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Вовед:  

 

 

На 05 октомври 2021 година, во Скопје, се одржа XV-тото Редовно годишно 

собрание на кое присуствуваа делегати од Подружниците на Здружение на судиите на 

Република Северна Македонија. Во отсуство на претседателот на ЗСРСМ судија д-р 

Џемали Саити поради COVID, собранието беше управувано од страна на 

потпредседателот на Управниот одбор на ЗСРСМ, судија Емилија Шопар Јованова, која 

го презентираше и извештајот за работа на Здружение на судии меѓу двете Собранија.       

И во овој период фокусот на активностите беше ставен на соработката помеѓу 

органите на Здружението, органите и членовите, како и соработка и партнерството со 

релевантни државни институции и невладини организации, како и меѓународните 

институции кои се занимаваат со владеењето на правото. Во овој контекст беа остварени 

повеќе средби со релевантни институции и партнери на Здружението, кои резултираа 

со соодветни активности во насока на остварување на целите и задачите на Здружение 

на судиите. 

Во однос на државните институции, и во овој извештаен период продолжува 

намалената инклузивност на Здружение на судиите во правосудните работи, освен 

активностите во однос на личните примања на судиите, кои генерално се иницирани од 

страна на органите и телата на ЗСРСМ, како главен приоритет веќе подолг период, кои 

во моменти даваа реална надеж за изнаоѓање на конечно решение, за што ќе се 

осврнеме во содржината на извештајот како посебна активност во изминатиот период.  

 Покрај платите на судиите, и овој извештаен период го одбележаа две значајни 

компоненти, а тоа е продолжувањето на пандемијата и предизвикот со кои се соочија 

судиите во однос на спроведувањето на тековните активности и таканареченото 

“тивко прочистување на судството”, било да е тоа во реална односно конкретна форма 

или преку интензивна јавна кампања која се одрази и на довербата во судството. Во 

овој контекст беа дизајнирани дел од активностите на ЗСРСМ, со цел наметнување на 

својата агенда и давање на реален импут во овој процес, преку заштита на интересите 

на судиите. 

 Генерално активностите се одвиваа преку органите во состав на Здружение на 

судиите како што се Телото за етика на судиите и судиите поротници и Судско 

медиумскиот совет - тела задолжени за промоција и унапредување на етичките 

принципи и транспарентноста односно зголемувањето на учеството на судиите и 

новинарите во креирањето на судската транспарентност, а со тоа и зголемувањето на 

довербата на граѓаните во судските институции. 

 Во насока на остварување на целите и задачите на Здружение на судиите беа 

остварени и низа активности подржани од страна на Меѓународните институции и 

држави, како и невладиниот сектор, притоа „Охридската Конференција“ и „Денови на 

правосудсво“ и понатаму остануваат најважни активности на Здружението, во овој 
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сегмент. Во овој извештаен период беа организирани и одржани две „Охридски 

Конференции“ односно Судиски Конференции, во Скопје и Гевгелија, поддржани од 

страна на Амбасадата на САД во РСМ и институтот CEELI од Прага и една Конференција 

по повод Денови на правосудството, поддржана од Мисијата на ОБСЕ во Скопје, за кои  

подетално ќе се осврнеме во продолжение на овој Извештај. 

 И покрај отежнатите услови за работа и комуникација, Управниот одбор одржа  

повеќе седници на кои се дебатираше и одлучи за повеќе прашања од надлежност на 

Здружение на судиите, меѓу кои и конкретни прашања кои се однесуваат на 

поефикасното функционирање на судовите, како што е судењето од делечина, 

донесување на Стратегија за материјалниот статус на судиите со акционен план и 

други конкретни прашања, особено тие кои се однесуваат на материјалниот статус на 

судиите.   

 

 

 I. Активности кои се однесуваат на функционирањето на правосудниот сектор, 

плати на судиите и други лични примања. 

 

 Тргнувајќи од Статутарните надлежности и целите и задачите на ЗСРСМ, 

активностите на Здружението продолжија во насока на подобрување на вкупното 

функционирање на правосудниот систем, а во рамките на своите надлежности и 

овластувања, притоа постојано укажувајќи на потребата од исполнување на 

проекциите од последната Стратегија за реформа на правосудниот систем, во која беа 

вградени голем број на заклучоци и барања на ЗСРСМ, во периодот на максимална 

инклузија на ЗСРСМ во реформскиот процес. Во рамките на органите и телата или на 

повеќе одржани форуми постојано беа актуелизирани прашањата кои се однесуваат на 

функционалноста на правосудниот систем, потребата од негова целосна самостојност и 

независност, материјалното осамостојување и техничко екипирање, и особено грижата 

за оптималниот број на судии со цел зголемување на ефикасноста и овозможување на 

услови за подобро функционирање на судскиот систем. Фокусот беше ставен и на 

оптимализацијата на судската мрежа, надлежностите на Судскиот совет и особено 

креирањето на соодветен пристап за подобрување на перцепцијата и довербата во 

правосудниот систем.    

 Активностите на ЗСРСМ во однос на буџетирањето и платите на судиите и во 

овој извештаен период беа приоритетни. Досегашните активности дадоа половични  

резултати кои се однесуваат на платите и додатоците на плата на судиите, засновани на 

“Начелниот договор”, постигнат со Владата на РСМ во (2019 година). Како продукт на 

отстапувањата на судиите од дел од паричните побарувања, беше договорена корекција 

на коефициентот за пресметување на платата на судиите односно негово зголемување 

како и други прашања кои се однесуваат на статусот на судиите. 1    

 

1 Види, Извештај за работата на ЗСРСМ за период март 2016- март 2020 година. 
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 Овие напори и активности се континуирани, но за жал до очекуваната правна 

разврска сеуште не е дојдено, и покрај фактот дека се забележува одредено 

поместување.  

 Во продолжение ќе бидат претставени активностите на Здружение на судиите во 

овој Извештаен период, во однос на материјалниот статус на судиите заснован на 

ЗАКЛУЧОК од последното Собрание на ЗСРСМ кој гласи: Градење на стратегија за 

подобрување на материјалниот статус на судиите, со временска рамка до 1 декември 

2021 година. Се овластува Управениот одбор да ја утврди Стратегијата и цврсто да 

застане во преговарачкиот процес визави извршната власт. 

 

1.) Формирање на Работна група за изготвување на стратегијата. Управниот одбор на 

ЗСРСМ на X-та седница одржана на ден 23 ноември 2021 година расправаше за 

Заклучокот на Собранието на ЗСРСМ одржана на 05 октомври 2021 година, и донесе 

заклучок за формирање на работна група за изготвување на Стратегија за подобрување 

на материјалниот статус на судиите, и истата да биде доставена на усвојување до 

Управниот Одбор на ЗСРСМ. Работната група во состав:  Судија д-р Џемали Саити, судија 

Ѓорѓи Андонов, судија Емилија Шопар Јованова, судија д-р Лазар Нанев и судија м-р 

Бетим Јахја. 

 

2.) Усвојување на Стратегија за подобрување на материјалниот статус на судиите од 

страна на Управниот одбор на ЗСРСМ. На XI– тата седница на Управниот одбор на 

Здружение на судиите на РСМ, одржана на ден 10.02.2022 година, беше усвоена 

Стратегија за подобрување на материјалниот статус на судиите 2022-2024 година2. На 

оваа седница Управниот одбор расправаше и за моменталната состојба во однос на 

материјалниот статус на судиите и досега преземените активности и притоа заклучи дека 

договорните активности со Владата на РСМ низ долгогодишниот дијалог, а во насока на 

подобрување на материјалниот статус на судиите не се реализирани во целост. 

