
 

 
 
 

 
 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА 
НА ЗДРУЖЕНИЕ НА СУДИИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ВО ПЕРИОДОТ ОД МАЈ 2016 – МАЈ 2017 ГОДИНА 

 
 

Во овој период, Здружението на судиите продолжи со активностите 
согласно Програмата за работа, и веќе отпочнатите активностите кон крајот на 
март 2016 година, кога беше избран новиот претседател на Здружението.  

 
Во перидот 24-ти март 2016 - 20 мај 2016 година, претседателот на 

Здруженито на судии на Република Македонија  и Управниот одбор презедоа 
повеќе активности во насока на остварување на целите и задачите на 
Здружението, засновани на начелните определби презентирани на изборното 
Собрание на 24-ти март 2016 година, како појдовни основи за идните програмски 
активности.  

За работењето во овој период, беше поднесен Извештај за работа, на 
одржаното Собрание на 20 мај 2016 година, кога беше избран и новиот Управен 
одбор на Здружението.  

Овој период го карактеризираа активности насочени кон градење на 
капацитетите на Здружението, промоција на целите и задачите и неговата улога 
во спектарот на релевантните правосудни институции, притоа засновајќи се на 
соодветен методолошки пристап, промовирајќи ја соработката помеѓу органите 
на Здружението, органите и членовите, како и соработка и партнерство со 
релевантни институции и организации. 

Во овој контекст беа остварени повеќе средби со релевантни институции 
и потенцијални партнери на Здружението и тоа: Судскиот Совет на Република 
Македонија, Одделот за владеење на правото при Мисијата на ОБСЕ во Скопје, 
Академија за судии и јавни обвинители и Здружение за кривично право и 
криминологија, за што членството е запознанено преку нашите соопштенија, 
објавени на веб-страната на Здружението. 

Во рамките на програмта за активности на Здружението беа 
иплементирани повеќе проекти кои имаат за цел зајакнување на владеењето на 
правото во Република Македонија, преку зајканување на улогата и положбата на 
судиите. Активностите се однесуваа за определени приоритетни прашања 
поврзани со актуелните состојби во судството, особено прашањата кои се 
однесуваат на независноста, непристрасноста, евалуацијата и одговорноста на 
судиите, како највисоки дострели утврдени во Уставот на Република Македонија, 
законите од областа на судството како и меѓународните документи и тоа особено 
Европската конвенција за човекови права, Бенгалорските начала, Големата 
повелба за судиите, како и Мислењето бр. 3 на Советодавниот совет на 
Европските судии при Советот на Европа.  

Во фокусот на ангажманот на органите и телата на Здружението беа и 
останати статусни прашања на судиите, почнувајки од платите, прашања 



поврзани со валоризација на трудот на судиите, пензионирањето, апанажата и 
други прашања од интерес на судиите. Прашањата на етиката и судискиот 
Кодекс побудија посебен интерес помеѓу членството, за што беа одржани и 
соодветни работилници на кои беше промовиран Водичот на етичкиот кодекс за 
судиска етика. Овие работилници се одржани во соработка со Академијата за 
судии и јавни обвинители. 
 

Во Извештајниот период, активностите на ЗСРМ, беа водени од 
Програмата за работа, и  генерално беа фокусирани на неколку поважни 
категоријални прашања со кои требаше да се стекне:  

• Релевантност - афирмација на позицијата на Здружението пред 
членството и правосудниот сектор, 

• Доверба - кај самото членство, партнерите и општата јавност, 

• Партнерски односн кон другите власти, институции, и невладиниот 
сектор, 

• Структуираност, односно градење на организационо – технички 
капацитети. 

 
Тргнувајки од вака поставените цели, работата на претседателот и 

Управниот одбор беше фокусирана на следните прашања:  
 

 
I.АКТИВНОСТИ НАСОЧЕНИ КОН РЕДЕФИНИРАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ НА  
ЗДРУЖЕНИЕТО И СТАТУТАРНАТА ПОСТАВЕНОСТ. 

 
 
 Согласно прокламираните заложби при изборот на претседателот на 
ЗСРМ минатата година и Програмата за работа, Управниот одбор пристапи кон 
преиспитување на статутарната поставеност на Здружението и потребата од 
адаптација на Статутот согласно предизвиците на новото време и потребата од 
негова усогласеност со Законот. 
 За оваа цел Комисијата за нормативна дејност, предводена од 
потпретседателот на ЗСРМ, судија Јоска Матески, пристапи кон изработка на 
предлог – измени и дополнувања на Статут на Здружението, кои по првичното 
усвојување од страна на Управниот одбор на Здружението, беа доставени на 
јавна расправа пред подружниците на ЗСРМ. Расправајки по добиените 
забелешки на подружниците, Комисијата изготви финален Предлог кој беше 
усвоен на седницата на УО на ЗСРМ одржана на 01.06.2017 година, со 
Задолжение Комисијата да ги вгради забелешките од Управниот одбор и го 
изготви конечниот текст кој ќе биде доставен на усвојување на Собранието на 
ЗСРМ.      
 Треба да се констатира дека овој процес беше крајно транспарентен и 
траеше приближно една година. 
 Покрај Предлог - измените и дополнувањата на Статутот, Комисијата за 
нормативна дејност пристапи и кон адаптација на Правилникот на фондот за 
солидарна помош, со предлог истиот да биде усвоен од страна на Управниот 
одбор. 
 Со овие измени се промовира граѓански концепт на ЗСРМ, при што, се 
доуредува организациската поставеност, начинот и постапката за избор на 
претседател на Здружението, целите на Здружението и се додава нова глава која 



се однесува на Советодавното тело за судиска етика. Се врши прецизирање на 
некои одредби кои уредуваат одредени правни институти, и други прашања кои 
се однесуваат на усогласувањето на Статутот со Законот за здруженија и 
фондации. 
 
    

 
II. АКТИВНОСТИ НАСОЧЕНИ КОН АФРИМАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИЕТО. 
 

Градење на партнеритет и анимирање на членовите на Здружението, 
односно нивна вклученост во работата и зголемување на довербата кон 
Здружението.  

 
Концептот за градење на партнерски односи, значи промоција на 

инклузивен пристап, што подразбира што е можна поголема вклученост на 
членовите во работата и активностите на Здржението. Ваквото постапување 
воедно претпоставува и зголемена довербата на членството кон самите органи 
на Здружението.  

Кога зборуваме за партнерство и зголемување на довербата, се мисли и 
на релевантноста на Здружението во вкупните правосудни констелации. За таа 
цел, во извештајната година, ЗСРМ организираше низа настани, на кои 
учествуваа голем број на судии и претставници на релевантни институции. Од 
друга страна, претставници на Здружението, учествуваа на бројни настани 
организирани од различни институции. Претседателот на Здружението, 
посредуваше и во решавањето на штарајкот на судската админитрација 
(служба), вклучен на покана на Министерот за правда. Додека одржаната средба 
во Маврово кон крајот на минатата година, на која учествуваа сите судски 
чинители, на која се дискутираше за идните предизвици во судството и можните 
реформи, укажува на значењето и улогата на Здружението во овој момент. 

 
¶ Учеството на судите во активностите на Здружението. Во овој 

период, повеке судии, членови на Зружението учествуаа во активности 
организирани од нашата страна или други институции.  

- Најмасовната активност “Денови на правосудството”, одржана во текот 
на месец март 2017 година, беше посетена од повеке од 150 учесници - судии, 
распоредени  во три регионални форуми и една пленарна седница, не 
вклучувајќи ја тука и бројката на учесниците на свечената академија на 
31.03.2017  година,  

- На “Првата Меѓународната судиска конференција”, одржана во октомври 
2016 година во Охрид, учествуваа  40  - судии, членови на Здружението,  

- На Научната расправа одржана во Скопје, на 23.11.2016 год. 
организирана од ЗСРМ, Здружението за казнено право и криминологија во 
соработка со германската фондација - ИРЗ, учествуваа 10 претставници – судии,  

- На настани организирани од други институции учествуваа, вкупно 30 
судии. (настан организиран за еколошки кривични дела; настани организирани 
од Здружение на Јавни обвинители на РМ; на работилницата за правото на азил, 
Охрид –УНХЦР; настани организирани од Здружение на судии на Р.Хрватска – 
Задар и други настани). 



Во однос на оваа проблематика може да се заклучи дека отсуствуваа 
самоиницијативни активности на членовите на Здружението, активности кои 
значат промоција на Здружението, како и активности на подружниците.  

 
 
Градење на партнерски односи. 
 
