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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА  
НА ЗДРУЖЕНИЕ НА СУДИИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ВО ПЕРИОДОТ ОД 2014 ГОДИНА ДО 2016 ГОДИНА 
 
 
 

Во насока на посветено и доследно исполнување на целите на 
постоењето,  со дејствување на членовите во органите и работните тела, 
Здружението на судиите на Република Македонија во извештајниот период 
презема активности фокусирани на унапредување и јакнење на 
независноста и самостојноста на судиите и судската власт во Република 
Македонија.  

 

 
 
 

I. КРАТОК ОСВРТ НА АКТИВНОСТИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 
ЈУНИ ДО ДЕКЕМВРИ 2014 ГОДИНА 
 
 
 

ОД РАБОТАТА НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
 
 
Во втората половина од 2014 година, Управниот одбор на Здружение на 
судиите одржа три седници на 17.09.2014 година, на 10.10.2014 година и на 
10.12.2014 година, на кои беа разгледани и утврдени прашања од 
делокругот на работата на Одборот, а во врска со реализација на 
предвидените активности на Здружението и други тековни работи. 
 

На првата седница одржана на 17.09.2014 година се разгледуваше 
следниот дневен ред: 
 

1. Конституирање на Управен Одбор на Здружението на судиите на 
Република Македонија и избор на двајца Потпретседатели и 
Секретар на Здружението на судии на Република Македонија; 

 
2. Избор на членови  на Редакциски одбор и главен и одговорен 

уредник на списанието Судиска Ревија; 



 
3. Формирање комисија за солидарен фонд; 

 
4. Разгледување на писмото доставено од Академија за судии и јавни 

обвинители и изработка на одговор по истото; 
 

5. Разно 
 
 

На втората седница одржана на 10.10.2014 година се разгледуваше 
следниот дневен ред: 

 
1. Разгледување на состојбата во судството настаната со 

приведувањето на судиите од одделот за прекршоци од Основниот 
суд Скопје 1 Скопје 

 
2. Разгледување на извештајот на Европската Комисија за напредокот 

и состојбите во судството 
 
3. Разгледување и осврт на предлозите за измени и дополнувања на 

Законот за судови и Законот за судски совет и предлог за 
донесување на Законот за формирање комисија за верификација на 
факти за утврдување на одговорност на судиите 

 
4. Разно 
 

На третата седница одржана на 10.12.2014 година се разгледуваше 
следниот дневен ред: 
 

1.Усвојување на записниците од првата седница на Управниот одбор 
одржана на ден 17.09.2014 година и  втората итна седница на Управниот 
одбор одржана на 10.10.2014 година; 
 
2. Разгледување на останатите точки од дневниот ред од втората итна 

седница на Управниот одбор одржана на 10.10.2014 година. 
  
3. Предлог програмски активности – предлог план за работа на 

Здружението на судиите на Република Македонија за 2015 година; 
  
4. Донесување одлука за касов максимум; 

 
5. Донесување одлука за пописна комисија; 

 
6. Донесување на одлука за конституирање на Советодавно тело на 

судиска етика на Здружение на судиите на Република македонија 
 



7. Одлука за начинот на исплата за објавување на доставени трудови 
во стручното списание „Судиска Ревија“. 

 
8. Тековни прашања 

 
 

Од соработката со УСАИД/Проектот за јакнење на судството за 
имплементација на проектот за системска обука за Законот за 
парнична постапка, на сите граѓански судии во Република 
Македонија 
 
Здружението на судиите на Република Македонија како носител на 
наведениот проект, покрај Врховниот суд на Република Македонија и 
УСАИД/ Проектот за јакнење на судството како подржувач, се обрати со 
писмен допис до УСАИД/Проектот за јакнење на судството за 
продолжување со реализација на веќе започнатиот проект, кој од непознати 
причини за Здружението на судиите на Република Македонија беше 
прекинат по интервенција на директорката на Академијата на судии и јавни 
обвинители. Од страна на УСАИД/ Проектот за јакнење на судството, до 
Здружението на судиите на Република Макеоднија беше доставен писмен 
одговор  со кој го информираат Здружението дека на состанокот  одржан на 
20 – ти август 2014 година, Директорот на Академијата за судии и јавни 
обвинители, како реализатор на обуките одлучила овој проект да се одложи 
до декември 2014 година. 
 
Од соработката со министерството за правда 
 

Од Министерството за правда до Здружението беше доставено 
известување дека во периодот од 15 – 17.10.2014 година од страна на 
Европската комисија (преку ТАИЕКС) во Судскиот совет на Република 
Македонија беше спроведена експертска мисија за судство, оценување, 
дисциплински постапки и разрешување на судии на која учество зема и 
Здружението на судиите на Република Македонија. 
 
 

ОД РАБОТАТА НА РЕДАКЦИСКИОТ  ОДБОР 
 

Во текот на 2014 година, Редакцискиот одбор на Здружение на 
судиите на Република Македонија одржа  седница на 26.11.2014 година за 
разгледување на предложени текстови за нивно објавување во 
специјализираното стручно списание „Судиска ревија“.  
На седницата, членовите на Редакцискиот одбор ги донесоа следниве 
заклучоци:  
              - Трудовите да се класифицираат на начин на кој ќе се утврди дали 
ќе се објавуваат како статии или пак како погледи за определени правни 
прашања од авторите. 



