; 

 со смрт на членот. 

 

Член 11 

(1) Член на Здружението на судиите на Република Македонија може да биде исклучен 

ако: 

 

- со своето однесување го урива угледот на Здружението или судот во кој работи,  

- ги крши одредбите на овој Статут и Кодексот на судиската етика. 

 

(2) Постапката за исклучување од членството се уредува со посебен правилник донесен 

од Управниот одбор. 

 

Член 12 

(1) Одлука за исклучување на членот донесува Комисијата за судиска етика, по 

сопствена иницијатива, по предлог на подружницата или на телата на Здружението. 

 

(2) Против одлуката од став 1 на овој член, членот на Здружението има право на жалба 

до Управниот одбор на Здружението во рок од 30 дена од нејзиниот прием. 

 

 

ВИИИ. ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО  

Член 13 

(1) Целите и задачите Здружението ги остварува преку неговите подружници и 

неговите органи и тела. 

 

Член 14 

(1) Подружница на Здружението се формира во секој суд и во неа членуваат активни и 

пензионирани судии од тој суд - членови на Здружението. 

 

(2) Со подружницата раководи претседател кого го избираат членовите на 

подружницата по пат на јавно гласање, ако не одлучат поинаку. 

 

(3) На седницата на подружницата се расправа за прашања кои се од значење за 

работата на Здружението и на самата подружница и тоа за прашања по иницијатива на 

членовите на подружницата или за прашања иницирани од ограните на Здружението на 

судиите на Република Македонија. 

 

(4) За водената распава на седницата на Подружницата се води записник, којшто во 

зависност од прашањата за кои се води расправата, се доставува до Управниот одбор на 

Здружението на судии на Република Македонија. 

 

(5) Мандатот на претседателот трае 2 години, со право на уште еден избор. 

 

Член 15 

(1) Органи на Здружението на судиите на Република Македонија се: 
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 Собрание; 

 Управен одбор; 

 Претседател на Здружението; 

 Надзорен одбор; 

 

ИЏ. СОСТАВ, ИЗБОР  И РАЗРЕШУВАЊЕ , НАЧИН НА ОДЛУЧУВАЊЕ  И 

ТРАЕЊЕ  НА  МАНДАТОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ ВО ОРГАНИТЕ НА 

ЗДРУЖЕНИЕТО    

 

1. С О Б Р А Н И Е 

 

Член 16 

(1) Највисок орган на Здружението на судиите на Република Македонија е Собранието. 

Него го сочинуваат претставници на подружниците. 

 

(2) Секоја подружница има право на еден претставник на секои започнати 10 члена. 

 

Член 17 

(1) Собранието на Здружението на судиите на Република Македонија: 

 донесува Статут и дава автентично толкување на истиот; 

 го донесува Кодексот за судиската етика; 

 донесува Деловник за својата работа; 

 усвојува програма, годишен извештај, насоки и план за работа; 

 усвојува завршна сметка и финансиски план;  

 одлучува за промена на целите на здружувањето; 

 одлучува за основање и укинување и други облици на организирање на 

Здружението; 

 го избира и разрешува претседателот на Здружението, Управниот одбор и 

Надзорниот одбор во целост или некои нивни членови; 

 избира тела на Здружението; 

 одлучува и за други прашања кои не се во надлежност на другите тела на 

Здружението и 

 врши и други работи во согласност со статутот и општите акти на 

Здружението. 

 

Член 18 

(1) Собранието на Здружението на судиите на Република Македонија може да биде 

редовно или вондредно. 

 

(2) Собрание се одржува најмалку еднаш годишно, а го свикува претседателот на 

Здружението на судиите на Република Македонија.  

 

(3) На секои 4 години се одржува изборно собрание. 

 

(4) Седница на Собранието се свикува и по предлог на Управниот одбор,на  

Надзорниот одбор, по барање на една третина од Подружниците и на барање од една 
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петтина од членовите на Здружението. Во предлогот за свикување на Собранието  

предлагачот ги наведува и причините. 

 

(5) Со Собранието раководи Претседателот на Здружението на судиите на Република 

Македонија.  

 

(6) Ако Претседателот на здружението не свика седница во рок од 14 дена од денот на 

дадениот предлог, седницата ја свикува Управниот одбор или иницијаторите. 