 

3.) Постапување по стратегијата. 

  

3.1 Согледувајќи ја моменталната состојба во однос на трошоците на живот како и фактот 

дека суштински договорените активности со Владата на РСМ не се реализирани во однос 

на буџетирањето и платите на судиите, на оваа седница на Управниот одбор беше 

формирана Работна група, односно Комисија која ќе го предводи процесот за 

подобрување на материјалниот статус на судиите во состав од: Судија Лидија 

Димчевска – претседател на комисијата, судија м-р Ѓорѓи Андонов, судија Емилија 

Шопар Јованова, судија м-р Бетим Јахја, судија м-р Дитурије Елези Незири и судија 

 

2 Види, Веб страна на ЗСРСМ http://www.mja.org.mk/, Соопштение од 18 февруари 2022 година. 

http://www.mja.org.mk/
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Илија Трпков која ќе изготви нови барања кон надлежните институции со конкретни 

рокови за реализација.  

 

3.2 На 22.02 2022 година, Комисјата ги утврди Предлог активностите за подобрување на 

материјалниот стстус на судиите, кои беа доставени до подружниците на ЗСРСМ, на 

произнесување  преку депонирање на потписи од страна на судиите. 
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3.3 Постапувајќи по утврдените барање со потписи за подршка на активностите се 

произнесоа најголем дел од подружниците, кои во текот на понатамошната постапка 

беа доставени до надлежните органи.  

 

3.4  На 10.03.2022 година, во просториите на Здружение на судии се одржа работна 

средба на Претседателот на Здружение на судиите на РСМ на која присуствуваа и 

членовите на Комисијата за подобрување на материјалниот статус на судиите, со 

министерот за правда - професор д-р Никола Тупанчески, на која се разговараше за 

актуелните состојби во судството, со акцент над материјалниот статус на судиите. 

Од страна на Комисијата пред министерот беше презентирана Стратегијата за 

подобрување на материјалниот статус на судии 2022-2024 година и Предлог 

активностите за реализација на Стратегијата за подобрување на материјалниот статус на 
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судиите, во која се реафирмираат досега истакнатите барања како и нови барања, со 

акцент на потребата од реализација на досега договорените активности со Владата на 

РСМ, а кои се однесуват на материјалниот статус на судиите. 

Министерот Тупанчески, се осврна на актуелните состојби во судството, притоа ја 

нотираше потребата од натамошно продолжување на реформите, истакнувајќи ја 

потребата од зајакнување на судските капацитети, воедно антиципирајќи ги барањата 

на судиите кои се однесуваат на материјалниот статус, за што најави соодветен 

ангажман од негова страна за решавање на овие состојби3. 

3.5 На 11 март 2022 година, се одржа работен состанок на Претседателката на 

Судскиот совет и членови на Советот со Претседателот и претставници на Здружение 

на судиите, на која се анализираа состојбите во судството со предлог за идни 

активности со цел зајакнување на независноста, ефикасноста и материјалниот статус 

на судиите. Во врска со анализираните состојби беше потенцирано дека судството има 

капацитет и знаење да изгради независен, ефикасен и транспарентен систем, со цел да 

овозможи правда за граѓаните, а со тоа и да ја зголеми нивната доверба во судството. 

Беше нагласено дека интегритетот и стручноста на судиите се важни елементи кон 

обезбедувањето брза и ефикасна правда и дека активностите на Судскиот совет и на 

Здружение на судиите се во тој правец. На состанокот беше дискутирано и за 

неопходноста од екипирање на судовите, како со судии, така и со стручни служби. Беше 

истакнато дека во иднина мора да се стави фокус на овој сегмент од судството за да 

можат судовите да бидат поефикасни и поажурни. Определбата за нов кадар во 

судството станува приоритет и важна задача на Судскиот совет и на Здружение на 

судиите. На средбата претседателот ги презентираше активностите на Здружението, за 

подобрување на материјалниот статус на судиите при тоа истакнувајќи ја потребата од 

соработка со надлежните судски институции, со цел реализирање на долгогодишните 

барања на судиите. На средбата беше заклучено дека заложбите за повисоки плати 

треба да се интензивираат со цел да се обезбеди подобар материјален статус4. 

3.6 Писмено обраќање до Министрството за правда со барања во однос на 

материјалниот статус на судиите, со предлог Судско Буџетски Совет да донесе одлука, 

за месеците март, април, мај и јуни на судиите да им се исплатат по 30% како додаток 

на плата.  Истото Барање заедно со Стратегијата, Предлог активностите за реализација  

на Сратегијата за подобрување на материјалниот статус на судиите и обрасци 

потпишани од страна на судии по судови беа доставени и до претседателот на Врховен 

суд, до претседателот на Судски совет на РСМ и до Судско Буџетски Совет. 

 

3 Види Веб страна на ЗСРСМ, Соопштение од 10 март 2022 година.  

4 Види Веб страна на ЗСРСМ, Соопштение од 11 март 2022 година и Веб страна на Судски совет на РСМ.  
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3.7 Управниот одбор на Здружение на судиите на Република Северна Македонија на 07 

април 2022 година ја одржа XII – та седница, на која расправаше за реализација на 

Предлог активностите за спроведување на Стратегијата за подобрување на 

материјалниот статус на судиите и ги усвои следните: 

 

Заклучоци: 

1) Управниот одбор на Здружение на судиите на Република Северна Македонија, бара 

целосно исполнување на барањата на судиите дефинирани во Статегијата и Предлог 

активностите за реализација на Стратегијата за подобрување на материјалниот статус 

на судиите (по сите 6 точки), доставени до Министерството за правда и надлежните 

судски институции. 

2) Управниот одбор му дава приоритет на долгогодишниот дијалог со Владата на 

Република Северна Македонија, притоа очекува договорените измени за зголемување 
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на коефициентот за пресметка на платите на судиите од најмалку 15%, да се усвојат од 

страна на Владата на РСМ во најкраток можен рок, но не подоцна од две недели, а во 

контекст на истакнатото барање за усвојување на измените на Законот за платите на 

судиите од страна на Собранието на РСМ во најкраток можен рок, но не подоцна од 30 

јуни 2022 година. 

3) Доколку не биде утврден текстот на предлог измените од страна на Владата на 

Република Северна Македонија во наведениот период, согласно консултациите со 

судиите во РСМ, Управниот одбор донесе одлука за одржување на предупредувачки 

протест, на ден 28.04.2022 година, од 11:00 до 11:30 часот. 

4) Во насока на целосно остварување на истакнатите барања, Управниот одбор на 

ЗСРСМ, истовремено ќе ги активира сите расположливи правни механизми пред 

надлежните домашни и меѓународни институции. 

Заклучоците ќе бидат доставени до Министерството за правда при Владата на РСМ, 

претседателите на судовите и подружниците на Здружение на судиите на Република 

Северна Македонија5. 

3.8 На 12 април 2022 година, Здружение на судиите до Министерството за правда ги 

достави Предлог измените на Законот за платите на судиите и Предлог измените на 

законот за платите на членовите на Судскиот совет, изработени од страна на 

претседателот на Здружение на судиите – судија д-р Џемали Саити. 