 - Авторите треба да обезбедат кратко резиме на своите трудови на 
англиски и француски јазик, согласно член 5 од Правилникот за начинот за 
издавање на стручното списание на Здружението на судиите на Република 
Македонија „Судиска ревија“ 
 - Како предуслов за објавување на доставените трудови во 
Здружението на судиите на Република Македонија и определување на 
висината на надместот за авторите и за трошоците за објава на трудовите, 
Управниот одбор на Здружението на судиите Република Македонија да 
одржи седница на која ќе донесе Одлука за начинот на исплата за 
објавување на доставените трудови. 
 
 
 

IV. КРАТОК ОСВРТ НА АКТИВНОСТИТЕ ЗА 2015 
ГОДИНА 
 
  

ОД РАБОТАТА НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
 

Во текот на 2015 година, Управниот одбор на Здружение на судиите 
одржа единаесет седници на 20.01.2015; 18.02.2015; 18.03.2015; 19.10.2015; 
02.11.2015; 25.11.2015; 11.12.2015 и 28.12.2015 година на кои беа 
разгледани и утврдени прашања од делокругот на работата на Одборот, а 
во врска со реализација на предвидените активности на Здружението и 
други тековни работи. 
 

На четвртата  седница одржана по пат на телефонско јавување на 
20.01.2015 година се разгледуваше следниот дневен ред: 
 

1. ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКА за испраќање соопштение до јавноста од 
страна на Управниот одбор на Здружение на судии на Република 
Македонија, а по повод протестот одржан пред Апелационен суд 
Скопје на 20.01.2015 година во 12:00 часот за случајот „Кежаровски“ 

 
По извршената телефонска консултација со исконтактираните 

членови на Управниот одбор на Здружение на судиите на Република 
Македонија се испрати соопштение до јавноста преку веб страната на 
ЗСРМ, преку кое се укажа дека ЗСРМ ги осудува протестите против 
судските одлуки без разлика што е загарантирано правото на протест на 
секој, судските одлуки единствено можат да се преиспитуваат во судска 
инстанца и непримерно е да се попречува работата на судовите и притоа 
да се користи улична демократија за промена на одлуки која и тие кои 
протестираат се свесни дека не можат да ги издејствуваат надвор од 
институционалното и во судска инстанца преиспитување на судската 
одлука.  



Здружението на судии на Република Македонија апелираше во 
случајот „Кежаровски“ да не се користат навреди и омаловажувања на 
судовите и судските одлуки особено што ова не е прв пат, а Здружението 
веќе има реагирано на непримерните протести и вокабуларот на омраза 
што се шири на протестите.  

 
 

 
На петтата седницата одржана на 18.02.2015 година се разгледуваше 

следниот дневен ред: 
 

1. Зачестената и актуелна  заинтересираност на медиумите по 
објавување на информации за прислушкувани разговори кои 
задираат во независноста на судството, го повикуваат Здружението 
на судиите на Република Македонија, да се произнесе со соопштение 
во кое ќе се изрази сопствен став.  

 
2.Усвојување на записниците од третата и четвртата седница на   

Управниот одбор на Здружението на судиите на Република Македонија.   
 

3.Тековни прашања. 
 

На оваа седница се донесе ЗАКЛУЧОК да се побара мислење од 
подружниците на судовите во Република Македонија врз основа на одржана 
седница на која ќе расправаат по актуелната состојба и ќе завземат став, за 
кој ќе го известат Управниот одбор во рок од 10 дена од денот на приемот 
на известувањето.  

 
Притоа на петтата седница на Управниот одбор, Претседателот на 

Здружението заедно со членовите на Управниот одбор донесоа одлука на 
присутните медиуми да им го изнесат следново: 
 

СООПШТЕНИЕ 
 

Во контекст на последните случувања и објавените аудио снимки на 
една од политичките партии, кои во јавноста се конотираат како директно 
мешање на судската власт и атакт врз независноста на судиите, 
Здружението на судиите на Република Македонија истакнува загриженост и 
смета дека е непримерно судиите да се ставаат во состојба јавно да се 
бранат од притисоци. Во таа насока Управниот одбор заклучи да го слушне 
мислењето и да ги сублимира изградените ставови на подружниците на 
сите судови после кое ќе следи конзинстентен став. 
 

На шестата седницата одржана на 18.03.2015 година се разгледуваше 
следниот дневен ред: 
 



1.Усвојување на записникот од петтата седница на Управниот одбор на 
Здружението на судиите на Република Македонија.  

 
2. Согледување на состојбите по произнесувањето и добиените 

мислења на Подружниците на судовите согласно соопштението од 
18.02.2015 година  
 

3.Тековни прашања. 
 
На оваа седница ЗСРМ, донесе одлука, согласно со втората точка од 

Дневниот ред  повторно да се излезе со Соопштение до јавноста, при што 
на веб страната на ЗСРМ се објави следното : 

  
 С О О П Ш Т Е Н И Е 

 Здружението на судиите на Република Македонија смета дека 
судиите имаат капацитет и интегритет да ја вршат судиската функција 
согласно Уставот, законите и меѓународните договори ратификувани 
согласно Уставот на Република Македонија и со тоа обезбедуваат 
непристрасно судење, заштита и унапредување на слободите и правата на 
граѓаните и доследно почитување на принципот на владеење на правото.  

 
 
На седмата седница одржана по пат на телефонско јавување на 

19.10.2015 година се разгледуваше следниот дневен ред: 
 

1.ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКА за номинирање членови и заменици 
членови во Комисија за приемен испит и во Комисија за завршен испит на 
Академија за судии и јавни обвинители, согласно член 67 и член 98 од 
Законот за Академија за судии и јавни обвинители. 

 
Во однос на наведената точка од Дневен ред се донесе одлука со 

која се номинираа членови и заменици членови во Комисија за приемен 
испит и во Комисија за завршен испит на Академија за судии и јавни 
обвинители и истата беше објавена на веб страната на ЗСРМ. 