 

(7) Собранието работи врз основа на Деловник.  

 

Член 19 

(1) Собранието се свикува најмалку 15 дена пред денот на неговото одржување. 

 

(2) Собранието може полноважно да работи ако се присутни повеќе од половина од 

претставниците на подружниците. 

 

(3) Своите одлуки Собранието ги донесува со јавно гласање. За пооделни прашања 

може да одлучи гласањето да биде тајно. 

 

(4) За полноважност на одлука потребно е обично мнозинство од присутните 

претставници. 

 

(5) Статутот и другите акти што ги донесува Собранието се објавуваат во “Судискиот 

информатор”. 

 

 

2. У П Р А В Е Н  О Д Б О Р 

 

Член 20 

(1) Управниот одбор го сочинуваат 15 членови, вклучувајќи го и Претседателот на 

Здружението на судии на Република Македонија. 

 

(2) Мандатот на членовите на Управниот одбор трае 4 години, со право на уште еден 

избор. 

 

(3) На првата седница Управниот одбор од своите редови избира двајца 

потпретседатели и секретар на Здружението. 

 

Член 21 

(1) Управниот одбор работи на седници. 

 

(2) Седниците на Управниот одбор ги свикува Претседателот на Здружението на судии 

на Република Македонија. 

 

(3) Претседателот е должен да свика седница и по иницијатива на најмалку 5 члена од 

Управниот одбор, од Надзорниот одбор, комисијата, подружнцата, како и по барање од 

најмалку 15 члена на Здружението на судиите на Република Македонија. 
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(4) Доколку Претседателот на Здружението на судии не свика седница по 

иницијативите од став 3 во рок од 15 дена, тогаш седницата можат да ја свикаат 

најмалку 5 члена од Управниот одбор. 

 

Член 22 

(1) Управниот одбор ги врши следниве работи: 

 

 ги подготвува седниците на Собранието; 

 предлага измени и дополнувања на Статутот на Здружението; 

 ја спроведува политиката, заклучоците и одлуките донесени од Собранието; 

 донесува стратешки план за работата на Здружението; 

 донесува други општи акти предвидени во овој Статут; 

 донесува деловник за својата работа и за работата на постојаните и други 

комисии; 

 одлучува за висината на членарината; 

 дава насоки за стручно усовршување на судиите;  

 расправа и дава мислење за избор, разрешување и унапредување на судиите;  

 формира комисии и тела од постојан или од привремен карактер за 

остварување на целите и задачите на Здружението; 

 одлучува за соработката и зачленувањето во други сродни организации; 

 избира и разрешува главен и одговорен уредник, како и членови на 

редакцискиот одбор и издавачкиот совет на списанието “Судиска ревија”; 

 избира и разрешува членови на редакцијата на “Судиски информатор”; 

 управува и одговара за управувањето со имотот на Здружението; 

 подготвува годишен и периодичен извештај за својата работа; 

 донесува одлука за формирање стручна служба и врши контрола врз 

нејзината работа; 

 врши и други работи од својот делокруг; 

 

Член 23 

(1) Општите акти кои ги донесува Управниот одбор се објавуваат во “Судскиот 

информатор”. 

Член 24 

(2) Управниот одбор на Здружението на судии може да работи ако на седницата се 

присутни повеќе од половината членови. 

(3) Одлуките и заклучоците се донесуваат со мнозинство гласови од присутните 

членови. 

Член 25 

(1) Управниот одбор ги именува претседателот и членовите на следниве постојани 

комисии: 

 Комисија за нормативна дејност; 

 Комисија за меѓународна соработка; 

 Комисија за судиска етика; 

 Комисија за стратешко планирање и развој; 

 Комисија за односи со јавноста; 

 Комисија за едукација на судиите. 
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(2) Во зависност од потребите на Управниот одбор, со посебна одлука може да 

формира и други комисии или помошни тела. 

 

(3) Бројот на членовите на комисиите и помошните тела го утврдува Управниот одбор 

на Здружението на судии,  со одлуката за формирање. 

 

(4) Со одлуката за формирање на комисиите Управниот одбор ја определува и нивната 

надлежност. 

 

(5) Мандатот на членовите и на претседателот на постојаните комисии трае четири 

години, со право на уште еден избор.  

 

(6) Комисиите за својата работа одговараат пред Управниот одбор. 