3.9 На 26 април 2022 година,  претседателот Саити преку неговиот приватен меил  се 

обрати за информација до Министерот за правда проф. Тупанчевски, за моменталната 

состојба со Предлог измените на Законот за плата на судиите и Законот за членовите  на 

Судскиот совет на РСМ , за што   беше информиран за текот на постапката по предлог 

измените на Законите, односно дека истите  биле прифатени од страна на Владата на  

РСМ. 

 

5  Види Веб страна на ЗСРСМ, Соопштение од 07.04.2022 година.  
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3.10  На ова прашање повторно се осврна Управниот одбор на Здружение на судиите на 

Република Северна Македонија на XIII – та седница, одржана на 26.04.2022 година,  на 

која расправаше за реализација на aктивностите за подобрување на материјалниот 

статус на судиите и ги усвои следните: 

 

Заклучоци: 

 

1. Управниот одбор на Здружение на судиите на Република Северна Македонија, ги 

реафирмирa заложбите за целосно исполнување на барањата на судиите дефинирани 

во Стратегијата и Предлог активностите за реализација на Стратегијата за 

подобрување на материјалниот статус на судиите. 

2. Расправајќи по Заклучоците од XII – тата седница, Управниот одбор ги разгледа 

активности за подобрување на материјалниот статус на судиите, и притоа констатира 

дека од страна на Владата на РСМ се преземени конкретни чекори, што се однесуваат 

на веќе договорените Измени на Законот за платите на судиите, а во однос на 

зголемувањето на коефициентот за пресметка на платите на судиите од 15%, и изрази 

очекување дека овие измени во најкраток можен рок, ќе бидат усвоени од страна на 

Собранието на РСМ. 

3. Тргнувајќи од горните констатации и определбата на органите и телата на ЗСРСМ и 

судиите, за решавање на спорните прашања низ дијалог, Управниот одбор донесе 

одлука да се пролонгира предупредувачки протест, најавен за ден 28.04.2022 година. 
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4. Управниот одбор и понатаму ќе го следи процесот на реализација на веќе 

договорените прашања со Владата на РСМ и целосна имплементација на Стратегијата 

за подобрување на материјалниот статус на судиите, за што, во секое време ќе ги 

активира сите расположливи правни и останати механизми до целосно остварување на 

зацртаните определби. 

Заклучоците ќе бидат доставени до Министерството за правда при Владата на РСМ, 

претседателите на судовите и подружниците на Здружение на судиите6. 

 

3.11 Законот за измени и дополнувања на Законот за платите на судиите и Судски совет, 

помина на прво читање на 78-та Пленарна седница на Собранието на Република 

Северна Македонија, одржанa на ден 07 јуни 2022 година. 

 

3.12 По првата фаза и протек на определен временски период, претседателот на ЗСРСМ 

судија д-р Џемали Саити, се обрати до Министeрот за правда проф. Тупанчевски, за 

добивање на известување во која фаза се наоѓаат  измените на Законот за измени и 

дополнувања на Законот за платите на судиите и Судски совет. 

 

Прилог:  Писмено обраќање. 

 

6 Види, Веб страна на ЗСРСМ, Соопштение од 26.04.2022 година.  
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3.13 Одговор од Министерство за правда доставен до канцеларијата на Здружение на 

судиите на ден 23 септември 2022 година. 

 

Прилог: Одговор. 
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3.14 Работна средба со Претседателот на Собранието на РСМ г. Талат Џафери на 02 

септември 2022 година, на која се зборуваше за  Собраниската постапка за измените и 

дополнувањата на Законот за платите на судиите и платите на членовите на Судскиот 

совет. 

 

3.15  Доставување на Заклучоци од VIII Судиска Конференција одржана во Гевгелија 

до претседателот на Собранието на РСМ г-дин Талат Џафери на ден 07 ноември 2022 

година и барање за постапување. 

 

Прилог: Заклучоци. 
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3.16 Писмо/ Барање средба со коордионаторите на пратеничките групи во Собранието 

на РСМ, од 23 ноември 2022 година. 

Прилог: Барање 
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1.17 Заеднички работен состанок  на Претседателите на ВСРСМ, Судски совет и ЗСРСМ 

и обраќање до Претседателот на Собранието на РСМ, за усвојување на Измените на 

Законите7.  Во Врховен суд на РСМ, на иницијатива на Претседателот на овој суд - судија 

 

7 Види Веб страна на Врховен суд на РСМ, http://www.vsrm.mk/ , Соопштение од 23.12.2022 година.  
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Беса Адеми се одржа реаботна средба на која присуствуваа Претседателот на Врховен 

суд, Претседателот на Судски Совет - Весна Дамева и Претседател на Здружение на 

судиите и судија на Врховниот суд - Џемали Саити. На средбата поканет беше и 

Министерот за правда, Никола Тупанчески. На работната средба се говореше за 

унапредувањето на состојбата во судството, за статусот и положбата на судиите и за 

финансиската независност на судската власт. Во рамки на дискусијата беше истакнато 

дека за најзначајните прашања кои се однесуваат на независноста на судството 

неопходна е взаемна соработка помеѓу клучните чинители во судскиот систем и дека 

ваквата соработка треба да биде континуирана. 

Во таа насока, работната средба беше поздравена како мошне корисна и дека е во 

насока на силните заложби за функционално, ефикасно и независно судство. 

 

1.18 Нормативната комисија при Здружение на судиите на РСМ, утврди заклучоци за 

начинот на пресметување на додатоците на плата и правото на тужба по ова прашање, 

како и обврската за исплата на К15, за судиите. 

Изработениот Заклучок од нормативната комисија беше усвоен на XIV-та седница на 

Управниот одбор на ЗСРСМ, одржана на ден 20 октомври 2022 година. Овие заклучоци 

беа доставени до сите подружниците на ЗСРСМ, а потоа и до Судско Буџетски Совет на 

РСМ,  на ден 31 октомври 2022 година. 

 

Прилог: Известување / Барање 
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1.19 Одговорот на Судско буџетски совет од 21 декември 2022 година. 
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 II. Независност на судството  и заштита на правниот статус на судите. 

 

 Покрај функционирањето на судството и платите на судиите независноста на 

судството и заштитата на правниот статус на судиите е следното прашање на кое беше 

фокусирано Здружение на судиите. Покрај Управниот одбор како извршен орган, 

позициите на Здружение на судиите по оваа прашање, повеќе пати беа изложени од 

страна на Претседателот на ЗСРСМ, на повеќе дискусиони форуми и манифестации како 

и произнесувања преку медиумите8. 

 

2.1 За унапредување на соработката и обезбедување на услови за независно и 

самостојно судство. Претседателот на Здружение на судиите на Република Северна 

Македонија, судија д-р Џемали Саити на 20 јануари 2022 година, оствари средба со 

Министерот за правда, д-р Никола Тупанчески, на која двете страни се договорија за 

афирмативен пристап и изнаоѓање на современи решенија кои ќе одговараат на  нашиот 

правосуден систем, се со цел подобрување на перцепцијата на граѓаните во судската 

власт. Во оваа прилика, Министерот за правда д- р Тупанчески ја поздрави работата на 

Здружението на судии, на Телото за Етика на судиите и судиите поротници и Судско 

медиумскиот совет9.  