● Со другите власти.  
 
Остварени повеќе средби со министерот за правда, како претставник на 

извршната власт, на кои беа дискутирани повеќе прашања од статусен карактер 
и особено прашањето за платите и надоместоците, оценувањето, евалуацијата 
и дисциплинската одговорност на судиите и други прашања. 

Здружението на судии, во месец октомври минатата година, поднесе 
апликација за конкретен проект од областа на владеењето на правото, пред 
Владада на Република Македонија, но за жал досега немаме одговор по тоа 
прашање. 

 
● Релевантните институции од правосудниот сектор.  
 
- Остварени се повеке средби со Судски совет на РМ, на кои беа 

изложени нашите концептуални размислувања за идната поставеност на 
Судскиот совет, оценувањето и евалуацијата на судиите, разрешувањето, и други 
прашања од интерес за промоција  на независно и самостојно судство, и особено 
прашањето на платите и надоместоците на судиите, но за жал мора да 
констатираме дека соработката со овој орган не даде некои посоодветни 
резултати, односно оваа соработка, во извештајниот период се одвиваше на 
нездоволително ниво. 

 
- За разлика од Судскиот совет, соработката со Академијата за судии и 

јавни обвинители се одвиваше на позадоволително ниво, но со одредени 
концепциски разлики во однос на едукацијата и особено прашањето на 
промоцијата на Кодексот за судиска етика. Но и покрај тоа, успеавме да одржиме 
три заеднички презентации на Практичниот водич за новиот етички кодекс, а во 
подготовка се неколку зеднички проекти.  

 

  
● Граѓанскиот сектор. 
 
- Во овој период оствариме релевантна соработка со Здружението на 

јавни обвинители на РМ, преку учество во повеќе форуми организирани од 
Здружението на јавни обвинители и ЗСРМ, кои резултираа со соодветни 
заклучоци, релевантни за двете Здруженија, кои претставуваат добра основа за 
зголемено учество на правната фела во постапката за дизајнирање на 
процесната и останата законска регулатива. 

 
- Остварена е значителна соработка со Здружение за кривично право 

и криминологија на РМ. Во соработка со Германската фондација ИРЗ на 23-ти 
ноември 2016 година, организиравме научна и стручна расправа на тема: 
“Судско одмерување на казните и практична примена на алтернативните мерки 



Mакедонското законодавство”, на која учествуваа релеванти излагачи од 
Правниот факултет Јустинијан први – Скопје, Правниот факултет во Белград, 
судии од Германија и секако претставници на двете национални Здруженија т.е 
судии и јавни обвинители.  

Трудовите презентирани на овој настан се објавени во Македонската 
ревија за казнено право и криминологија, Број 1 - 2017 година, на која стои и 
логото на ЗСРМ, како ко- издавач.  

Во организација на ЗСРМ, МЗКПК и ИРЗ е во тек организација на сличен 
настан оваа година. 

  
-Соработка  со Адвокатска комора на РМ. Воспоставена е добра основа 

за  
продолжување на соработката со Комората: Во извештајниот период беа 
остварени конкретни средби во однос на прашања од заеднички интерес. 
 

-Центарот за правни анализи и истражувања. Со оваа невладина 
органанизација остваривме видлива соработка. Центарот е наш постојан 
партнер, и е вклучен во подигнувањето на капацитетите на Здружението, преку 
директна правна и останата подржка. 
 

-Здружение   на   млади   правници.   Соработката    со    оваа    невладина  
организација се одвива на ниво на човечки ресурси, притоа ова Здружение 
партиципира во работата на ЗСРМ, преку волонтери, кои досега дале значаен 
придонес за ЗСРМ, како во организациона така и во материјална односно 
финансиска смисла (намалување на трошоците на канцеларијата). 
  

-Граѓанска организација Мрежа 23. Остварена успешна соработка во 
областа на владеењето на правото, независно судство и транспарентност на 
судството. Во тек е заденичка апликација пред фондовите на ИПА.   
 

-Релевантни научни и образовни иснтитуции. Во извештајниот период 
остваривме соработка со МАНУ, Факултетот за безбедност во Скопје, Правниот 
факултет Скопје, Правниот факултет при ЈИЕ, Американ Колеџ и други 
институции. 

 
-Медиумскиот сектор. Остваривма континуирана соработка со 

Академика, кој е наш промотор, и останати медиуми, но е потребно 
проширување на соработката во оваа област и градење на соодветна Стратегија 
за комуникација со медиумите. 

 

 

● Меѓународна соработка 

По изборот на новиот претседател, а согласно презентираните приоритети 
во Програмата за работа, се пристапи кон градење на соодветни капацитети на 
Здружението и негова промоција, притоа афирмирајќи ги вредностите и 
стандардите содржани во повеќе меѓународни акти и документи, кои се 
однесуваат на владеењето на правото и правната држава. Во тој контекст, беа 
започнати активности за воспоставување на соработка со релевантни 
дипломатски претставништва и мисии во РМ, со цел користење на искуствата на 



матичните држави, во насока на имплементација на овие општо прифатени 
стандарди. 

  

¶ Дипломатски претставништва. На ниво на дипломатски 
претставништва, досегашната соработка беше ориентирана кон етаблирање на 
практиките на земјите со развиен правосуден систем, имплементирајќи 
конкретни проекти во однос на независно и самостојно судство, владеењето на 
правото и правната држава.   

 

¶ Меѓународни организации - мисии:  

 

Мисија на ОБСЕ, во Македонија. 

Мисијата на ОБСЕ, беше првата меѓународна институција со која  новото 
раководство на ЗСРМ оствари соработка.  Уште на првата средба, беа изложени 
нашите програмски определби и заложби за независно и самостојно судство. 
Првите резултати од остварената соработка беа израз на нашите конкретни 
потреби. Таа, се состои  во вид на материјално - техничка подршка, односно 
компјутери, печатар и друга техничка опрема, за потребите на канцеларијата на 
ЗСРМ.  

Но, нашата соработка не се ограничи само на оваа активност. Мисијата на 
ОБСЕ, на почетокот на оваа година, ја прифати идејата на ЗСРМ за 
организирање на едномесечен настан, насловен “Денови на правосудството”, кој 
концепциски беше поставен во три регионални дискусиони форуми, кои беа 
одржани во текот на месец март, а се однесуваа на четирите апелациони 
подрачја, на теми од интерес за Здружението и судиите. Темите се однесуваа на 
судската независност, оценуавањето и дисциплинската одговонрост, етиката и 
примената на судската пракса. Заклучоците од овие дискусиони форуми беа 
усвоени на планарната седница одржана на 30 март 2017 година. Овие 
заклучоци претставуваат патоказ за нашето идно постапување.  

Манифестацијата денови на правосудството, беше заокружена со свечен 
дел, кој опфати голем број на судии, релевантни претставници од правосудната 
област од земјата и регионот и секако претставници на меѓународната заедница 
во Република Македонија.  

ЗСРМ и Мисијата на ОБСЕ се во постојана комуникација, притоа во тек се 
конкретни активности за развивање на регионален проект од областа на 
судството. 

   

Делегација на ЕУ во Република Македонија. 

Тргнувајки од бројните меѓународни акти и документи кои се однесуваат 
на владеењето на правото, статусот на судиите и судската власт, а  имајќи го 
предвид Извештајот за напредокот на РМ, Извештајот на Венецијанската 
комисија и други релевантни извештаи, кои се однесуваат на судството во РМ, 
ЗСРМ ја препозна потребата од воспоставување на потесна соработка со 
Делегацијата на ЕУ во Република Македонија. За таа цел ЗСРМ оствари успешна 



соработка со амбасадорите на  Делегацијата и програмите во рамките на ЕУ и 
Советот на Европа. 

Пред оваа Мисија, Здружението ги истакна своите приоритети и 
определби во насока на обезбедување на релевантни стандарди за независно и 
самостојно судство, со проект - план на активности, презентирани пред 
Делегацијата. При мониторирањето на активности на Здружението од страна на 
Делегацијата на ЕУ во Скопје, се утврди напредок во дејствувањето, факт кој 
беше нотиран и во последниот Извештај за напредок на РМ за 2016 година, во 
кој се потенцираат заложбите и активностите на Здружението, а во насока на 
креирање на предуслови за независно и самостојно судство.  

 

Мисијата на Советот на Европа. 