 
На осмата седницата одржана на 02.11.2015 година се разгледуваше 

следниот дневен ред: 
 

1.Усвојување на записниците од шестата и седмата седница на 
Управниот одбор на Здружението на судиите на Република Македонија.  

 
2. Извештај за работата на Здружението на судиите на Република 

Македонија од месец мај 2015 до месец октомври 2015 година. 
 
3. Преземање активности од страна на Здружението на судиите на 

Република Македонија во наредниот период. 



 

4.Тековни прашања. 
 

На деветата седница одржана по пат на телефонско јавување на 
25.11.2015 година се разгледуваше следниот дневен ред: 

 

1.ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКА за номинирање нов член во Комисија за 
завршен испит, согласно член 67 и член 98 од Законот за Академија за 
судии и јавни обвинители. 

 
На десеттата седница одржана по пат на телефонско јавување на 

11.12.2015 година се разгледуваше следниот дневен ред: 
 

1. ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКА за номинирање претставник од Управниот 
одбор на Здружението на судиите на Република Македонија за работна 
средба која ќе се одржи на 16.12.2015 година во 13 часот со двајца експерти 
од Советот на Европа, за утврдување на состојбата за имплементирање на 
проектот „Поддршка за воспоставување на независен механизам за 
контрола на работата на полицијата “. 
 
 

На единаесеттата седницата одржана на 28.12.2015 година се 
разгледуваше следниот дневен ред: 
 

1. Разгледување на оставката на Претседателот на Здружението на 
судиите на Република Македонија, нејзино констатирање и донесување 
одлука за одржување на Изборно годишно Собрание на Здружение на 
судиите на Република Македонија, со дневен ред: 

 
1.1. Предлог за избор на: 

 
- Работно претседателство на седница на Собрание на Здружение  

на судиите на Република Македонија  (5 члена) 
- Кандидациона комисија на седница на Собрание на Здружение  на 

судиите на Република Македонија  (3 члена) 
- Верификациона комисија на седница на Собрание на Здружение  

на судиите на Република Македонија  (3 члена) 
- Записничари на седница на Собрание на Здружение  на судиите 

на Република Македонија  ( двајца записничари) 
- Заверувачи на записник на седница на Собрание на Здружение  

на судиите на Република Македонија  ( двајца судии) и  
 

1.2 .  Предлог на дневен ред за работен дел на Собранието:  
 

1. Отворање на Собранието; 
2. Донесување Деловник за работа на Собранието; 



3. Усвојување на Дневниот ред; 
4. Избор на работни тела на Собранието 

- Работно претседателство 
- Верификациона комисија 
- Кандидациона комисија 

5. Извештај на Верификационата комисија; 
6. Поздравни говори  
7. Извештај за работата на Здружението на судиите на Република 

Македонија во периодот меѓу две собранија; 
8. Извештај на Надзорниот одбор 

8.1 Усвојување на завршна сметка 
9. Дискусија по извештаите и изјаснување по истите; 
10. Избор на членови во Управен и Надзорен одбор на 

Здружението на         судиите на Република Македонија 
11. Избор на Претседател на Здружението на судиите на 

Република Македонија 

 
2. Усвојување на записникот од осмата седница на Управен одбор 
одржана на 02.11.2015, записникот од  деветата седница на Управен 
одбор одржана на 25.11.2015 година по пат на телефонско јавување и 
записникот од десетата седница на Управен одбор одржана на 
11.12.2015 година по пат на телефонско јавување. 
3. Донесување одлука за касов максимум 
4.Донесување одлука за пописна комисија 

 
5. Тековни прашања  
 
 

Од соработката со УСАИД/Проектот за јакнење на судството 
 
Во насока на реализација на програмските активности, по повод 

одбележување на Денот на правосудството која беше поставена како дел 
од програмата за работа на Здружението на судиите на Република 
Македонија за 2015 година - Афирмација на континуираните заложби за 
унапредување на судството преку соодветно одбележување на Денот на 
правосудството, Здружението во соработка со Врховниот суд на Република 
Македонија на 31.03.2015 година го одбележи овој ден со промоција на 
Кодексот за судиска етика на судиите во Република Македонија. Оваа 
публикација е издадена со помош на Агенцијата на САД за меѓународен 
развој (УСАИД). 

Во Кодексот се инкорпорирани препораките на ГРЕКО, со тоа што за 
доследна примена на принципите на Кодексот за судиска етика се 
востанови советодавно тело чии надлежности се  сообразени со Законот за 
спречување на корупција и Законот за спречување на судир на интереси. 
Советодавното тело по барање на судиите или Здружението на судиите на 
Република Македонија искажува советодавни мислења кои имаат 



превентивно значење и му укажуваат на судијата дека одредено негово 
однесување што претставува повреда на принципите на судискиот Кодекс 
може да биде и основа за поведување дисциплинска постапка или постапка 
за нестручно и несовесно вршење на судиската функција утврдени со закон. 
Работата на советодавното тело и постапките воспоставени за 
спроведување на Кодексот се транспарентни со цел да придонесат кон 
зајакнување на довербата на јавноста во судството и со тоа кон 
зајакнување на независноста на судството.   
 
Студиски посети, учество на конференции, семинари, одржани 
состаноци 
 
 

Во текот на 2015 година, претседателот, потпретседателите и членовите 
на Здружение на судиите на Република Македонија остварија повеќе 
средби со меѓународни институции и организации, присуствува на 
конференции и семинари и одржаа повеќе состаноци со домашни и 
меѓународни институции и организации. 