2.2 За иста цел, на 01.11.2021 година Претседателот на Здружение на судиите на РСМ 

д-р Џемали Саити, оствари работен состанок со Шефот на Делегацијата на ЕУ во 

Република Северна Македонија, Амбасадорот Дејвид Гир. Соговорниците разговараа 

за Извештајот за напредок на Европската Комисија од 2021 година, фокусирајќи се на 

наоѓањата и препораките кои се однесуваат на состојбата во правосудниот систем на 

државата, со акцент на судската и финансиската независност, човековите ресурси и 

дигитализацијата. Соговорниците ја нагласија потребата од понатамошна соработка и 

удвојување на напорите за унапредување на владеењето на правото и правната држава. 

На овој состанок учествуваше и потпретеседателот на Здружението на судии, судија 

Емилија Шопар Јованова и заменик амбасадорот на Делегација на ЕУ Џулијан Васало10. 

2.3 И во овој извештаен период продолжија активностите кои се однесуваат на 

таканаречената проверка на работата на судиите во рамките на законските 

надлежности на Судскиот совет, притоа забележителен број на постапки завршија со 

разрешување на судии, кои повеќе ја усложнја односно ја отежнаа работата на 

 

8 https://telma.com.mk/2022/12/20/zdruzhenie-na-sudii-za-apelaciskoto-ponishtuvanje-na-tvrdina-target-

javnite-funkcioneri-da-se-vozdrzhat-od-komentari-sudot-navremeno-da-objasni-da-prestane-govor-na-

omrazaa-sudii/; https://fb.watch/blVQEGYqt2/, Утрински брифинг – Интервју на Претседателот Саити. 

9 Види, Веб страна на ЗСРСМ, Соопштение од 20.02.2022 година.  

10 Види, веб страна на ЗСРСМ, Соопштение од 01.11.2022 година.  

file:///C:/Users/HPZS1/Downloads/%09https:/telma.com.mk/2022/12/20/zdruzhenie-na-sudii-za-apelaciskoto-ponishtuvanje-na-tvrdina-target-javnite-funkcioneri-da-se-vozdrzhat-od-komentari-sudot-navremeno-da-objasni-da-prestane-govor-na-omrazaa-sudii/
file:///C:/Users/HPZS1/Downloads/%09https:/telma.com.mk/2022/12/20/zdruzhenie-na-sudii-za-apelaciskoto-ponishtuvanje-na-tvrdina-target-javnite-funkcioneri-da-se-vozdrzhat-od-komentari-sudot-navremeno-da-objasni-da-prestane-govor-na-omrazaa-sudii/
file:///C:/Users/HPZS1/Downloads/%09https:/telma.com.mk/2022/12/20/zdruzhenie-na-sudii-za-apelaciskoto-ponishtuvanje-na-tvrdina-target-javnite-funkcioneri-da-se-vozdrzhat-od-komentari-sudot-navremeno-da-objasni-da-prestane-govor-na-omrazaa-sudii/
https://fb.watch/blVQEGYqt2/


 

26 
 

судовите, ако се има предвид бројот на пензионирани судии, заклучно со месец јуни-

јули, и покрај напорите и подршката на ЗСРСМ за Измена на Законот за работните  

односи, односно продолжувањето на работниот век на судиите до 68 годишна возраст. 

Во однос на спроведените постапки, на барање на судии согласно одредбите од Законот 

за судски совет беа делегирани претставници од ЗСРСМ, за следење на постапките кои 

се водат пред Судски совет на РСМ и произнесување за нив пред Судски совет.   

 Кога зборуваме за независноста и самостојноста на судскиот систем, особен 

придонес дадоа двете одржани Судиски Конференции (Скопје и во Гевгелија) и 

Конференцијата по повод денот на правосудството во организација на ЗСРСМ а со 

подршка на ОБСЕ Мисијата во Скопје, на кои беа дискутирани сите прашања од важност 

за обезбедување на судската независност и самостојност и беа усвоени соодветни 

заклучоци кои имаат соодветен импут во креирањето на политиките и активностите на 

Судските органи.  

На одржаните Конференции, националните судии изразија негодување за 

непостоењето на оптимални услови за работа како во однос на бројот на судите и 

потребните стручни соработници така и во однос на обезбедувањето на неопходните 

технички услови и особено статусните прашања, за што беа поддржани од колегите 

судии од регионит и пошироко. Судиите изразија ставови за се почестите притосоци и 

обиди за влијание во нивната работа од повеќе центри, вклучително и политичките и 

внатрешните влијаниа во рамките на структурата на судската власт.  

2.4 И во овој период беа присутни медиумски и други активности со кои, намерно или 

случајно се подриваа основите на судската незавиосност и самостојност, создавајќи 

впечаток на глобална слабост на правосудниот сектор, притоа дефокусирајќи ја 

јавноста од останатите настани, наоѓајќи ексклузивна одговорност во правосудниот 

сектор. Ова не значи дека правосудниот сектор е без недостатоци и пропусти, но 

генерализацијата води кон покривање на можните спорни точки, наспроти нивното 

решавање. Во овој контекст Активностите на ЗСРСМ беа пласирани преку Телото за 

етика и Судско Медиумскиот совет, кои за жал не успеаа да воспостават видлива 

рамнотежа во етерот и креираното јавно мислење на граѓаните за судството.   

 Во овој контекст, неколку судски одлуки предизвикаа поголеми јавни реакции, 

притоа без да се сочека нивното образложение, за што следуваше официјална реакција 

на Управниот одбор на ЗСРСМ, со повик за воздржаност и реално согледување на 

евентуалните пропусти, и потребата од реален придонес на медиумскиот свет и 

јавноста, во разјаснување односно пренесување на настаните.  

 Интегрален текст на реакцијата:  

 „Управниот одбор на Здружение на судиите на Република Северна Македонија 

на денешната седница, расправајќи за новонастанатата ситуација во Апелационен суд 

Скопје, а по повод конкретна судска одлука, повикува на воздржаност и професионално 

однесување на сите чинители на општествено политичкиот живот, особено носителите 

на јавни функции од сите власти. Воедно ги повика надлежните судски власти, да ја 
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разјаснат конкретната ситуација, согласно нивните законски овластувања и навремено 

да ги презентираат наоѓањата пред пошироката јавност, а во насока на намалување на 

шпекулациите, кои не го рушат само судскиот интегритет туку и севкупното 

функционирање и доверба во државните институци. 

Различните државни власти овозможуваат функционалност на една демократска 

држава само доколку секоја пооделно се фокусира на своите надлежности, притоа 

исполнувајќи ги должностите кои произлегуваат од нивната Уставна поставеност. 

Управниот одбор најостро ги осудува нападите врз судиите од било која страна, 

вклучително и говорот на омраза, кој прераснува во хроничен дефокус од потребите и 

заложбите на правосудниот сектор. Од друга страна, Управниот одбор ги повикува 

судиите да го потврдат својот интегритет, преку нивните одлуки и секојдневно 

однесување, истовремено охрабрувјќи ги медиумите на сеопфатно и објективно 

пренесување на случајот, со цел овозможување соодветни предуслови за реална 

перцепција од страна на општата јавност“11. 

2.5 Во овој Извештаен период РСМ го отпочна процесот на Скрининг, како подготовка 

за пристапните преговори кон полноправно членство во Европската Унија, во кое спаѓа 

и поглавје XXIII. Треба да се напомене дека за разлика од досегашниот процес на 

подготовки и усогласувања со надлежните Институции на Европската Унија, во кој 

процес ЗСРСМ имаше активна улога, истото не можеме да го кажеме за Скрининг 

процесот, во кој случајно или не улогата на ЗСРСМ е минимизирана, користејќи разни 

технички бариери од типот на самофинансирање на активностите (државни), а за кои 

Здружението нема ресурси. Но и покрај се, ЗСРСМ активно го следи процесот и 

подготвува забелешки кои ќе бидат доставени на соодветен начин пред надлежните 

домашни и Европски институции.   