Со оваа институција, исто така, се поставени реални основи за соработка, 
во полето на правната држава и владеењето на правото, а пред се имајќи ја 
предвид нивната активна улога во мониторирањето на работата на Судскиот 
совет. На координативниот состанок со донаторите, одржан на почетокот на оваа 
година во Делегацијата на ЕУ во Скопје, беа презентирани нашите идни проектни 
активности, кои би можеле да се вградат во програмите на оваа мисија. Во тек е 
дефинирање на основите за соработка и подготвување на проектна 
документација за воспоставување на конкретна соработка.   

 

CEELI - институт од Прага.  

Оваа регионална судиска организација ја сметаме како релевантен 
партнер за нашите идни активности. Во извештајниот период остваривме 
успешна соработка која резултираше со одржувањето на Првата меѓународна 
судиска конференција во Охрид, на која беа усвоени соодветни заклучоци, а од 
презентираните реферати произлезе првиот број на Судиска ревија со 
меѓународен уредувачки добор.  

 

 

 

 

III.СТРУКТУРНА ПОСТАВЕНОСТ НА ЗСРМ – Подигнување на капацитети. 

 

 ¶ Организација и функционирање 

 Здружението на судиите на РМ е етаблирано соласно својата Статутарна 
поставеност. Покрај Собранието како највисок орган на Здружението, кое се 
конституира и работи согласно одредбите од Сатутот, во извештајниот период 
Здружението имаше целосно конституирани органи, почнувајќи од председател 
на Здружението, Управен и Надзорен одбор. 

 Структурно, ЗСРМ е поставено во 34 подружници, низ целата територија 
на Република Македонија. Оваа бројка соодветствува со бројот на судовите кои 
се востановени во РМ. 



 Со преземање на мандатот од страна на новиот претседател, во март 2016 
година, се пристапи кон ажурирање на членството и верификација на состојбите 
со функционалноста на подружниците, со конкретен план на активности.  

 Во овој контекст,  првично се утврди дека подружниците имаат 
конституирано органи и се функционални, со одредени помали или поголеми 
проблеми. Беше констатирано дека, воопшто не постои подружница во Управен 
суд, која својата активност ја ставила во мирување, поради незадоволство со 
дотогашното функционирање на Здружението.  

 По остварена посета на Управниот суд и отворената комуникација со дел 
од колегите судии, за релативно краток период се стави во фунција и оваа 
подружница, со избор на нов претседател на истата, која во наредниот период 
покажа активно учество во активностите на Здружението.  

 Во подолг период, претходно, но и по преземањето на мандатот од страна 
на новиот претседател и конституирањето на останатите органи, се 
манифестираат потешкоти во функционирањето на подружницата на ЗСРМ на 
Основен суд Скопје 1 Скопје. Оваа состојба била предмет на разгледување на 
повеќе седници на Управниот одбор на ЗСРМ, на кои се донесени соодветни 
заклучоци, кои во суштина имаа “дефанзивен” карактер односно беа во насока 
на смирување односно одржување на таквата состојба, обидувајќи се Управниот 
одбор и претседателот на ЗСРМ да не бидат инволвиран во “превирањата” 
односно создадените “конфликтни ситуации” во самиот суд, за кои сметавме 
дека се од функционален карактер т.е во надлежност на самиот суд и другите 
надлежни органи.  

 Досегашната определба на членовите  (35) на оваа подружница, да ги 
поддржат активностите на ЗСРМ, преку нивното учество во конкретни активности 
на Здружението, дава надеж за воспоставување на нормално функционирање 
на оваа подружница и покрај досегашните општо-познати состојби. Но, 
состојбите во оваа подружница, бараат суштинска анализа и на нашето 
досегашно постапување, во контекст на тоа: Дали одбранот пристап за 
задржување на “мирот” односно т.н “замрзната позиција” била исправна или бил 
потребен проактивен пристап и покрај ризиците во однос на инволвираност во 
работи, кои не се во надлежност на ЗСРМ.  

 Во однос на подружниците и нивното функционирање, мораме да ја 
констатираме потребата од поголема комуникација односно остварување на 
средби со нив. Во овој поглед, треба да констатираме дека во извештајниот 
период не се оставарени најавените посети на подружниците, како дел од 
програмата за работа, (без разлика на причините) и покрај солидната 
комуникација со нив, во однос на извршувањето на активностите и нивното 
учество на повеќе манифестации, на кои се остварени директни контакти.        

  

¶ Канцеларија на ЗСРМ 

 

-Човечки ресурси, персонална екипираност. Во моментот на изборот на 
председателот на ЗСРМ, до јуни 2016 година, канцеларијата функционираше се 
два стручни соработници – извршители. По заминувањето на едниот извршител 
во друга установа, веќе од октомври 2016 година, се пристапи кон модифициран 



начин на функционирање на канцеларијата, со цел да се покрие сега веќе 
зголемениот обем на работа. Во насока на намалување на трошоците на 
канцеларијата, но притоа без да се намали фунционалноста на истата, покрај  
еден стручен соработник, кој е во редовен работен однос, преку програмата на 
невладината организација – Здружение на млади правници, добиваме 
волонтери кои работат во нашата канцеларија, а согласно напатствијата на 
стручниот соработник. Дополнително, со договор на дело за период од 6 месеци, 
е вклучен уште еден извршител, проектен менаџер, кој се бави со припрема на 
проектни задачи. Во овој контекст, не треба да се занемари правната и друга 
подршка од Центарот за правни истражувања и анализи, во изработка на 
предлог-апликации и друга релевантна равојна документација.  

На овој начин, и покрај зголемениот обем на работа и потреби на 
Здружението, ние успевме да ги намалиме трошоците за личен дохот, а од друга 
страна,  канцеларијата функионира со поголема динамика, и одговара на 
потребите.   

Во насока на зголемување на ефикасноста на канцеларијата од една 
страна и намалување на трошоците од друга, ќе се користат и други форми на 
зајакнување на човековите ресурси. Во овој контекст е начелно одобрениот 
Регионален проект на Амбасадата на Кралството Холандија, преку програмата 
Матра, со кој, покрај другото се обезбедени 15 месечни плати, за редовно 
вработување на еден проектен менаџер, кој значително ќе ја подобри работата 
на канцеларијата на ЗСРМ. (ЗСРМ, со поддршка на Амбасадата на Кралството 
Холандија во РМ и Центарот за правни истражувања и анализи, во период од 15 
месеци ќе спроведе проект чија основна цел е да придонесе кон поддршка на 
иницијално функционирање и развој на Советодавното телото за судска етика 
при ЗСРМ). 

 

-Адаптација на просторот, реновирање.  Во текот   на   месеците  јули  
и  август  2016 година, по претходно донесена одлука на Управниот одбор, се 
пристапи кон адаптација и реновирање на канцелариите на Здружението, со што 
се доби по репрезентативен простор, кој одговара на угледот и позицијата на 
Здружението. 

 

-Техничко опремување. Техничкото опремување на Здружението, беше 
поставено како приоритет на новиот претседател на Здружението, а со цел 
добивање на технологија, компатибилна со реалните потреби и стандарди за 
комуникација, односно општење. Во овој период, за потребите на канцеларијата 
на ЗСРМ како донација добивме три компјутери, и еден печатар, од Мисијата на 
ОБСЕ во Македонија, што претставува значајно подобрување на техничката 
опрема.  

Во тек се активности за изработка на техничка докуентација и изнаоѓање 
на финансиска подршка за воспоставување на видео конференција за седници 
на Управниот одбор на Здружението, со цел по зачестена комуникација, заштеда 
во време и намалување на трошоците за одржување на седниците на Управниот 
одбор. Истотака, се истражуваат техничките можности за поефикасно 
информирање на членовите на ЗСРМ. Овие активности се одвиваат во 
соработка со  Центарот за правни анализи и истражувања.  



    

 

 IV. РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 

 

1) Прва меѓународна судиска конференција - Охридска 
конференција. 

 

Во периодот од 28 - 29 Октомври 2016 година, во Охрид се одржа Прва 
меѓународна судска конференција во организација на Врховниот суд на 
Република Македонија и Здружението на судии на Република Македонија, а во 
соработка со CEELI Institute Prague и со поддршка на Амбасадата на САД во 
Република Македонија, на која учествуваа претседатели на судови и судии од 
повеќе држави и претставници на здруженија на судии од регионот. 

Во рамките на работниот дел на Конференцијата беа дискутирани повеќе 
теми, а во фокусот беа панел дискусиите на теми: независност на судство; судска 
одговорсност и етика; односот помеѓу медиумите и судството. Во овој дел 
излагачите ги споделија искуствата од земјите од кои доаѓаат, добрите практики, 
дилемите и предизвиците со кои се соочуваат во поглед на законодавната, 
финансиска и функционална независност; поддршка на позитивната перцепција 
за судството и почитување на неговата независност; транспарентното судство; 
континуираната едукација и судската етика, по што беа усвоени соодветни 
заклучоци. 