 
  Во наведениот период Здружението на судиите на Република 
Македонија прифати да биде дел од работната група формирана од страна 
на Здружението на судска администрација на Република Македонија, со цел 
изготвување документ – информација во која ќе бидат изнесени аргументи 
за измени на новиот Закон за судска служба, кој документ ќе биде доставен 
до Министерството за правда. 
 

 До Здружението на судиите на Република Македонија во текот на 
месец мај пристигна покана од Советот за владеење на правото, со 
поддршка на Проектот на УСАИД за јакнење на судството за тркалезна 
маса на тема „Искуствата проблемите и резултатите од едногодишната 
примена на Законот на кривична постапка“ која се одржи на 20 мај 2015 
година. Како претставник од Здружението на судиите на Република 
Македонија, присуствуваше Оља Ристова, судија на Основен суд Скопје 1 
Скопје. 

 
На ден 18.05.2015 година, во просториите на Здружението на судиите 

на Република Македонија се одржа состанок на кој присуствуваа:  
потпретседателот на Здружението на судиите - судија Антоанета Димовска, 
судија Надица Андреева како и седум експерти од различни области од 
Европската комисија во Брисел. Состанокот се одржа по барање на г-дин 
Реинхард Прибе од Брисел, поранешен директор во Директоратот за 
проширување во Европската Комисија во Брисел, во својство на 
надворешен експерт, именуван од Европската комисија од Брисел.  Целта 
на посетата беше анализа и техничка експертиза на актуелните состојби во 
Република Македонија. 

 



Причина за одржување на состанокот беа теми околу актуелните 
состојби во Република Македонија како и анализа и техничка експертиза на 
истите. 

На овој состанок се дискутираа прашањата за правосудството, 
напредокот на кариера на судиите, ангажирањето, евентуалните притисоци 
на кои се изложува правосудството. 

 
Во наведениот период до Здружението на судиите на Република 

Македонија пристигна прашалник како дел од проектот за изработка на 
извештај кој се фокусира врз различните облици на соработка помеѓу 
судовите и НВО-ата и другите активности преку кои невладините 
организации допринесуваат за почитување на законот, принципите за 
правично судење и зголемена доверба во правосудниот систем на 
Република Македонија. Проектот е подржан од Вишегратскиот фонд и 
Министерството за надворешни работи на Република Кореа и истиот беше 
навремено одговорен од страна на потпретседателот на Здружението на 
судиите на Република Македонија – судија Антоанета Димовска. 

 
На ден 17.06.2015 година, во просториите на Здружението на судиите 

на Република Македонија се одржа состанок на кој присуствуваа:  
Потпретседателот на Здружението на судиите, судија Антоанета Димовска  
и тројца претставници на Институтот за европска политика (ЕПИ). Целта на 
посетата беше заеднички да се дискутира за можна соработка во рамките 
на проектот „Мрежа 23“, финансиран од Европската комисија во рамките на 
ИПА Компонента I – Програма за поддршка на граѓанско општество.  
 

Причина за одржување на состанокот беше потикнување развој на 
партнерство и доверба со што директно ќе се придонесе кон унапредување 
на улогата на граѓанските организации, вклучувајќи ги професионалните 
здруженија и нивното учество во јавните политики преку конкретни 
предлози. 

 
Главните активности  на проектот „Мрежа 23“ се следните:  
1. Меморандум за соработка на партнерските организации и 

развивање на Македонија – ЕУ Ресурсен центар (МЕРЦ) – Поглавје 23 и 
прелиминарна анализа на потребите на граѓанските организации активни во 
областа на демократијата и владеење на правото; 

2. Отворен повик за учество на граѓански организации во грантова 
шема и развој и обука за следење, евалуација и застапување во рамки на 
Поглавје 23 и наменско менторство за граѓанските организации и 
развивање на специфични вештини и размена на најдобри практики; 

3. Развивање на методологија за граѓанските организации и развивање 
на специфични вештини и размена на најдобри практики; 

4. Активности за дисеминација на проектните резулати. 
 



Главната цел на оваа средба беше покана за завршна конференција 
која се одржи на 09.7.2015 година во хотел Холидеј Ин, на која и 
присуствуваше потпретседателот на Здружението на судиите на Република 
Македонија – судија Антоанета Димовска. На конференцијата беше 
презентирана анализа која се потпира на сите тие истражувања која е 
изработена заедно со Хелсиншки комитет за човекови права на Република 
Македонија. 

 
На 09.7.2015 година до Здружението на судии на Република 

Македонија пристигна покана од Центарот за правни истражувања и 
анализи за промоција на проектите за „Поддршка за воспоставување на 
унифицирана судска пракса на македонскиот правосуден систем“ и 
„Развивање на индикатори за мониторинг на перформансите на 
правосудниот сектор, имплементирани од страна на Центарот за правни 
истражувања и анализи од Скопје. На настанот беше потпишан и 
меморандум за соработка помеѓу Министерството за правда на Република 
Македонија и Британската амбасада во Скопје, за соработка и подршка на 
имплементацијата на проектите. Настанот беше одржан на 13 јули 2015 
година на кој присуствуваше потпретседателот на Здружението на судиите 
на Република Македонија – судија Антоанета Димовска. 

 
На ден 03.09.2015 година, во просториите на Здружението на судиите 

на Република Македонија се одржа состанок на кој присуствуваа:  
Потпретседателот на Здружението на судиите, судија Антоанета Димовска, 
тројца претставници од Центарот за правни истражувања и анализи и 
правниот експерт Петер Ѓортлер од Данска. Неговата посета беше 
организирана во рамките на проектот „Подршка за воспоставување на 
унифицирана судска пракса во македонскиот правен систем“, 
имплементиран од страна на Центарот за правни истражувања и анализи 
од Скопје. Целта на проектот е овозможување креирање на поволни услови 
за поддршка на воспоставувањето на унифицирана судска пракса 
зајакнување на улогата на судската практика во македонскиот правен 
систем во согласност со стандардите на ЕУ.  