 Кога зборувам за инклузијата на ЗСРСМ, треба да се истакне нејзината активна 

улога со свои претставници во Работната група за (новата) Стратегијата за развој на 

правосудниот систем во рамките на Министерството за правда. Во таа работна група 

учествуваат, Секретарот на УО на ЗСРСМ судијата м-р Бетим Јахја и членот на Управниот 

одбор на ЗСРСМ, судијата Ѓорѓи Андонов, претседател на Основен суд Штип.  

 

 III. Советодавното тело за етика на судиите и судиите поротници. 

 

 Во овој извештаен период, Советодавното тело за етика на судиите и судиите 

поротници покажаа зголемени активности, преку имплементација на проект кој опфати 

 

11 Биди, Веб страна на ЗСРСМ, Соопштение од 20 декември 2022 година;  

https://telma.com.mk/2022/12/20/zdruzhenie-na-sudii-za-apelaciskoto-ponishtuvanje-na-tvrdina-target-

javnite-funkcioneri-da-se-vozdrzhat-od-komentari-sudot-navremeno-da-objasni-da-prestane-govor-na-

omrazaa-sudii/; https://fb.watch/blVQEGYqt2/, 

https://telma.com.mk/2022/12/20/zdruzhenie-na-sudii-za-apelaciskoto-ponishtuvanje-na-tvrdina-target-javnite-funkcioneri-da-se-vozdrzhat-od-komentari-sudot-navremeno-da-objasni-da-prestane-govor-na-omrazaa-sudii/
https://telma.com.mk/2022/12/20/zdruzhenie-na-sudii-za-apelaciskoto-ponishtuvanje-na-tvrdina-target-javnite-funkcioneri-da-se-vozdrzhat-od-komentari-sudot-navremeno-da-objasni-da-prestane-govor-na-omrazaa-sudii/
https://telma.com.mk/2022/12/20/zdruzhenie-na-sudii-za-apelaciskoto-ponishtuvanje-na-tvrdina-target-javnite-funkcioneri-da-se-vozdrzhat-od-komentari-sudot-navremeno-da-objasni-da-prestane-govor-na-omrazaa-sudii/
https://fb.watch/blVQEGYqt2/
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сет на прашања кои се однесуваа на видливоста на ова тело и афирмацијата на Кодексот 

за етика на судиите и судиите портници. А како основна карактеристика на овој период 

е зголемениот број на поставени прашања пред Телото и произнесување на истото. 

 

3.1  На 15 февруари 2022 година, Новиот состав на советодавното тело за судиска етика 

ја одржа конститутивната седница. 

Членовите    на   советодавното   тело   беа    избрани  од страна на Управниот одбор на 

Здружение на судиите, на XI седница одржана на ден 10 февруари 2022 година од 

редот на судиите и судиите поротници на Република Северна Македонија, по предлог 

на подружниците на Здружение на судиите, со мандат од 2 (две) години во следниот 

состав: 1.Шпенд Деваја - член судија на Врховен суд на РСМ 2. Исмета Амет - член 

претседател на Виш Управен суд 3. Александар Камбовски - член судија на Апелационен 

суд Битола 4. Рафиз Идризи - член судија на Апелационен суд Гостивар 5. Лидија Димова 

- член претседател на Основен суд Велес 6. Марина Здравкова - член судија на Основен 

суд Штип 7.Катерина Митковска - член судија поротник на Основен кривичен суд12 

 

3.2 Проектни активности во однос на Советодавното тело за судиска етика. Во насока 

функционирање и развој на Советодавното тело за судиска етика, што ќе доведе до 

воспоставување на само-регулаторни механизми за промоција и почитување на 

принципите на Кодексот за судиска етика од страна на судиите, Здружение на судиите 

во континуитет презема активности, користјќи разни меѓународни инструменти и 

механизми  и особено практиката на земјите од регионот и пошироко. Само да 

напоменеме дека со подршка на проектот „МАТРА“, се преземени низа активности 

дизајнирани во повеќе облици, почнувајќи од организирање на настан13за 

регионалните и европските искуства на кои покрај домашните судии учествуваа и судии 

од Р. Србија и Холандија, на кој се дискутираше за стандардите и практиката на овие 

земји од областа на етиката, како и други форми на соработка, како што е менторскиот 

систем воспоставен преку холандските судии за што за жал нашите судии не покажаа 

интерес. Во рамките на овој проект беше изготвена Правна анализа, која ги содржи овие 

стандарди, конкретни правни мислења и постапки од повеќе земји. Оваа правна 

 

12 Види, Веб страна на ЗСРСМ, Соопштение од 12 февруари 2022 година.  

13 Здружението на судиите во соработка со Холандската Амбасада преку проектот за обука на 
Советодавното тело за судиска етика, во периодот од 26-27.11.2018 година ја одржа првата дводневна 
работилница на тема „Судска етика, Советодавно тело за судска етика и статусот на судиите“. 
Работилницата, предвидена со проектната методологија, беше спроведена во соработка со Холандското 
здружение на судии и Здружението на судии на Р. Србија, преку учество на  судии со искуство во областа 
на судиската етика.  
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анализа беше презентирана14 и соодветно дистрибуирана до сите судии на РСМ, на 

Македонски, Албански и Англиски јазик15. 

 Во функција на исполнување на пепораките на ГРЕКО, за поедноставување на 

постапката за апликација на судиите и работа на Советодавното тело за судиска етика,  

Здружение на судиите со подршка на ОБСЕ – Мисијата во Скопје, пристапи кон 

изработка на напатствија за примена на Кодексот за судиска етика16. 

 Ова фактографска презентација на нормативните и практични претпоставки 

низ временската димензија, дава претстава за реалните напори на ЗСРСМ и донаторите 

во насока на афирмација на овој сегмент од судската независност и самостојност, 

напори за вистинска валоризација на овој саморегулаторен механизам кој до пред 

реформата можеше да превенира евентуални постапки за дисциплинска одговорност 

на судиите.  

 Пo последната реформа во правосудниот сектор и особено измените во Законот 

за судовите и Законот за судски совет, овој саморегулаторен механизам се издигнува на 

повисоко ниво и истиот претставува автономен инструмент за регулирање и контрола 

во сверата на етиката на судиите и судиите поротници, исклучувајќи ја во потполност 

улогата на Судскиот совет и репресивните инструменти, отварајќи нов хоризонт за 

доброволна и превентивна контрола на однесувањето на судиите од страна на самите 

судии. Холандскиот дух, (на нормативните решенија) наметна дополнителна обврска за 

заживување на овој инструмент, со цел користење на плодовите на ова решение, 

притоа намалувајќи ги шансите за регресија односно враќање на репресивните 

сегменти во оваа област.  

 ▪ Етичкиот кодекс и Телото за судиска етика го привлече внимението и на  

Проектот за граѓански ангажман (ЦЕП) финансиран од УСАИД, кој работи на зајакнување 

на конструктивниот ангажман на Граѓанското општество за политиките и прашањата од 

јавен интерес, како и зголемување и одржување на младинското ангажирање во јавниот 

живот во Република Северна Македонија. 