На иницијатива на Здружението на судиите на Република Македонија, 
претставниците на здруженијата на судии учесници на конференцијата ја усвоија 
Охридската Декларација за воспоставување на регионална мрежа за независно 
судство, а со цел унапредување на стандардите за независно судство согласно 
Мислењето бр. 3 на Консултативниот совет на европските судии.  

Охридската декларација овозможува создавање на можности за градење 
на платформа за заедничко делување на здруженијата – членки пред сите 
меѓународни, регионални и национални тела и институции. Охридската 
декларација ќе започне да се реализира со потпишување на меморандум за 
соработка. Во поглед на практична реализација на декларацијата, а во рамки на 
надлежностите, претседателот на Здружението на судиите на Република 
Македонија доц. д-р Џемали Саити, судија - презеде понатамошни чекори за 
презентација на Декларацијата пред Здружениата учеснички на Конференцијата, 
како и преку други последователни проекти за етаблирање и функционалност на 
платформата за заедничко делување на здруженијата членки во регионот. 

На конференцијата беа усвоени заклучоци, насочени кон зајакнување на 
судската независност, како есенцијална претпоставка за владеењето на правото, 
правната сигурност и заштитата на човековите права и слободи во Република 
Македонија. 

 

Заклучоци: 



1.Државите се должни да гарантираат и обезбедат ефикасна, законска, 
функционална и финансиска независност. 

2.Потребно е легислативно усогласување на националните закони со 
релевантните меѓународни акти и документи кои се однесуваат на судството, со 
цел обезбедување на владеење на правото.  

3.Овозможување на одржлив судски буџет со цел достоинствено 
практицирање на судската власт. 

4.Здруженијата на судии треба да предводат во застапувањето на 
интересите на судиите, да се грижат за унапредување на нивната стручна 
наобразба, да превземаат чекори со цел заштита на нивната независност 
спротивставувајќи се на сите внатрешни и надворешни влијанија. 

5.Судиите треба да ја вршат својата должност со почитување на етичкиот 
кодекс без фактичка или појавна предрасуда или пристрасност, со еднаква почит 
и третман на странките. 

6.Судиите во практицирањето на судиската функција неопходно е да ги 
почитуваат основните принципи на судската етика обезбедувајќи го личниот 
интегритет, а со тоа и интегритетот на судството во целина. 

7.Потребно е ревидирање на постапката за евалуација на судиите 
користејќи ги компаративните добри (позитивни/успешни) практики и искуства. 

8.Подобрување на квалитетот на континуираните обуки преку 
редефинирање на програмите и методите со директно учество на судиите како 
непосредни корисници на истите и демонополизација на процесот. 

9.Воспоставување на успешни практики на комуникација помеѓу судовите 
и медиумите, преку обезбедување поголема транспарентност на судовите кон 
медиумите, но и објективен пристап на медиумите во пренесување на проверени 
информации со цел афирмација на судството и јакнење на довербата на 
јавноста. 

По завршувањето на настанот, присутните учесници на регионалните 
здруженија на судии, се согласија да учествуваат со свои трудови (поднесоци), 
со цел објавување на специјализираното издание на Судската ревија на 
Република Македонија, а во издаваштво на Здружението на судиите. Во ревијата, 
во вид на трудови и други поднесоци, веке се објавени  начелните ставови и 
мислења на учесниците на расправата во однос на дискутираните прашања на 
конференцијата.  

Во однос на формата на публикација, ревијата е објавена во електронска 
и печатена форма. Најважно е да се искаже фактот дека Судската ревија се 
објавува за прв пат по поголема пауза. 

 

2) Одржување на стручно - научна расправа на тема „Судско 
одмерување на казните и практична примена на алтернативните 
мерки во македонското законодавство“ 

  

Здружението на судии на Република Македонија како партнерска 
организација на Здружението за кривично право и криминологија на Македонија 



и ИРЗ Германската фондација за меѓународна правна соработка - учествуваше 
во организацијата и одржувањето на научно-стручна расправа на тема „Судско 
одмерувње на казните и практична примена на алтернативните мерки во 
македонското законодавство”. Целта на расправата беше да се анализраат 
предностите и предизвиците при практичната примена на Законот во насока на 
воедначување на казнената политика, како и примената на алтернативните 
мерки во судската практика на Република Македонија. 

На расправата свое излагање на тема практичната примена на 
алтернативните мерки во судската практика имаше претседателот на 
Здружението доц д-р Џемали Саити, а од Здружението беа делегирани 10 судии 
кои активно учествуваа во сесијата за дискусија. По завршувањето на 
расправата партнерските организации ја објавија Македонската ревија за 
казнено право и криминологија, на која беа содржани презентираните трудови на 
оваа расправа. 

 

 

3) Проект „Денови на правосудство – Независност и ефикасност на 
судството“ 

 

Одбележувајќи ги деновите на правосудството, Здружението на судиите, 
со поддршка на Отсекот за владеење на правото при Мисијата на ОБСЕ во 
Скопје, Амбасадата на Обединетото Кралство на Велика Британија во 
Македонија и Центарот за правни истражувања и анализи, го иплементираше 
проектот „Денови на правосудството – независност и ефикасност на судството“. 
Овој проект  беше определен како приоритетен од страна на Управниот одбор на 
ЗСРМ, од причина што, беше предвидено широко учество на членовите (по 
бројност) на Здружението во активносите, во кои беа предвидени дебати на 
судиите за прашања од областа на независноста и ефикасноста, кои се од 
исклучителна важност за јакнење на довербата во судството и правната 
сигурност во Република Македонија. Проектот беше конципиран да опфаќа три 
регионални дискусиони форуми, пленарна седница и свечена академија. 

 

 

3.1. Регионална форум – дискусија за АП подрачје Штип 

 

Првиот регионален форум е одржан на 09.03.2017 година во Штип, на тема 
„Судиска етика и одговорност на судиите“, во просториите на Правниот факултет, 
при УГД –Штип. На расправата учествуваат 20 учесници, од кои од кои 17 судии 
од апелационото подрачје Штип, претставници на ОБСЕ и останати учесници. 

Работниот дел на форумот започна со воведното излагање на 
претседателот на ЗСРМ доц. д-р Џемали Саити, кој  на почеток ги запозна 
присутните со целиот комплекс на активности кои  се предвидени во рамките на 
проектот Денови на правосудството 2017 година, а потоа се осврна на некои 
правни и практични аспекти кои се однесуваат на независно и самостојно 
судство, со акцент на меѓународните и националните гаранции за независно 



судство, интегритет и други прашања од важност за зголемување на довербата 
над судството. 

Во продолжение проф. д-р Лазар Нанев, член на УО на ЗСРМ се осврна 
на Бенгалорските принципи како основа на Кодексот за судиска етика, со 
посебен осврт над претпоставките кои обезбедуваат независен судски систем, 
притоа во оваа насока ја потребата од законска независност, функционална и 
финансиска независност. Д-р Лазар Нанев понатаму зборуваше и за 
непристрасноста односно довербата кон судството, притоа направи селекција на 
две компоненти на непристрасноста т.е субјективната непристрасност и 
објективната и потребата од добра рамнотежа меѓу овие две категории. 
Осврнувајќи се и на судскиот интегритет, тој ја исаткна потребата од секојдневна 
надградба и проверување на нејзиниот вредносен сегмент.  

Во продолжение судија Ацо Тасев се осврна на потребата од добро 
однесување на судијата и на некои аспекти од финансиските и останати статусни 
прашања на судиите, притоа заклучувајќи дека е потребно да се воспостави 
добар модел на судска власт, претпоставки за остварување на судската функција 
и финансирање.  Фокусот беше ставен на финансиската независност и 
влијанието на оваа компонента врз независноста, непристрасноста интегриттеот 
на судијата. 