На состанокот се дискутираше за евентуалната можност Центарот за 
правни истражувања и анализи да помогне преку овој проект во насока на 
хармонизирање, односно унифицирање на судската пракса. 
 

Од страна на Проектот за унапредување и промовирање на правото на 
бесплатна правна помош, до Здружението на судиите на Република 
Македонија пристигна покана за присуство и излагање на завршна 
конференција за проектот „Пристап до правда во Македонија“ која се одржи 
на 15.9.2015 година и на истата присуствуваше потпретседателот на 
Здружението на судиите на Република Македонија – судија Антоанета 
Димовска. 

 



На ден 21.09.2015 година, во просториите на Здружението на судиите 
на Република Македонија се одржа состанок на кој присуствуваа:  
Потпретседателот на Здружението на судиите, судија Антоанета Димовска, 
експерт од Литванија – Реда Молиене, директор на Националната судска 
администрација на Литванија и експерт Јордан Апостолски, кои работат на 
активностите за подобрување на управувањето со перформансите на 
Судскиот совет на Република Македонија и изготвување на критериуми за 
оценување на квалитетот на работењето на судиите, во рамките на ИПА 
проектот за правосудство и пробација. Целта на посетата беше заеднички 
да се дискутира за активностите на Судскиот совет на Република 
Македонија.  

На работниот состанок потпретседателот судија Антоанета Димовска и 
експертот од Литванија г-ѓа Реда Молиене разговараа за активностите за 
подобрување со перформансите на ССРМ и изготвувањето на критериуми 
за оценување на квалитетот на работењето на судиите. 

 
Здружението на судиите на Република Македонија доби покана од 

страна на Судскиот совет на Република Македонија да номинира двајца 
претставници на здружението да земат учество на тркалезната маса на 
тема „Улогата на судскиот совет и највисоките судови во заштита на 
судиите од мешање во нивната независност“ која се одржи на 28.9.2015 
година во Академијата за судии и јавни обвинители. На тркалезната маса 
од страна на Здружението на судиите на Република Македонија беа 
номинирани и присуствуваа судија Надица Андреева – судија на 
Апелационен суд Скопје и Д-р Џемали Саити – судија на Врховен суд на 
Република Македонија. 

 
Во овој период до Здружението на судиите на Република Македонија 

пристигна и покана за советување – тркалезна маса на тема „Поголема 
транспарентност на судството и воедначување на судската пракса преку 
јавност на судските одлуки и називите на пресудите“ организирано од 
страна на ИПА проектот „Понатамошна подршка за независно, одговорно, 
стручно и ефикасно судство и промоција на условната казна и 
алтернативните мерки“ во соработка со Врховен суд на Република 
Македонија и Министерството за правда. Тркалезната маса се одржа на 
29.9.2015 година на која како претставник од Здружението на судиите на 
Република Македонија присуствуваше Фанка Јанчулова Михаилова – судија 
на Основен суд Скопје 1 Скопје. 

 
Од страна на Транспаренси Интернешнл – Македонија, беше поканет 

Претседателот на Здружението на судиите на Република Македонија да 
учествува на меѓународната конференција која се одржи на 14 и 15 
октомври во Хотел Александар Палас, именувана: „Меѓународни и 
регионални добри пракси за заштита на пријавувачите – whisteleblowers“. 
Конференцијата е организирана од страна на ТИ – Македонија во рамките 



на проектот „Застапување и заштита на пријавувачите, вклучувајќи ги 
медиумите и граѓанското општество“.  

 
Претставници од Здружението на судиите на Република Македонија, 

присуствуваа и на четвртата правна конференција организирана од страна 
на АКАДЕМИК ДООЕЛ која се одржа на 27 и 28 октомври во хотел 
Александар Палас на тема : „Управување со правни ризици“, Правна етика 
и естетика.  

 
На 28.10.2015 година, во просториите на Здружението на судиите на 

Република Македонија се одржа состанок на кој присуствуваа:  
Потпретседателот на Здружението на судиите, судија Антоанета Димовска  
и тројца претставници од Советот на Европа – дел од Заедничката 
програма на Европската Унија за „Градење капацитети на агенции за 
спроведување на законот за соодветен третман на притворените и осудени 
лица, а спроведена од страна на г-ѓа Aygen Becquard, раководител на 
Одделението за оценка на Советот на Европа и г-ѓа Julia Berens од ICF 
International (за оценување на ефикасноста на подршката на Советот на 
Европа за спроведување на Конвенцијата на Национално ниво) и г-дин 
Ronald Blomeyer & Sanz ( за евалуација на заедничката програма). Причина 
за одржување на состанокот беше да се слушне мислењето на судиите на 
темата за „Градење капацитети на агенции за спроведување на законот за 
соодветен третман на притворените и осудени лица“ и да се согледа 
работата на Здружението на судиите на Република Македонија. 

 
На 31 октомври и 1 ноември 2015 година, во хотел Изгрев, Струга се 

одржаа Нотарските денови, кои ги организира Нотарската комора на 
Република Македонија, на кои присуствуваше потпретседателот на 
Здружението на судиите на Република Македонија – Антоанета Димовска.  