 

3. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЗДРУЖЕНИЕТО  

 

  

Член 26 

(1) Претседателот на Здружението по функција е и претседател на Управниот одбор.

  

 

(2) Мандатот на претседателот трае 4 години, со право на уште еден избор. 

 

(3) Претседателот на Здружение на судиите на Република Македонија: 

 го претставува Здружението на судии; 

 свикува седници и раководи со нив ;  

 ги потпишува сите акти на Здружението на судии; 

 може да даде предлог за свикување вонредни седници на Собранието на 

Здружението на судии  до Управниот одбор и ги извршува заклучоците на 

овие органи кога тоа не е непосредна надлежност на Управниот одбор; 

 

(4) Претседателот на Здружението може дел од своите овластувања да ги пренесе на 

потпретседателите. 

 

(5) Во случај на спреченост претседателот го заменува потпретседател којшто тој ќе го 

определи.  

 

4. Н А Д З О Р Е Н  О Д Б О Р 

 

Член 27 

(1) Надзорниот одбор се состои од 5 члена. 

 

(2) Мандатот на членовите на Надзорниот одбор трае 4 години, со право на уште еден 

избор. 

 

(3) Членовите на Надзорниот одбор од своите редови избираат претседател со мандат 

од 4 години. 
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Член 28 

 

(1) Надзорниот одбор е должен најмалку еднаш годишно да изврши преглед на 

материјалното и финансиското работење на Здружението на судиите на Република 

Македонија. 

 

(2) Извештајот за својата работа Надзорниот одбор го доставува до Собранието на 

Здружението на судиите на Република Македонија. 

 

 

Х. ПРЕТСАВУВАЊЕ  И ЗАСТАПУВАЊЕ ПО ЗАКОН 

Член29 

(1)  Здружението на судиите е претставувано и застапувано од Претседателот. 

(2) Во случај на негова спреченост и отсуство, Здружението е преставувано од еден 

потпретседател  кој  тој  ќе го определи. 

  

(3) При претставувањето и застапувањето, Претседателот нема право да отстапи од 

целите и задачите  на Здружението на судиите. 

 

 

ЏИ. СТЕКНУВАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА НА 

ЗДРУЖЕНИЕТО 

 

Член 30 

(1) Можни извори на финансирање на Здружението се: 

 приходи од членарината; 

 судскиот буџет; 

 приход од публикации; 

 други приходи и донации. 

  

Член 31 

(1) Здружението на судиите на Република Македонија може да основа друштво со 

ограничена одговорност и акционерско друштво за остварување на своите цели, 

интереси и активности и за финансирање на своите функции утврдени со статутот.  

 

ЏИИ. ДОНЕСУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ 

Член 32 

 

(1) Финансиските извештаи за материјално финансиското работење на органите и 

телата на Здружението ги изготвува сметководителот на Здружението на крајот од 

секоја календарска година. 

 

(2) Финансиските извештаи  сметководителот ги доставува на увид и контрола до 

Надзорниот одбор на Здружението на судии. 
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(3) Финансискиот извештај го донесува Собранието. 

 

 

ЏИИИ.ОСТВАРУВАЊЕ НА ЈАВНОСТ И ОТЧЕТНОСТ  ВО РАБОТАТА 

Член 33 

 

(1) Работата на Здружението на судиите на Република Македонија е јавна и 

транспарентна, со одржување на јавни седници на кои одлучува за своите активности, 

без никакви ограничувања, влијанија, поттикнувања, притисок, закана или мешање, 

директно или индиректно, од кој и да е субјект и поради која и да е причина. 

 

(2) Јавноста во работењето се обезбедува и преку издавање на информатор, веб сајтови 

и други начини кои овозможуваат навремено и вистинито известување на јавноста за 

работата на Здружението. 

 

 

 

 

ЏИВ. ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ 

 

Член 34 

 

(1) Собранието го донесува, изменува и дополнува Статутот на Здружението на судии 

на Република Македонија. 

 

(2) Собранието го донесува Статутот на годишно собрание со двотретинско  

мнозинство од присутните членови.  

 

 

ЏВ. АМБЛЕМ, ПЕЧАТ И ШТЕМБИЛ НА ЗДРУЖЕНИЕТО 

Член  35 

(1) Здружението на судиите на Република Македонија има свој амблем. 