Во делот дискусија и прашања по првиот панел земаа учество повеќе 
учесници, кои ја истакнаа потребата од зголемување на довербата врз судството 
и тоа преку наше активно учество, прво од аспект на реалната проценка на 
нивото на довербата  врз судството и второ градењето на перцепцијата на 
граѓаните по ова прашање, како и нивниот реален сооднос. Притоа беше 
констатирано дека прашањето на довербата е субјективно и зависи од кој аспект 
се гледа. Како прашања од важност беше истакната и потребата од добро 
менаџирање на целокупниот правосуден систем и одговорноста за таквото 
менаџирање. Претседателот на Основен суд Свети Николе, ја поздрави оваа 
активност на ЗСРМ, која придонесува за доближување на овие прашања и 
ставови кон судиите во сите региони на државата, особено за довербата и 
перцепцијата кон судството, и побара ваквите активности да продолжат односно 
да се спуштат на пониско ниво односно по можност и на форуми во самите 
подружници. В.Д. Претседателот на АП Штип, се согласи со потребата од 
преземање на активности за враќање на довербата кон судството, осврнувајки 
се на сет мерки кои треба да се преземат а во контекст на излагањата кои 
претходно беа изнесени.  

Вториот панел продолжи со краткиот осврт на судија Саити за соодносот 
независност – одговорност,  притоа истакнувајки ја потребата од разграничување 
на етичката од дисциплинската одговорност, градејки соодветни механизми и 
постапки кои ке ги препознават овие ситуации, со акцент над Телото за судиска 
етика во овој поглед.  

Во продолжение Судија Шпенд Деваја – член на УО на ЗСРМ, се соврна 
на Етичкиот кодекс, со посебен осврт на социјалните мрежи и можноста за нивно 
користење од страна на судиите, давајки компаративен приказ, освернувајки се 
на предностите и можните замки за независност и интегритет на судијата. Ова 
прашање предизвика најголем интерес, притоа повеќе учесници ги изложија 
нивните ставови „за“ и „против“.  



Пред самиот крај Судија Нанев, се осврна на граѓанската и кривичната 
одговорност на судиите, согласно домашните и меѓународните стандарди, со 
акцент на некои правни недоследности во однос на оваа проблематика. 

Завршувајќи ја дебатната сесија од форумот, д-р Џемали Саити ги изложи 
следните: 

 

 Заклучоци: 

1.Се констатира потребата од зголемување на законската, 
функционалната и финансиската независност. 

2.Се констатира потребата од имплементација на принципите на Кодексот 
за судиска етика, во насока на обезбедување на независно и самостојно судство, 
и интегритет. 

3.Следење и соодветна поставеност на ЗСРМ и судиите кон динамичноста 
на етичките стандарди и вредносните категории. 

4.Промоција на судскиот активизам во насока на обезбедување на 
судската независност, зголемување на довербата кон судсвото и култивирање на 
соодветна перцепција кон судството. 

5.Развивање на соодветна  комуникација со граѓаните и општата јавност. 

6.Воспоставување на соодветен баланс помеѓу  независноста и 
одговорноста на судиите. 

 

3.2. Регионален форум за дискусија за подрачјата на АП  Скопје и 
Гостивар 

 

Втората регионална форум – дискусија на теме „Предизвици за независно 
судство и балансирање помеѓу судска независност и одговорност“ се одржа на 
ден 16.03.2017 година во Скопје, Хотел ТЦЦ Гранд Плаза. На овој настан 
учествуваа вкупно 38 учесници од кои 34 судии (26 судии од апелационо подрачје 
Скопје, 8 судии од апелационо подрачје Гостивар), претставници на ОБСЕ 
Мисијата во Скопје, претставници од Амбасада на Кралството Холандија во 
Македонија, Амбасадата на САД во Скопје. 

Работниот дел на форумот започна со воведното излагање на 
претседателот на ЗСРМ д-р Џемали Саити, кој  на почеток ги запозна присутните 
со целиот комплекс на активности кои  се предвидени во рамките на проектот 
Денови на правосудството 2017 година, а потоа се осврна на некои правни и 
практични аспекти кои се однесуваат на независно и самостојно судство, со 
акцент над меѓународните и националните гаранции за независно судство, 
интегритет и други прашања од важност за зголемување на довербата над 
судството.  

Во продолжение, пред форумот се обрати Ана Новакова Жикова, 
Национален офицер за владеење на право од Одделот за човекова димензија 
при Мисијата на ОБСЕ во Скопје, истакнувајќи ја потребата од овозможување на 
дебата помеѓу судиите за прашања кои директно го засегаат нивниот статус, 
позицијата и влијаат врз квалитетот на нивното работење.  



Во првиот панел за дискусија „Независност на судството како гарант за 
заштита на човековите права“ со свое излагање на тема „Оценка на судиите и 
дисциплинска одговорност“ се обрати судија Емилија Шопар Јованова, 
Потпретседател на ЗСРМ. Таа зборуваше за постојниот систем за следење и 
оценување на работата на судиите и начинот на утврдување на нивната 
одговорност предвидени со измените на Законот за судовите и Законот за 
Судскиот совет на РМ од 2010. Судијата укажа на одредени проблеми кои се 
јавуваат во практиката при што нагласи дека е неопходно воспоставување на:  

-  Единствен  и   непристрасен   систем  за  утврдување  на  
дисциплинската  

одговорност на судиите, 

- Објективен систем за оценка на работата на судиите кој ќе се темели 
врз  

мерливи квалитативни и квантитативни критериуми и кој ќе биде прифатен од 
страна на судството, како алатка за професионален развој и унапредување, а не 
како казнена мерка. 

 

На вториот дискусионен панел „Претпоставки за судски интегритет“, свои 
излагања имаа вон.проф. д-р. Лазар Нанев и судија Шпенд  Деваја, кои се 
осврнаа на претпоставките за судскиот интегритет со фокус насочен кон кон 
предизвиците за независно судство, институционалната, финансиската и други 
видови независност на судството, основните стандарди за избор и разрешување 
на судиите. Понатаму, судиите дискутираа за зајакнување на независноста на 
судството од секакви видови на надворешни и внатрешни влијанија, со акцент 
на баласнсирањето помеѓу судската независност и одговорност на судиите како 
и теоретските апсекти за независно судство како гарант за заштита на 
човековите права.  

Во дискусијата на овој панел беше разгледано и дискутирано Мислењето 
бр.1 (2001) и Мислење бр.3 (2002) на Советодавниот Совет на Европските судии 
за стандардите кои се однесуваат на независноста на судството и неменливоста 
на судиите, поконкретно Препорака бр.R(94 12), како и за принципите и 
правилата за професионалното поведение на судиите, етика, несоодветно 
однесување и непристрасност. Дискутантите се осврнаа на активностите за 
унапредување и зајакнување на судството за консолидација на демократската 
стабилност предвидено според Европската Повелба за статусот на судиите ( 
DAJ/DOC (98) 23). Учесниците дискутираа и за поставеноста на Судскиот совет 
и потребата од отчетност за неговата работа.  

Пред самиот крај, учесниците се осврнаа на неопходното градење на 
капацитетите на судството преку иницирање на законски измени и дополнувања, 
на клучните закони од оваа област. Претседателот на Здружението – судија 
Џемали Саити, ја затвори втората форум дискуија на судии од апелациските 
подрачја – Скопје и Гостивар изложувајќи ги следните заклучоци од предметот 
на расправата: 

 

I. Судска независност 



 

1. Се констатира потребата од зголемување и зајакнување на судската 
независност. 

2. Надградување на правната рамка со која се обезбедуваат гаранциите 
на судската независност. 

3. Промоција на судски активизам односно зголемување на влијанието на 
ЗСРМ над законодавната власт, во делот на законите од областа на судството. 

4. Зајакнување на судскиот менаџмент односно лидерството и развивање 
на релевантен дијалог со Судскиот совет на РМ. 

5. Воспоставување на соодветен баланс помеѓу независноста и 
одговорноста на судиите. 

6. Воспоставување на практика на отчетност на членовите на Судски 
совет, избрани од редот на судиите (Собрание на суди или друг начин). 

7.Изнаоѓање и етаблирање на индикатори за мерење на судската 
независност и перцепцијата за судството. 

 

II. Следење и оценување на работата на судиите 

 

1. Евалуацијата на работата на судиите мора да биде квалитативна, а не 
квантитативна, врз основа на пресудени предмети без оглед дали судијата има 
доволен број предмети или не.  

2. Критериумите за оценување на судиите мора да бидат опредделиви и 
транспарентни.  

3. Работата на судиите на Врховен суд, не треба да се оцени од страна на 
Судскиот совет. 

 

III. Дисциплинска одговорност на судиите 

 

1. Воспоставување на единствен и објективно мерлив систем за 
утврдување на дисциплинската одговорност на судиите. 

2. Вклучување на ЗСРМ во мониторирање на постапките за одлучување 
за дисциплинска одговорност, поради повреда на правилата на Етичкиот кодекс. 