 
Здружението на судиите на Република Македонија, зема учество и во 

изработката на Акциониот план за остварување на Државната програма 
2016 – 2019, кој го носи Државната комисија за спречување корупција. Од 
Здружението на судиите на Република Македонија за учество на 
работилницата за изработка на Акциониот план за остварување на 
Државната програма за превенција и репресија на корупцијата и превенција 
и намалување на појавата на судир на интереси 2016 – 2019 беше 
номиниран судија Александар Камбовски, претседател на подружница на 
Основен суд Битола. Работилницата се одржа од 04 – 06 ноември 2015 
година во хотел Епинал, Битола. 

 
  Здружението на судиите на Република Македонија одржа состанок и 
со делегација на Венецијанската комисија на кој присуствуваа: 
претседателот на Здружението на судиите на Република Македонија – 
Николчо Николовски, потпретседателите - судија Антоанета Димовска и 
судија Ханиф Зендели и претставници на Венецијанската комисија г-дин 



Григори Диков секретар, г-дин Ричард Барет од Ирска, г-дин Гуидо Непи 
Модона од Италија и г-дин Кирил Рибичич од Словенија.  

Причина за одржување на состанокот беше разгледување на неколку 
закони, Законот за судски совет, Законот за судовите и Закон за Совет за 
утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување 
одговорност за судија. 
 
 На третата тркалезна маса организирана од страна на Судскиот 
совет на Република Македонија на тема„ Улогата на Судскиот совет и 
највисоките судови во заштитата на судиите од мешање во нивната 
независност“ која се одржи на 27.11.2015 година во просториите на 
Академијата за судии и јавни обвинители како претставник на Здружението 
на судиите на Република Македонија, учество зема потпретседателот на 
Здружението на судиите – Антоанета Димовска. 
 

Во наведениот период беа одржани и други тркалезни маси, јавни 
дебати и настани на кои Здружението на судиите на Република Македонија 
зема активно учество преку свои претставници како што се: Јавната дебата: 
„Македонија во дигиталната ера – меѓу правата и одговорностите при 
комуницирањето на интернет“,  организирана од страна на Македонскиот 
институт за медиуми што се одржа на 01.12.2015 година во Сити Хол 
Центар, на која како преставник од Здружението на судиите на Република 
Македонија, активно учество зема судија Лазар Нанев, претседател на 
подружница на Основен суд Кавадарци; Промоција на анализата 
„Унифицирање на судската пракса во Македонија: Можности наспроти 
предизвици“ која е дел од проектот „Поддршка за воспоставување 
унифицирана судска пракса во македонскиот правен систем’ 
имплементиран од страна на Центарот за правни истражувања и анализи 
од Скопје, на која присуствуваше судија Славица Попчевска, претседател 
на подружница на Апелационен суд Скопје;  Одбележување на 9 ти 
декември Меѓународниот ден за борба против корупцијата во организација 
на Државнатата комисија за спречување на корупција на кој настан 
присуствуваше судија Владанка Панчурова Сулејманова, член на Управен 
одбор на Здружението на судиите на Република Македонија, судија на Виш 
Управен суд на Република Македонија; Одржување на состанок со 
претставници од Програмската канцеларија на Советот на Европа во Скопје 
за имплементирање на проектот „Поддршка за воспоставување на 
независен надворешен механизам за контрола на работата на полицијата“, 
на кој состанок присуствуваше судија Иван Џолев, член на Управниот одбор 
на Здружението на судиите на Република Македонија, судија на Основен 
суд Скопје 1 Скопје, номиниран од страна на Управниот одбор на 
Здружението на судиите на Република Македонија; Дебата на тема 
„Судовите: чувари на јавниот интерес или на поединечни интереси“ 
организирана од страна  на Институтот за комуникациски студии на која 
учество зема судија Иван Џолев; Форумот „Правосудството како приоритет“ 
во организација на Институтот за европска политика на кој како дискутант 



присуствуваше потпретседателот на Здружението на судиите на Република 
Македонија – Антоанета Димовска; Форумот организиран од страна на 
Институтот за европска политика на тема: „ Акција за итните реформски 
приоритети“ на кој учествуваше судија Санде Зиков, член на Управниот 
одбор на Здружението на судиите на Република Македонија, судија на 
Основен суд Скопје 2 Скопје.  
 
 Здружението објави на својата веб страна и заклучоци и соопштенија 
за актуелните состојби кои  ги доведуваа во прашање независноста и 
интегритетот на судиите, укажувајќи на фактот дека судиите имаат 
капацитет и интегритет да ја вршат судиската функција согласно Уставот, 
законите и меѓународните договори ратификувани согласно Уставот на 
Република Македонија и со тоа обезбедуваат непристрасно судење, 
заштита и унапредување на слободите и правата на граѓаните и доследно 
почитување на принципот на владеење на правото. 
 
 

Од соработката со Академијата за судии и јавни обвинители – 
Павел Шатев 

 
Во текот на месец ноември на покана од страна на Академијата за 

судии и јавни обвинители, Здружението на судиите на Република 
Македонија во рамките на ИПА Проектот „Понатамошна поддршка за 
независно, одговорно, стручно и ефикасно судство и промоција на 
условната казна и алтернативните мерки, оствари соработка на проектни 
активности – Изработка на Прирачник за примена на Етичкиот кодекс на 
судиите и одржа две еднодневни советувања на тема „Етика и интегритет 
на судиите за спроведување со притисоци“ чии носители се Академијата за 
судии и јавни обвинители и Здружението на судиите на Република 
Македонија. Советувањата беа реализирани од страна на претседателот на 
Здружението на судиите на Република Македонија – Николчо Николовски и 
потпретседателите на Здружението на судиите на Република Македонија 
Антоанета Димовска и Ханиф Зендели.  Во рамките на наведениот проект 
претседателот на Здружението на судиите на Република Македонија – 
Николчо Николовски и потпретседателите на Здружението на судиите на 
Република Македонија Антоанета Димовска и Ханиф Зендели остварија 
средба и со г.Ѓуро Сеса, судија на Врховниот суд на Република Хрватска, 
претседател на Здружението на судии на Република Хрватска и 
потпретседател на Меѓународното здружение на судии и г-ѓа Нина Бетето, 
судија и потпретседател на Врховниот суд, потпретседател на Здружението 
на судии на Република Словенија и претставник во Консултативниот совет 
на европските судии на Советот на Европа.  Состанокот се одржа на 12 
ноември 2015 година, а советувањата на 13 и 14 ноември во просториите 
на Академијата за судии и јавни обвинители. 