 Како што е наведено во Извештајот за напредокот на ЕК за 2020 година, постигнат 

е напредок со усвојувањето на Судскиот кодекс на етика, но имплементацијата на овие 

етички стандарди треба да се подобри. Вклучувањето на стандардите во секојдневната 

практика треба да биде придружено со засилен мониторинг на усогласеноста со 

 

14 На 5ти Јули 2019 година, на Апелациското подрачје Битола, беше презентирана правната анализа на 

стандардите и принципите на судската етика во рамките на проектот спроведен помеѓу Здружението на 
судиите и Амбасадата на Кралството Холандија во Македонија. На презентацијата се дискутираше за 
судската етика како и за импликациите на практичната примена на Кодексот на судиската етика, во 
заедничките напори за исполнување на препораките на ГРЕКО. 

15  Правна анализа на стандарди и принципи на судиската етика, Скопје, мај 2019 година. 

16  Види Бев страна на ЗСРСМ 
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етичките правила од страна на судиите и обвинителите, како и јасни санкции во случаите 

на неусогласеност17. 

 Во истиот контекст, ГРЕКО во својот извештај за евалуација од четвртиот круг кој 

ја испитуваше превенцијата на корупцијата во однос на пратениците, судиите и 

обвинителите, препорача дека треба да се преземат соодветни мерки со цел 

зајакнување на независноста, непристрасноста и интегритетот на судиите-поротници, 

меѓу другото, преку воведување конкретни насоки и обука за прашања за етика, 

очекувано однесување, спречување на корупција и конфликт на интереси и поврзани 

прашања. Во истиот извештај, ГРЕКО препорача да се преземат проактивни мерки од 

страна на релевантните институции за подобрување на Кодексот на судска етика. 

 Тргнувајќи од потребата за зајакнување на етичката димензија во судството 

особено потребата да се обезбеди консултативен/советодавен механизам кој ќе 

овозможи поединечни судии да добијат доверливи насоки за практични етички 

прашања, EWMI, во согласност со одобрениот работен план на CEP за шестата година, 

обезбеди техничка помош на Телото за етика на судиите и судиите поротници 

формиран од Здружението. 

 Во тесна соработка со Асоцијацијата, теренската канцеларија на EWMI во 

Северна Македонија ги идентификуваше потенцијалните проблеми и дизајнираше збир 

на активности што треба да бидат поддржани во рамките на CEP со цел да се адресираат 

препораките на ГРЕКО и да се поддржи пристапувањето на земјата во Европската унија. 

CEP: (i) обезбеди поддршка за промоција и видливост на Телото за етика на судиите и 

судиите поротници; (ii) организирање на меѓусебно вмрежување и обуки за судии и 

судии поротници во контекст на Кодексот на судиска етика; и (iii) обезбеди експертска 

поддршка во анализата и ревизијата на Кодексот за судска етика и неговото 

подобрување.  

 Реализацијата на овие активности ја надградија релевантност на Здружение на 

судиите и на Советот за етика на судиите и судиите поротници, и создаде систем за 

поддршка меѓу колегите за судиите како модел за учење, за постигнување 

извонредност како дел од напорите за поддршка на пристапот на земјата во Европската 

унија. 

 Во тесна соработка со теренската канцеларија на EWMI во Северна Македонија, 

Здружението на судии  ги спроведе следните задачи: 

 

 1) Организирање на воведен настан. Овој настан Здружението го искористи за 

промоција на новата активност поддржана од CЕП пред пошироката јавност, за 

 

17  Од проектната документација. 
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презентирање на планираните активности и за истакнување на надлежностите на 

Телото за етика на судиите и судиите поротници како клучен корисник на оваа 

активност. 

 На 22 февруари 2022 година, Проектот на УСАИД за граѓанско учество и 

Здружението на судии на Република Северна Македонија беа домаќини на 

конференцијата „Функционализација и операционализација на Телото за етика на 

судиите и судиите поротници во Северна Македонија“. За време на конференцијата, 

говорниците ја информираа општата и стручната јавност за целите и задачите на Телото 

за етика на судиите и судиите поротници, како и за активностите за зајакнување на 

неговите капацитети. Проектот на УСАИД за граѓанско учество обезбеди поддршка за 

промоција и видливост на Советодавното тело за судска етика формирано од 

Здружението на судии, организирање на меѓусебно вмрежување и обука за судии и 

судии - поротници во контекст на Кодексот за судиска етика, и ќе обезбеди експертска 

поддршка во анализата и ревизијата на Кодексот за судска етика18. 

 2) Дизајнирање на нова интернет платформа (веб-страница) на Телото за етика 

на судиите и судиите поротници, вградена во постоечката веб-страница на 

Здружението. Оваа специфична веб-страница е придружена со профили на социјалните 

мрежи и нејзината цел е да ја подигне видливоста на Телото за етика на судиите и 

судиите поротници но и со пошироката јавност. На веб-страницата ќе се објавуваат и 

одлуки, наоди, мислења и други релевантни публикации на Телото  за етика на судиите 

и судиите поротници и ќе биде вклучена можноста за поднесување електронско барање 

за мислење од Советот.  

 3) Дизајнирање на информативни флаери поврзани со етичкото однесување на 

судиите и судиите-поротници, односно етички правила за правилно извршување на 

судиската должност и избегнување на судир на интереси при вршењето на судиската 

функција. Флаерите Здружението го дистрибуираше до сите судови во Северна 

Македонија. Флаерот содржи и информации за Телото за етика на судиите и судиите 

поротници. 

 

18   Види Веб страна на ЗСРСМ, Соопштение од 22 февруари 2022 година. 
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 4) Спроведени се четири работилници за вкупно 80 судии од сите четири 

регионални Апелациони судови во Северна Македонија (20 учесници по работилница). 

Целта на оваа активност е peer-to-peer вмрежување и запознавање на локалните судии 

со улогата и работата на Советодавниот совет како и презентација на можност судиите 

да бидат ангажирани и да земат учество во неговите активности. 

 Претседателот на Советодавниот совет, судијата Шпенд Деваја со тројца 

претставници на Советот ја водеше оваа активност во улога на координативен тим 

помеѓу Советот и судиите од регионалните судови.  Овие работилници поттикнаа  

дебата за должностите и надлежностите на Советодавниот совет. За време на 

работилниците се разговараше за Кодексот на судиска етика како и потребата од негова 

анализа, ревизија и подобрување. На истите беше спроведено и непосредно 

истражување за улогата и важноста на Кодексот со акцент на неговата апликативност 

односно постапката за поставување на прашање и нивната важност односно бенифит за 

судиите. По секоја работилница, координативниот тим подготви краток извештај, во кој 

ги наведе темите за кои се дискутираше, наодите и специфичните потреби на локалните 

судии и судии поротници со цел тие да се решат во понатамошната работа на 

Советодавниот совет. 

 На четирите регионални работници, беа презентирани активностите на проектот  

и принципите на етичкиот кодекс, со посебен осврт на донесените мислења од страна 

на Советот за етика на судиите и судиите поротници. Судиите дискутираа за етичките 

стандарди и постапката за апликација и донесување на мислење, притоа сугерираа 

проширување на субјектите апликанти и можноста за разгледување на одредени 

прашања по службена должност.   