 

 

3.3. Регионална форум – дискусија за АП Битола 

 

Третата регионална фокус дискусија во рамките на активностите на 
проектот се одржа на 23.03.2017 година во Хотел Епинал во Битола, на кое 
учествуваа 30 учесници, од кои 24 судии од Апелационото подрачје Битола, 
претставници од Центарот за правни анализи и истражувања, претставник од 



Амбасадата на Кралството Велика Британија во Република Македонија и 
локални правни експерти. Форумот беше на тема „ Судска пракса во Република 
Македонија и матрица за мерење на перформансите на правосудството“. 

Работниот дел на форумот започна со воведното излагање на 
претседателот на ЗСРМ д-р Џемали Саити, кој  на почеток ги запозна присутните 
со целиот комплекс на активности кои  се имплементираа и останатите кои се 
предвидени во рамките на проектот Денови на правосудството 2017 година, 
поддржан од Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Институтот за правни истражувања 
и анализи.  

Во продолжение, пред форумот се обрати Жарко Хаџи Зафиров, 
раководител на Програмата „Подобрување на квалитетот на правдата во 
Република Македонија“, притоа истакнувајќи ја добрата соработка на Центарот 
за правни истражувања и анализи со ЗСРМ. 

Во првиот панел за дискусија „Развој и промоција на судската пракса во 
Република Македонија“ свое излагање имаше  проф. Д-р Гордана Лажетиќ 
Бужаровска, Професор по казнено процесно право на Правниот факултет 
„Јустинијан Први.“ Таа се осврна на важноста на судската пракса, наспроти 
динамичноста на законската регулатива и потребата од нејзино следење, со цел 
обезбедување на правна сигурност. За оваа цел, потребно е цитирање на 
одлуките на Европскиот суд за човекови права и на повисоките домашни судови. 
Дополнително, смета дека треба да се има предвид важноста на структурирање 
на одлуките. 

Во делот дискусија и прашања по првиот панел учествуваа повеке 
учесници, кои во поглед на структурирањето на одлуките, сметаат дека тоа не би 
значело ограничување на судијата во работењето, напротив би се доживеало 
како еден вид на водич, рамка која би им ја олеснила работата. Понекогаш, 
проблемот со структурирањето на одлуките е во начинот на изразувањето во 
делот на образлагањето на одлуката. Учесниците беа согласни дека пресудите 
треба да бидат структурирани и во аргументирањето да се користи судска 
пракса. 

Во вториот дискусионен панел „Презентација на Матрицата за мерење на 
перформансите во правосудството“ свои излагања имаа Никола Јовановски, 
менаџер на Програмата „Подобрување на квалитетот на правдата во Република 
Македонија“ и Александар Гоџо, правен експерт, кои го презентираа процесот на 
изготвување на матрицата, како долг и инклузивен процес во изминативе 3 
години. Во подготовката на истата биле вклучени меѓународни и национални 
експерти, правници, методолози и статистичари. Притоа, на работните средби за 
изработка на индикаторите на Матрицата и методологијата на спроведување на 
истата, присуствувале претставници од Министерството за правда и Судскиот 
совет кои придонеле за усовршување на Матрицата, со своите конструктивни 
забелешки и коментари. 

Во првата фаза на проектот била изработена нацрт матрица која содржела 
171 индикатори, кои понатаму биле намалени на моменталните 75. Тие се 
поделени во 5 области од судството:  

 

1.Ефикасност,  



2.Транспарентност и одговорност,  

3. Квалитет на судската правда,  

4. Независност и непристрасност, и   

5. Професионален развој и соодветна застапеност. 

 

Прашањата се предвидени за претставници на правосудните органи, како 
и странки во споровите. Целните групи се поделени на: судии, судски 
службеници, судска администрација, адвокати, јавни обвинители, државен 
правобранител, странки во спорови (физички и правни лица), медиуми (кои 
известуваат за правосудството), НВО (кои работат во областа на 
правосудството), академска заедница и Академијата за судии и јавни 
обвинители. 

Во делот за дискусија на овој панел, учесниците разговараа и разменија 
мислења, за тоа дали е потребно анкетните прашалници да се надградат во 
некои делови и за тоа кој е најсоодветен начин за одговарање на прашалниците 
од страна на судиите. Пред самиот крај, учесниците повторно се осврнаа на 
важноста на користењето на судската пракса како средство за аргументирање 
на одлуките.  

 

Претседателот на ЗСРМ, д-р Џемали Саити ја затвори форум дискусија и 
притоа ги истакна следните заклучоци: 

1. Се  констатира   потребата  од   цитирање  на судкса пракса како гарант 
на  

правната сигурност. 

2. Судската пракса да се користи како средство за аргументација на 
одлуките. 

3. Потребно  е  структурирање   на   пресудите,   во   функција   на   правната  
сигурност, притоа структурирање на пресудите не значи ограничување на 

работата на судијата. 

4. Се подржува  Матрицата  за мерење на перформансите на 
правосудството,  

а во функција на осознавање на реалните состојби. 

5. Потребно е воведување на интранет систем за судиите, за полесен 
пристап  

до бараните информации. 

6. Потребно е воведување на модел на пресуди по чии рамки би се 
движеле  

судиите при пишување на образложението на пресудата.  

 

 



3.4. Завршна конференција од проектот „Денови на правосудството – 
независност и ефикасност на судството“ 

 

Проектот „Денови на правосудството – независност и ефикасност на 
судството“, спроведен од страна на ЗСРМ со поддршка на Отсекот за владеење 
на правото при Мисијата на ОБСЕ во Скопје, Британската амбасада и Центарот 
за правни истражувања, беше свечено завршен на 31.3.2017 година (денот на 
Правосудство на РМ). Завршниот настан се одржа во Хотел Александар Палас 
во Скопје, на кој присуствуваа 120 учесници (судии, правни експерти, 
практичари, претставници на меѓународни организации и амбасадори).  

Пленарната сесија беше поделена на два дела, На првата работна сесија 
учесниците дебатираа на тема: „Независноста и непристрасноста на судиите 
како гарант на правата и слободите на граѓаните“ додека на втора работна сесија 
се дебатираше на тема: „Улогата на Здруженијата на судиите во зајакнување и 
унапредување на независноста на судството“.  

Во работната сесија присутните ги разгледаа и едногласно ги прифатија 
заклучоците од регионалните фокус дискусии.  

На поздравниот дел, од настанот се обратија амбасадорката на Мисијата 
на ОБСЕ во Скопје, Нина Соумалаинен и Британскиот амбасадор, Чарлс Гарет. 
Амбасадорката ја истакна определбата на Мисијата кон поддршка на 
активностите на Здружението на судиите, а во насока на реформата во 
правосудството, додека Британскиот амбасадор, Чарлс Гарет, ја нагласи 
неопходноста од зајакнување на владеењето на правото во Република 
Македонија, и во оваа насока ја истакна подршката на Велика Британија.  

Во рамки на работниот дел, свое обраќање имаше претседателот Саити, 
кој се осврна на активностите на Здружението, насочени кон независно и 
самостојно судство, притоа ја нагласи потребата од меѓу – институционално 
координирање на активностите. Во продолжение ја истакна потребата од 
вистинско балансирање помеѓу независноста и одговорноста на судиите, 
интегритетот, надградување на етичките стандарди, како и градење на стратегија 
за односи со медиумите. Претседателот Саити нагласи дека, останува 
предизвикот за градење вистински стандарди, кои ќе бидат сеопфатни и 
објективно мерливи, и ќе доведат до реална проценка за независноста и 
довербата на граѓаните кон судството. 

Претседателот на Врховен суд на Република Македонија, судија Јово 
Ванѓеловски, се осврна на моменталната состојба во судството и потребата за 
ревидирање на клучните законски решенија кои се однесуваат на статусот на 
судиите, како и повеќе дискутабилни материјални и процесни закони.  

На пленарната седница се обрати претседателката на Здружението на 
судии на Република Србија, судија Драгана Бољевиќ, која ја образложи улогата 
на професионалните здруженија во реформските процеси на правосудниот 
систем.  

На Свечената академија која следуваше по работниот дел, се обратија: 
претседателот на ВСРМ - судија Јово Вангеловски, министерот за правда на РМ 
- Валдет Џафери, претседателот на Судски Совет - судија Зоран Караџовски и 
претседателот на ЗСРМ, д-р Џемали Саити - судија на ВСРМ.  



  

Горенаведените настани имаа за цел, да ги поттикнат судиите активно да 
учествуваат во работата на Здружението, да поттикнат дебата за прашања од 
интерес за судиите, како и да ги охрабрат судиите, јавно или на друг соодветен 
начин да ги искажат своите ставови за одделни важни прашања.  