 
 



V. КРАТОК ОСВРТ НА АКТИВНОСТИТЕ ЗА 2016 
ГОДИНА 

 
Во првoто тромесечје од 2016 година, Управниот одбор на Здружение 

на судиите одржа три седници и тоа на: 11.02.2016; 07.3.2016 и 21.3.2016 на 
кои беа разгледани и утврдени прашања од делокругот на работата на 
Одборот, а во врска со донесување одлука за одржување на Годишно 
собрание на Здружението на судиите на Република Македонија. 

 
На дванаесеттата седницата одржана на 11.02.2016 година се 

разгледуваше следниот дневен ред: 
 

1.Усвојување на записникот од единаесетата седница на Управниот 
одбор на Здружението на судиите на Република Македонија.  

 
2. Донесување одлука за одржување на Изборно годишно Собрание на 
Здружение на судиите на Република Македонија, со дневен ред: 

 
2.1. Предлог за избор на: 

 
- Работно претседателство на седница на Собрание на Здружение  

на судиите на Република Македонија  (5 члена) 
- Кандидациона комисија на седница на Собрание на Здружение  на 

судиите на Република Македонија  (3 члена) 
- Верификациона комисија на седница на Собрание на Здружение  

на судиите на Република Македонија  (3 члена) 
- Записничари на седница на Собрание на Здружение  на судиите 

на Република Македонија  ( двајца записничари) 
- Заверувачи на записник на седница на Собрание на Здружение  

на судиите на Република Македонија  ( двајца судии) и  
 

2.2 .  Предлог на дневен ред за работен дел на Собранието:  
 
1. Отворање на Собранието; 
2. Донесување Деловник за работа на Собранието; 
3. Усвојување на Дневниот ред; 
4. Избор на работни тела на Собранието 

a. Работно претседателство 
b. Верификациона комисија 
c. Кандидациона комисија 

5. Извештај на Верификационата комисија; 
6. Поздравни говори  
7. Извештај за работата на Здружението на судиите на Република 

Македонија во периодот меѓу две собранија; 
8. Извештај на Надзорниот одбор 
8.1 Усвојување на завршна сметка 



9. Дискусија по извештаите и изјаснување по истите; 
10. Избор на членови во Управен и Надзорен одбор на Здружението 

на         судиите на Република Македонија 
11. Избор на Претседател на Здружението на судиите на Република 

Македонија 
 

3.Тековни прашања. 
 
Оваа седница се одржа со цел да се утврди начинот на кој ќе се 

спроведе Годишното Собрание. 
  
На тринаесетата седница одржана на 07.3.2016 година се разгледуваше 

следниот дневен ред: 
 
1.Усвојување на записникот од дванаесеттата седница на Управен 
одбор 
 
2. Констатирање на оставка на потпретседател на Здружение на судиите 
на Република Македонија и член на Управен одбор – судија Антоанета 
Димовска 

 
3. Избор на нов потпретседател на Здружението на судиите на 
Република Македонија  
 
4. Разгледување и усвојување на извештајот за извршениот попис на 
средства и нивните извори со состојба на ден 31.12.2015 година 

 
- Предлог за расходување на средства 

 
 
5. Продолжување на активностите во врска со одржување на Редовно 
Годишно Собрание на Здружението на судиите на Република 
Македонија 
5.1. Предлог за избор на: 

- Работно претседателство на седница на Собрание на Здружение  
на судиите на Република Македонија  (5 члена) 

- Кандидациона комисија на седница на Собрание на Здружение  на 
судиите на Република Македонија  (3 члена) 

- Верификациона комисија на седница на Собрание на Здружение  
на судиите на Република Македонија  (3 члена) 

- Записничари на седница на Собрание на Здружение  на судиите 
на Република Македонија  ( двајца записничари) 

- Заверувачи на записник на седница на Собрание на Здружение  
на судиите на Република Македонија  ( двајца судии) и  

 
             5.2 .  Предлог на дневен ред за работен дел на Собранието:  



 
1. Отворање на Собранието; 
2. Донесување Деловник за работа на Собранието; 
3. Усвојување на Дневниот ред; 
4. Избор на работни тела на Собранието 

- Работно претседателство 
- Верификациона комисија 
- Кандидациона комисија 

5. Извештај на Верификационата комисија; 
6. Поздравни говори  
7. Извештај за работата на Здружението на судиите на Република 

Македонија во периодот меѓу две собранија; 
8. Извештај на Надзорниот одбор 

8.1 Усвојување на завршна сметка 
9. Дискусија по извештаите и изјаснување по истите; 
10. Одлука за измена на Статут на Здружението на судиите на 

Република Македонија (избор на работна група за измена на 
Статут) 

11. Разгледување на извештај за доставени заклучоци со предлози 
за програмски активности за 2016 година  