 

(2) Амблемот има форма на круг со четири концентрични кругови. 

 

(3) Надворешниот круг е со тенка линија. Вториот круг е со дебела линија. Третиот и 

четвртиот круг се со тенки линии. Меѓу третиот и четвртиот круг испишан е текст: 

“Здружение на судиите на Република Македонија”. Меѓу почетокот и крајот на овој 

текст, во долниот дел има две гранчиња. Во средина на амблемот е божицата на 

правдата со вага во левата рака и меч во десната рака, вперен надолу. 

 

Член  36 

(1) Здружението на судиите на Република Македонија има свој печат и штембил. 

 

(2) Печатот има форма на круг со следниов текст: “Здружение на судиите на Република 

Македонија” - Скопје. Во средина на печатот е амблемот на Здружнието. 
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(3) Штембилот има форма на правоаголник и во него е испишан текстот: “Здружение на 

судиите на Република Македонија” - Скопје. 

 

(4) Во меѓународната комуникација печатот и штембилот на Здружениото на судиите 

на Република Македонија, покрај на македонски, можат да се изразат и на еден од 

светските јазици. 

 

ЏВИ. НАЧИН НА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 
 

Член 37 

 

(1) Управниот одбор на Здружението на судии донесува програма за работа во 

согласност со целите и задачите утврдени со Статутот и се грижи истата да биде 

спроведена во целост. 

 

 

ЏВИИ. АКТИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА СУДИИ 

 

Член 38 

 

(1) Здружението на судии на Република Македонија донесува статут, правилници,  

одлуки, решенија и други акти. 

 

(2) Со правилниците и одлуките се регулираат  прашања за кои, со закон или со овој 

статут е предвидено да се регулираат со општи акти.  

 

(3) Актите на Здружението на судии ги потпишува Претседателот. 

 

 

ЏВИИИ.СУДИР НА ИНТЕРЕСИ  

 

Член  39 

(1) Членовите на Собранието , Управниот одбор и Надзорниот одбор, и членовите 

нивните семејства, неможат да имаат економски интерес во која и да е организација  

која му продава, издава  или му добавува добра и усуги на Здружението. 

  

(2) Членовите на Собранието , Управниот одбор и Надзорниот одбор, кои се во  однос 

со  организација  која работи со Здружението на судиите, треба  да го декларираат 

интересот во однос на нивната  организација и треба да бидат исклучени од 

релевантното одлучување.    

 

 

 ЏИЏ. НАЧИН НА ОДЛУЧУВАЊЕ ЗА СТАТУСНИ ПРОМЕНИ И ПРЕСТАНОК 

НА ЗДРУЖЕНИЕТО 

 

Член  40 

(1) Здружението на судиите на Република Македонија престанува да постои: 
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- со одлука на собранието на Здружението на судиите на Република Македонија,  

донесена со двотретинско мнозинство; 

- ако бројот на членовите на Здружението се намали под бројот определен за 

основање ; 

- поминато двојно повеќе време од времето предвидено за одржување  на седница 

на највисокиот  орган утврден со Статутот, а таа не е одржана; 

- во две последователни години  не е поднесена завршна сметка во согласност со 

закон; 

- донесена одлука на надлежен суд; 

- стечај   

- спроведена ликвидација. 

 

 

 

ЏЏ. ПОСТАПУВАЊЕ СО СРЕДСТВАТА И/ИЛИ ИМОТОТ ВО СЛУЧАЈ НА 

ПРЕСТНОК НА ЗДРУЖЕНИЕТО  

 

 

                                                        Член 41 

 

(1) По престанокот со работа на Здружението на судиите на Република Македонија 

имотот и средствата што остануваат по намирување на обврските преминуваат на 

Судскиот буџетски совет при Врховниот суд на Република Македонија. 

  

ЏЏИ. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член  42 

 

(1) Со влегувањето во сила на овој Статут престанува да важи  Статутот  на 

Здружението на судиите на Република Македонија донесен на 20.06.2006 година  . 

  

Член  43 

(1) Овој Статут влегува во сила на денот на неговото усвојување од страна на 

Собранието на Здружението на судиите  на Република Македонија. 

 

 

 

Здружение на судиите на Република Македонија 

                                                       Претседател, 

                                                       Николчо Николовски 