Овие настани беа насочени и кон промоција на ЗСРМ и подигнување на 
нејзината релевантност во судските работи. Бројот на учесниците на овие 
настани и нивната структура, заклучоците, објавените трудови и особено 
повторното објавување на Судиската ревија, индицираат напредок, односно 
постигнување на поставените цели, од овие проекти.    

 

 

4. Издавање   на   стручното списание „Судиската   ревија.“    

Во   мај   2017  година,   по подолг временски период, излезе печатена и 
електронска верзија на Судиската ревија, која во главно, содржи дел од 
презентираните трудови од Првата меѓународна судиска конференција одржана 
во октомври 2016 година, во Охрид. Покрај редовните органи на Ревијата, овој 
број е подржан од Меѓународен уредувачки одбор, составен од учесниците на 
Конференцијата.  

Овој број е  печатен со финансиска подршка на Бирото за меѓународна 
борба против наркотици и спроведување на законите (INL) при Амбасадата на 
САД во Скопје, Стејт Департмент на САД. Тиражот на овој број, изнесува 600 
примероци. 

 

5. Документ - Анализа за плати и надоместоци. 

 

 Платите и надоместоците на судиите, во извештајниот период беа 
најдебатираните прашања. Тргнувајќи од Заклучоците од последното Собрание 
на ЗСРМ, претседателот на Здружението и Управниот одбор преземаа низа 
активности, кои за жал не ги дадоа очекуваните резултати. Како резултат на 
настанатата ситуација со покачувањето на платите на јавните обвинители и 
непочитувањето на Законот во однос на платите на судиите, Управниот одбор 
покрај другите акктивности, пристапи и кон изработка и донесување на Документ 
кој се однесува на платите и надоместоците на судиите, апанажата и 
пензионирањето. По првичната изработка на овој документ од судијата 
АцоТасев, истиот беше усвоен од страна на Управниот одбор, по што беше 
спроведена јавна расправа пред подружниците. По завршувањето на јавната 
расправа, Управниот одбор ги вгради забелешките на подружниците и го усвои 
финалниот текст на документот.  

Тргнувајќи од вака конципираниот пристап кон ова прашање, 
претседателот на ЗСРМ судија Саити, се обрати до Судскиот совет, Судско 
буџетски совет, претседателот на Врховниот суд на РМ и министерот за правда, 
со барање за воспоставување на вистински дијалог по прашањето на 
финансирањето на судството согласно законската определба, а во однос на 
износот на буџетските издвојувања за финансирање на судството, како утврден 



процент од бруто националниот производ, како и потребата од усогласување на 
платите на судиите согласно Законот и платите во јавното обвинителство. За 
овие активности на претседателот на Здружението, членството и јавноста беше 
соодветно информирана, преку медиумот на Здружението (Веб страната) и 
останатите медииуми во државата, по што до Здружението пристигнаа неколку 
Записници  од Подружници, за подршка на активностите на претседателот на 
ЗСРМ.  

Веднаш по таквото обракање, Судско буџетски совет излезе со одлука за 
покачување на платите за 10%, во форма на додаток, за што беа изготвени 
посебни решенија од страна на претседателите на судовите. Покачувањето се 
однесуваше за месец март.  

Ноторен факт е, дека до реализација на таквото покачување не дојде, и 
покрај тоа што нашите заложби беа и се, за системско покачување а не само за 
еден месец и во форма на дотаток.  

По ваквиот однос на надлежните органи, во текот на месец април и 
почеток на месец јуни заседаваше Управниот одбор на ЗСРМ, при што ја повтори 
потребата од отворање на процесот на усогласување на платите, со остра осуда 
за индолентниот однос на надлежните органите, во однос на овие барања, со 
препорака за продолжување на активностите во оваа насока.  

Во однос на ова прашање, на одржаната седница на Управниот одбор на 
20.04.2017 година, беше утврдена потребата од консултирање на подружниците 
за можните идни чекори, притоа само дел од подружниците доставија свои 
предлози и сугестии. Во нив, подружниците изразија подршка на досега 
преземените чекори, со предлог истите да продолжат во иста насока, без некој 
предлог за промена на формата на дејствување (не за штрајк или друга слична 
форма).  

По таквите препораки и сугестии повторно расправаше Управниот одбор, 
на седницата одржана на 01.06.2017 година, за што беше издадено соодветно 
соопштение, преку средствата за јавно информирање, со кое уште еднаш беше 
побарано сериозен пристап кон ова прашање и осуда на однесувањето на 
надлежните органи.  

И покрај фактот дека платите и останатите примања не се во директна 
надлежност на ЗСРМ, ова прашање останува во фокусот на Управниот одбор и 
претседателот на Здружението, притоа во тек се повеќе значајни активности, 
меѓу кои и изготвување на регионална компаративна анализа, која треба да ги 
зајакне нашите аргументи во натамошните напори за добивање на вистинската 
позиција на судството, за што секако ќе биде потребна уште по изразена 
подршка од самите подружници и судиите. 

   

6. Регионалална мрежа - Охридска декларација. 

 

Во рамките на определбите за соработка и партнеритет, на маргините на 
Првата меѓународна судиска конференција одржана во Охрид, од 28-29 
октомври 2016 година, на иницијатива на претседателот на ЗСРМ, беше усвоена 
Охридската декларација, како иницијален документ за креирање на регионална 
мрежа на судии, од земјите учеснички на оваа Конференција (Македонија, 



Србија, Албанија, Федерацијата Б и Х, Хрватска, Словенија и Косово), како 
институција која ќе овозможи регионален пристап на прашањата кои се 
однесуваат на судската независност, статусот на судиите, платите и прашањата 
на судскиот интегритет. Основите на оваа декларација почиваат на повеќе 
меѓународни акти и документи, меѓу кои и Брионската изјава. 

Во овој контекст, во извештајниот период, претседателот на Здружението 
ги продолжи активностите кои се однесуваат на оваа иницијатива. Истата е 
презентирана пред Здружението на судии на Република Србија, со кои веќе 
имаме воспоставена билатерална соработка на  ниво на поединечни регионални 
проекти, а во наредниот период иницијативата ќе биде презентирана пред 
другите Здруженија во регионот. На предвидената посета за 03.07.2017 година, 
оваа иницијатива ке биде  презентирана на Здружението на судии на  Република 
Хрватска. 

Иницијативата за регионално вмрежување, претставува голем чекор за 
промоција на ЗСРМ и на регионално ниво. Ваквата соработка ќе овозможи 
компаративен пристап во натамошното  функционирање, но истовремено и 
подршка за добрите идеи и “политики” на ЗСРМ. 

Во овој контекст, е и проектот за Регионална соработка подржан од ОБСЕ 
– Македонија, кој е во фаза на воспоставување односно отпочување со 
имплементација. 

  

7.Учество    на   судии   во   повеќе   настани.    

Во    извештајниот    период  повеќе судии членови на ЗСРМ учествуваа 
на настани организирани од  ЗСРМ или од други организатори.  

 Учеството на судиите на ваквите настани е од особена важност за ЗСРМ, 
како од аспект на подобрување на вештините односно едукацијата така и од 
аспект на самото претставување на Здружението како активен чинител во 
судските работи.  

  

8.Регионален   проект во соработка со  Холандската   амбасада.    

Како   резултат на повече подготвени проектни документации за прашања 
од интерес на Здружението и судиите, пред еден месец беше одобрена 
апликацијата поднесена пред Холандската амбасада, во рамките на програмата 
МАТРА. Овој проект се однесува на прашањето на судиската етика и телото за 
судиска етика, со компаративни согледувања во однос на земјите во регионот. 
Во овој проект е вклучено и Здружението на судии на Србија, кое ќе партиципира 
при изготвување на компаративната анализа.  

Во рамките на овој проект, ЗСРМ, со поддршка на Амбасадата на 
Кралството Холандија во РМ и Центарот за правни истражувања и анализи, во 
период од 15 месеци ќе спроведи проект, чија основна цел е да придонесе кон 
поддршка на иницијално функционирање и развој на Советодавното телото за 
судска етика при Здружението на судии на РМ.  

Конкретните целите кои треба да се постигнат со овој проект се: 1) 
Етаблирање и поддршка на Советодавното тело за судска етика при ЗСРМ, преку 
трансфер на вештини, знаење и искуство од холандски експерти и судии од 



Здружението на судиите на Република Србија. 2) Етаблирање на ефикасно и 
ефективно Советодавно тело за судска етика и 3) Зајакнување на регионалната 
соработка помеѓу здруженијата на судии во регионот за заеднички прашања во 
однос на судиската етика. 