12. Избор на Претседател на Здружението на судиите на 
Република Македонија 

13. Разно 
14. Коктел 

 
6.Тековни прашања 
 
На четиринаесетата седница, одржана на 21.3.2016 година се 

разгледуваше следниот Дневен ред: 
 
1.Усвојување на записникот од тринаесеттата седница на Управен одбор 
 
 2. Продолжување на активностите во врска со одржување на Редовно 
Годишно Собрание на Здружението на судиите на Република 
Македонија 
 

2.1. Предлог за избор на претседатели на: 
 
- Работно претседателство на седница на Собрание на Здружение  

на судиите на Република Македонија  (5 члена) 
- Кандидациона комисија на седница на Собрание на Здружение  на 

судиите на Република Македонија  (3 члена) 
- Верификациона комисија на седница на Собрание на Здружение  

на судиите на Република Македонија  (3 члена) 
- Записничари на седница на Собрание на Здружение  на судиите 

на Република Македонија  ( двајца записничари) 



- Заверувачи на записник на седница на Собрание на Здружение  
на судиите на Република Македонија  ( двајца судии) и  

 
3.Тековни прашања 
 
Оваа седница беше финална подготовка пред одржувањето на 

Единаесеттото Редовно Годишно Собрание. 
 
 

Студиски посети, учество на конференции, семинари, одржани 
состаноци 
 

До Здружението на судиите на Република Македонија, во текот на месец 
јануари од страна на Програмската канцеларија на Советот на Европа во 
Скопје пристигна барање за учество на избраниот преставник од 
Здружението на судиите на Република Македонија – судија Иван Џолев, за 
учество во формираните работни групи за имплементирање на проектот 
„Поддршка за воспоставување на независен надворешен механизам за 
контрола на работата на полицијата“.  Состанокот се одржа на 29 јануари 
2016 година, на кој се разменија мислења околу можните пристапи кон 
надворешен механизам за контрола кои се применливи во државата. Целта 
на проектот е индетификување на најсоодветниот модел на независен 
механизам за контрола на работата на полицијата и презентирање на 
истиот пред пошироката професионална јавност. 

 
На 28 јануари 2016 година до Здружението на судиите на Република 

Македонија од страна на Комисијата за европски прашања – Собрание на 
Република Македонија пристигна известување и покана за присуство и 
учество на јавна расправа која се одржа на 01.02.2016 година на тема: 
„Итни реформски приоритети за Република Македонија – точка 1: Владеење 
на правото и судство“ , на која активно учество зеде потпретседателот на 
Здружението на судиите на Република Македонија, судија Антоанета 
Димовска.  

 
На 01.02.2016 година во Министерството за правда се одржа состанок на 

работната група 23 НПАА Правосудство и фундаментални права за 
подготовка на Поткомитетот за правда и внатрешни работи, кој е планирано 
да се одржи во март 2016 година во Скопје, разгледување на активностите 
од Нацрт планот на активности на Владата на Република Македонија, 
подготвен врз основа на листата на Итни реформски приоритети за 
Република Македонија (ПАРИРП), разгледување на активностите од НПАА 
Матрицата и известување во врска со ИПА Проекти во тек.  

 
Од страна на Коалицијата „Сите за правично судење“ беше доставена 

покана за завршна конференција „Судската ефикасност во борбата против 
организираниот криминал и корупција “ која се одржа на 09.02.2016 година и 



за која поради краткиот рок од доставата до пријавувањето  не беше 
пријавен ниту еден член на Здружението на судиите на Република 
Македонија.  

 
Комората на медијатори на Република Македонија на ден 03.02.2016 

година одржа трибина во врска со практичната примена на Законот за 
измена и дополнување на Законот за парнична постапка (член 47 – 
задолжителен обид за медијација во парничните стопански спорови до 
1.000.000, 00 денари, на која присуствуваше стручната служба на 
Здружението на судиите на Република Македонија. 

 
На барање на Државната комисија за спречување на корупцијата за 

номинација на лице за комуникација и следење на остварувањето на 
Државната програма за превенција и репресија на корупцијата и превенција 
и намалување на појавата на судир на интереси со Акционен план 2016 – 
2019, од Здружението  на судиите на Република Македонија беше 
номиниран судијата Александар Камбовски, судија на Основен суд Битола – 
претседател на подружница. 

 
На ден 16.02.2016 година во просториите на Акдемијата за судии и јавни 

обвинители се одржа тркалезна маса на тема „Домашните искуства и 
меѓународни стандарди за оценување на работата на судиите и 
претседателите на судовите “, за која беше доставена покана именувана за 
претседателот на Здружението на судиите на Република Македонија – 
Николчо Николовски. 

 
Судскиот совет на Република Македонија на ден 15.02.2016 година 

одржа тркалезна маса на следните теми: „Улогата на Судскиот совет и 
највисоките судови во заштита на судиите од мешање во нивната 
независност“ и „Можните влијанија врз судството и клучната улога на мерит 
системот во изборот на судии“, на која како преставник од Здружението 
присуствуваше потпретседателот на Здружението на судиите на Република 
Македонија – Антоанета Димовска.  

 

ПРАВНА БИБЛИОТЕКА И  РАСПОЛОЖЛИВА СТРУЧНА 
ЛИТЕРАТУРА 

 
Со цел овозможување непречен пристап до стручна и правна 

литература, закони и најнови публикации од областа на правото, 
Здружението продолжи да ја опремува библиотеката која е во целост 
достапна на сите судии, стручни соработници и други заинтересирани лица. 
 
Библиотечниот фонд со кој располага Здружението континуирано се 
надополнува со нови правни изданија и публикации, и се вложуваат 
максимални напори за збогатување на библиотеката со компаративна и 
странска литература. 