 Овие средби имаа промотивен и конуслтативен карактер, притоа исполнувањето 

на компонентата (3), изработка и дистрибуција на флаери имаше за цел промоција на 

етичките принципи и афирмација на Кодексот за етика. За поголема промоција на 
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активностите на Советот за етика, проектот обезбеди соодветна алатка во форма на 

посебна платформа (прозор) во постојната веб страна на ЗСРСМ. 

 Во насока на објективно осознавање на перцепцијата на судиите за Етичкиот 

кодекс и Советот за етика на судиите, проектниот тим спроведе Анкета со учесниците 

на регионалните работилници. Вкупно се анкетирани 78 учесници, од нив 57 одговорија 

на прашалникот, на 7 поставени прашања. 

 ▪ Во Апелационен суд Штип на 14 март 2022 година се одржа регионална 

работилница предвидена со проектот „Функционализација и операционализација на 

Советодавното тело за судиска етика“ финансиски подржана од страна Проект на USAID 

за граѓанско учество. Целта на оваа активност е peer-to-peer вмрежување и запознавање 

на локалните судии со улогата и работата на Советодавниот совет како и презентација 

на можноста судиите да бидат ангажирани и да земат учество во неговите активности. 

Оваа работилница поттикна дебата за должностите и надлежностите на Советодавниот 

совет19.  

 ▪ Советодавното тело за судиска етика на 14 април 2022 година одржа 

работилница во Основен суд Битола предвидена со проектот „Функционализација и 

операционализација на Советодавното тело за судиска етика со финансиски подршка 

од страна на Проект на USAID за граѓанско учество. На работилницата свое учество земаа 

судии и судии поротници од сите судови во Апелационо подрачје Битола. 

По дискусијата се специфицираа потребите на судиите и судиите поротници кои ќе 

бидат решени во понатамошната работа на Советоданото тело за судиска етика20.  

 ▪ На Апелационо подрачје Гостивар на 10 мај 2022 година се одржа регионална 

работилница. Оваа работилница финансиски подржана од страна на  Проект на USAID 

за граѓанско учество е предвидена со проектот „Функционализација и 

операционализација на Советодавното тело за судиска етика“. Судиите и судиите 

поротници од Апелационо подрачје Гостивар беа запознаени со улогата и работата на 

Советодавното тело за судиска етика и можноста да поднесуваат Барање до истото за 

прашања поврзани со етичкото однесување на судиите и судиите поротници21.  

 

 

 

 

 

19 Види, веб страна на ЗСРСМ, Соопштение од 14.03.2022 година. 

20 Види Веб страна на ЗСРСМ, Соопштение од 14 април 2022 година. 

21 Исто, Соопштение од 10 мај 2022 година.  
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 ▪ На 31 мај 2022 година, во Канцеларијата на Здружение на судии на Република 

Северна Македонија се одржа работилница со судиите и судиите поротници од 

Апелационо подрачје Скопје финансиски подржана од страна на УСАИД за граѓанско 

учество предвидена со проектот „Функционализација и операционализација на 

Советодавното тело за судиска етика“22. 

 5) Развиена анализа на сегашниот Кодекс на етика на судството кој ги вклучи 

препораките на ГРЕКО. Здружението на судии со поддршка на CEP идентификуваше 2 

локални и 1 меѓународен експерт со цел да го анализира Кодексот и да предложи 

прилагодувања кои ќе бидат во согласност со релевантните меѓународни стандарди и 

препораките дадени од ГРЕКО во нивниот извештај за евалуација од четвртиот круг и 

нејзиниот Привремен извештај усвоен во септември 2020 година. Експертскиот тим 

исто така спроведе сеопфатна анализа на практичните аспекти на функционирањето 

на Советодавниот совет и неговата позиција преку компаративна анализа на таквите 

советодавни комитети во други релевантни и слични меѓународни правни рамки. 

EWMI  предложи и го ангажираше американски експерт за меѓународна судска етика, 

професор Џејмс Молитерно, кој има долгогодишно искуство во судската етика, 

развивање програми за обука, анализи и консултации во оваа област. Според CEP, г-дин 

Молитерно веќе обезбеди насочена техничка помош за Академијата на судии и јавни 

обвинители во зајакнувањето на наставната програма за обука за судска етика и 

развојот на Етичкиот кодекс за Академијата во 2020 година. Тој обезбеди експертиза за 

судската етика во Србија, Чешка, Словачка, Украина и Грузија. 

 

 

 Прилог: Анализа на македонски, албански и англиски јазик 

 

 

22 Исто, Соопштение од 31 мај 2022 година.  



 

35 
 

 

 

 



 

36 
 

 

 



 

37 
 

 

 6) Организирање на завршна конференција. Целта на оваа активност  беше 

промоција на Анализа на Кодексот на судиска етика, која има за цел да се подигне 

свеста на судиите и судиите поротници од сите судови како и на пошироката јавност за 

улогата, одговорностите, надлежностите и работата на Советодавниот совет за судски 

Етика. Оваа конференција, исто така обезбеди инструкции за судиите и судиите 

поротници за тоа, како да комуницираат и како да аплицираат за советодавно мислење 
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од Советот и ќе ја зајакне важноста на таквата практика со цел да се зајакне судската 

етика како еден од клучните фактори во Процесот на пристапување во ЕУ23. 

 Конференцијата се одржа на 14 јули 2022 година, во хотелот Холидеј Ин, Скопје 

со почеток во 11:00 часот, Проектот на УСАИД за граѓанско учество и Здружение на 

судиите на Република Северна Македонија беа домаќини на конференцијата 

„Функционализација и операционализација на Советодавното тело за судиска етика во 

Северна Македонија”. На самата конференција стручната јавност беше информирана за 

реализираните активности согласно проектот: 

 ▪ Промоција на Анализата на примената на Кодексот за етика на судиите и 

судиите поротници која се состои од пет глави во кои се изработуваат компаративните 

аспекти на судиската етика, националните правни и практични аспекти, анализа на 

препораките од извештајот на ГРЕКО, извештај од консултантот во однос на барањата 

на ГРЕКО, Законот за судови и Кодексот за етика на судиите и судииите поротници 

донесен од страна на Врховен суд на РСМ , и на самиот крај анализата содржи Заклучоци 

и препораки. 

 ▪ Презентација на Веб апликацијата за судиска етика www.sudiskaetika.mk. 

Оваа специфична веб-страница е придружена со профили на социјалните мрежи и 

нејзината цел е подигнување на видливоста на Телото за етика на судиите и судиите 

поротници но и со пошироката јавност. На веб-страницата се објавуваат и одлуки, 

наоди, мислења и други релевантни публикации на Телото за етика на судиите и 

судиите поротници и е вклучена можноста за поднесување електронско барање за 

мислење од Советот. 

 ▪ Објава на Информативен флеер дизајниран за специфични прашања поврзани 

со етичкото однесување на судиите и судиите-поротници и за Советодавниот совет за 

судска етика - Етички принципи за судиите и судиите поротници24. 

  

 Мислења на советодавното тело за судиска етика во извештајниот период:  

1) Мислење Бр. 2 

До Советодавното тело за етика на судиите и судиите поротници поднесено е барање 

од страна на судија на Основен кривичен суд кое содржеше прашање: Дали е во ред 

судија да биде член на Ротари клуб во Скопје, основан со мисија членовите – 

професионалци од повеќе области и лидери во зедницата, своите вештини и можности 

да ги стават во служба на заедницата во која битисуваат.  

 

23 Од проектната документација. 