      

 

9.Тело за судиска етика - активности.    

Веднаш  по   изборот  на  новиот претседател на Здружението, на следното 
Собрание одржано на 20 мај 2016 година, на предлог на претседателот на ЗСРМ, 
Собранието  ги усвои измени на Кодексот за судиска етика, кои се однесуваат на 
бројот односно составот на телото за судиска етика и начинот на нивниот избор. 
Така сега Советодавното тело за судиска етика наместо 15 члена брои 7. 
Предлогот за измена, беше поткрепен со регионални компаративни искуства, и 
особено потребата од ефикасност, конфиденционалност и кредибилитет, а со 
оглед на сензитивноста на прашањата кои треба да се рзгледуваат.  

По усвојувањето на измените,  Управниот   одбор   ги утврди критериумите 
за селекција односно избор на кандидатите на телото за судиска етика, за што е 
формирана Комисија во рамките на Управниот одбор, за потесната селекција на 
кандидатите. Во периодот кој следи, согласно вкупните активности, и 
активностите во рамките на Регионалниот проект МАТРА, кандидатите ќе бидат 
предложени на усвојување пред Управниот одбор.  

Во контекст на оваа прашање, ЗСРМ заедно за Академијата за судии и 
јавни обвинители одржа три регионални работилници (една во Гостивар на 
11.07.2016 година две во Скопје, на 21 и 22 .11.2016 година), на кои беше 
презентиран Практичниот водич за новиот етички кодекс. Во оваа насока е и 
работилницата одржана во Скопје, во соработка со Академијата за судии и јавни 
обвинители, која се однесуваше на обука на обучувачи за прашањата од 
судската етика, спроведена од колеги судии од Хрватска и Словенија. 

 

 

V. ТЕКОВНИ АКТИВНОСТИ 

 

Покрај горенавдените активности, во извештајниот период преземени се  
низа активности, кои се во функција на тековното работење на Здружението на 
судиите на Република Македонија, и особено: 

Следење на состојбите во судството и соодветно поставување; активности 
за постојано надградување  на капацитетите на Здружението; подготовка и 
одржување на седници на Управниот одбор; изготвување на проектни активности 
и презентација пред донаторите; подготвување на годишно Собрание; 
информирање на членството и пошироката јавност за активностите на 
Здружението; ажурирање на членството; изработка на годишен план за работа и 
извештаи; изготвување на Стратегија за долгорочен развој; изготвување на 
Стратегија за односите со јавноста; меѓународна и регионална соработка; други 
активности.  



Една од поважните секојдневни активности, но со системска рефлексија е 
водењето на Регистарот на активности, во која се содржани понудените 
(предложените) активности на органите на ЗСРМ, кон членовите на Здружението 
и нивниот пристап (прифакање/одбивање), и евентуалните нивни предлози и 
иницијативи (0). 

Во однос на досегашните активности значајно место заземаат трите јавни 
расправи, за одделни важни прашања спроведени во подружниците и тоа: 

1.  Јавна расправа за предлог измените и дополнувањата на Статутот, 

2. Јавна расправа за документот за платите и надоместоците, апанажа и 
пензионирање, 

3. Консултирање на подружниците за идните чекори и активности на 
председателот и Управниот одбор, во однос на платите и надоместоците. 

 

 Во овој Извештај, е дадена општата слика за работењето на 
претседателот и Управниот одбор на ЗСРМ, при што остануваат надвор од него 
повеќе секојдневни активности на претседателот на Здружението, членовите на 
Управниот одбор и колеги судии, членови на Здружението, кои веројатно ќе 
бидат дел од некоја поширока анализа на работењето на Здружението во овој 
период. 

Општа констатација е дека, во овој период е остварен значителен дел од 
Програмата за работа и се поставени основите за натамошно зацврстување на 
позициите на Здружението, и негова активна улога во вкупните случувања во 
судството.  

Приоритетна цел, останува поттикнувањето односно анимирањето на 
членовите на Здружението, активно да партиципираат во работата, со што ќе се 
зголеми потенцијата и релевантноста на истата. Компаративната анализа во 
однос на претходните години, покажува значителен напредок на позицијата на 
Здружението, во овие исклучително сложени и важни моменти за судството. 
Натамошната афирмација на Здружението ќе значи зголемување на шансите и 
гаранциите за успешни реформи во судството, обезбедување на силни гаранции 
за независно и самостојно судство, судство со интегритет, како гарант за 
владеење на правото. 

 

 

 

Скопје, мај 2017 година. 

 

     Председател на ЗСРМ 

    д-р Џемали Саити, судија на ВСРМ   

 
 
 

 



 
 
 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЗДРУЖЕНИЕ НА СУДИИ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА   

За 2017 година 
 

 
 
 I. Тековни активности 

 
 1. Преземање на конкретни активности за афирмација на целите и 
задачите на Здружението на судии на Република Македонија, дефинирани во 
Статутот на Здружението, а особено: 
 - Преземање на активности за целосна имплементација на Бенгалорските 
начела, 
  - Активности за јакнење на независноста и самостојноста на судиите и 
судската власт, 
 - Унапредување на статусот на судите. Преземање на активности во однос 
на нормативните гаранции кои ја обезбедуваат независноста и самостојноста на 
судиите. Иницирање на законски измени кои се од влијание за статусот и 
работењето на судиите,     
 - Активности за обезбедување на финансиската независност и 
зајакнување на материјалниот статус на судиите. Преземање на конкретни 
активости во однос на редовното усогласување на платите и на планираното 
последното покачување на платите, 
 - Активности за поголемо вклучување на членовите на Здружението во 
работата на истото. Посета на подружниците на Здружението на Судии на РМ, 
 - Преземање на активности за воспоставување на соработка со јавноста и 
средствата за јавно информирање, во насока на креирање на меѓусебна 
доверба, и соодветна реакција кон евентуалните прекршувања на 
професионалните стандарди и неоснованите напади врз судството и судиите,     
 - Тековни активности во однос на веќе започнати проекти кои се 
однесуваат јакнењето на независноста и самостојноста на судиите и судиската 
власт, едукација на судиите. 
  
 2.Конституирање на Советодавното тело за судиска етика и преземање на 
активности за функционирање на истото. Преземање на активности за едукација 
на телото и судиите кои треба да аплицират пред Советодавното тело. 
  
 3. Целосно воспоставување во функција на Судиската ревија. 
Осмислување на функционирањето на Ревијата и поттикнување на судиите и 
останата стручна и научна јавност да објават трудови, за теми од значење за 
развојот на правната мисла.   
  
 4.Осмислување,    изготвување     на    проектни   планови,   апликација   и 
имплементација на истите, особено тие кои се однесуваат на јакнењето на 
капацитетите на Здружението. 
  



 5. Учество на семинари и останати работилници на кои се промовираат 
целите и задачите на Здружението, зголемувањето на професионалноста на 
судиите и усогласувањето на националните мерки за антикорупција и судир на 
интереси со Европските стандарди, 
 

6.Ажурирање  на Регистарот   на  активности  на  членовите    на  органите 
на  
управување и членовите на Здружението на судии. Евиденија на учество во 
одредни активности (семинари и работилници) и  доставени понуди - предлози 
за учество. 
 
  
 II.Системски  активности 

 
 1. Соодвето позиционирање на ЗСРМ, наспроти новите реформски 
процеси во судството:  

- Активно учество во креирањето и спроведувањето на реформските 
активности,  

-   Градење на односи на партнеритет со надлежните органи во однос на 
овој процес, 

- Учество во креирањето на јавните политики во однос на судството и   
легислационата хармонизација,  
 
 2. Постојана нормативна консолидација на Статутот, во однос на целите и 
задачите, внатрешната поставеност и ефикасност. Стандардизација на актите на 
Здружението согласно Законот за здрженија и фондации. 
 

3. Преземање на мерки за организациона и севкупна консолидација на  
Здружението: 

 - Ажурирање на членството и консолидација на подружниците и нивните 
органи.  

 -  Дефинирање на нови форми (начин) на финансирање на Здружението, 
 

4.  Унапредување на Регионалната соработка. Зајакнување на 

соработката со релевантни организации и фондации на Советот на Европа и 

Европската Унија и други меѓународни институции. 

    
Скопје, 
Мај, 2017 година, 
          Претседател на ЗСРМ 
            д-р Џемали Саити 
      Судија на Врховен суд на РМ 
 

 