24 Веб страна на ЗСРСМ, 14 јули 2022 година.  

http://www.sudiskaetika.mk/
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Советодавното тело за етика на судиите и судиите поротници при Здружение на судиите 

на Република Северна Македонија, на седница одржана на ден 17.01.2022 година, 

донесе: 

МИСЛЕЊЕ 

Судија може да биде член на Здружение при што во своето дејствување да се 

однесува на начин со кој се зачувува достоинството и дигнитетот на судиската 

функција и да се раководи од принципите утврдени во Кодексот за етика на судиите 

и судиите поротници. 

О б р а з л о ж е н и е 

 

До Советодавното тело за етика на судиите и судиите поротници поднесено е барање 

од страна на судија на Основен кривичен суд кое содржеше прашање Дали е во ред 

судија да биде член на Ротари клуб во Скопје, основан со мисија членовите – 

професионалци од повеќе области и лидери во зедницата, своите вештини и можности 

да ги стават во служба на заедницата во која битисуваат. 

Советодавното тело за етика на судиите и судиите поротници го разгледа барањето, па 

по истото го донесе погоре наведеното мислење, кое е превентивно и има советодавен 

карактер, при што секој судија кој што сака да биде член на определено здружение, во 

зависност од актите на здружението, треба да оцени дали членувањето е во согласност 

со принципите на Кодексот за етика на судиите и судиите поротници25.  

 

2) Мислење Бр.3  

Советодавното тело за судиска етика при Здружение на судиите на Република Северна 

Македонија, на седница одржана на ден 11.04.2022 година, донесе: 

 

МИСЛЕЊЕ БР. 03 

1. Судија/судија -поротник, како и секој друг граѓанин, има право на здружување што 

вклучува и право да членува во спортски здруженија и асоцијации, но при 

остварување на овие права, секогаш треба да се однесува на начин со кој треба да се 

зачува и да не се прекршува принципот на интегритет и судир на интереси во 

вршењето на судиската функција. 

 

25 Види, Веб страна на ЗСРСМ, Соопштение од 17 јануари 2022 година. 
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2. Судија/судија -поротник, може да посетува спортски натпревари, под еднакви 

услови како и за секој друг граѓанин или член на спортски здруженија и асоцијации. 

3. Ако следење спортски натпревари, судијата/судијата - поротник го остварува под 

поповолни услови од условите како и за секој друг граѓанин или член на спортски 

здруженија и асоцијации, со користење на одредени погодности (обезбедување 

„бесплатен билет„ и друго), таквото прифаќање преставува повреда на основните и 

општите принципи (интегритет и судир на интереси), предвидени во Кодексот за етика 

на судии/судии поротници, само во случај ако: 

• е поврзано во вршењето на судската функција; 

• создава перцепција на несоодветно влијание; 

• предизвикува креирање реципроцитет, односно чувство на обврска кај 

примателот на погодноста да возврати на одреден начин на давателот на 

погодноста; 

• влијае на создавање на култура на општо прифатливо однесување; 

• создава услови за компромитирање на независноста, непристрасноста и 

угледот на судскиот систем. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

До Советодавното тело за етика на судиите и судиите поротници поднесено е барање 

од судија на Основениот суд Кавадарци со прашања: 

- дали судија може да членува или не во спортски здруженија или асоцијаци и дали 

таквото членство преставува судир на интереси, и нарушување на интегритетот; 

- дали судија може да посетува и следи фудбалски натпревари и дали тоа претставува 

судир на интереси и повреда на интегритет и 

- дали се повредувени некои принципи на етчкиот кодекс и кои и на други околности за 

кои Советодавното тело смета дека се однесуваат на судија во врска со спортски 

активности 

Советодавното тело разгледувајќи го барањето, согласно содржината во Преамбулата 

на Кодексот за етика на судиите и судиите поротници, како основа за искажување на 

мислењето зема во вид дека јавната доверба во судскиот систем и во моралниот 

авторитет и интегритет на судството е од голема важност во едно демократското 

општество, дека од исклучително значење е судиите, поединечно и заеднички, да ја 

почитуваат судската функција, да се стремат да ја подобрат и да ја одржат довербата во 

судскиот систем, доследно почитувајќи ги основните принципи на Обединетите нации 
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за независноста на судството и Бенгалорските начела за судско поведение, кои се 

осмислени како разумни правила содржани во Кодексот, така што сите делови од него 

треба да се читаат заедно како целина и секоја одредба треба да биде толкувана во 

контекст на секоја друга одредба и во согласност со неа, кои истовремено треба да се 

применуваат и во согласност со Уставот, законите и меѓународните конвенции 

ратификувани согласно Уставот, но и согласно другите прописи и подзаконски акти 

(релевантни околности). 

Истовремено, ја имаше во вид својата улога да искажува советодавни мислења и совети 

во однос на едно или повеќе прашања поврзани со етичкото однесување на 

судијата/судијата поротник, односно соодветното извршување на судиските должности 

и избегнување на судирот на интереси на судиите и судиите поротници во приватниот 

живот и вршењето на судиската функција, како и превентивната цел од искажаните 

мислења, кои треба да укажат кои поведенија претставуваат повреда на принципите на 

судискиот Кодекс, па во рамки на тоа искажа Мислење бр.3 од причина што : 

Согласно чл.58 од Законот за судовите предвидена е Забрана за примање подароци, или 

дека судијата во врска со вршењето на судиската функција, не смее да прима подароци, 

или да користи други погодности и олеснувања. 

Во глава III од Кодексот за судска етика, во поглавјето за Интегритет, е предвидена 

императивна норма која забранува примање на подароци за судиите и судиите 

поротници, како за материјални подароци така и нематеријални бенифиции. 

Понатаму во Кодексот се дава детално објаснување што се подразбира под поимот 

материјални податоци, под поимот нематеријални бенифиции и под поимот 

протоколарни подароци. 

3.4.1. Забраната за примање подароци се однесува на материјални подароци и 

нематеријални бенефиции. 

3.4.2. Под материјален подарок се подразбира пари, хартии од вредност, предмети, 

права и други услуги понудени на судијата или судијата поротник или нему блиски лица 

за преземање односно непреземање на определено дејствие при вршење на судиската 

функција. 

3.4.3. Под нематеријална бенефиција се подразбира секоја корист за судијата/судијата 

поротник, која не се обезбедува со плаќање, со цел да делува или да се воздржува од 

делување во согласност со своите обврски или да ги врши неговите надлежности 

спротивно на службените обврски и одредбите од овој Кодекс. Нематеријалната 

бенефиција исто така подразбира попуст во цени и услуги поради функцијата на 

судијата/судијата поротник, како и бесплатен професионален совет на судијата/судијата 

поротник. 
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3.4.4. Под протоколарен подарок се подразбираат подароци примени од страна на 

службени лица или од меѓународни организации, дадени за време на посети, приеми 

гостувања или прослави, чија вредност не надминува 3000 денари во дадена година. 

3.4.5. Претседателот на судот води Регистар со податоци за протоколарни подароци во 

кој го внесува: видот на подарокот, вредноста на подарокот, подарувачот, примачот, 

времето и местото на примање. Податоците од Регистарот за протоколарни подароци, 

претседателот на судот ги испраќа до Советодавното тело за судиска етика. 

Согласно одредбите предвидени во Кодексот за етика на судиите/судии поротници (кој 

дава насоки и обезбедува структура за регулирање на однесувањето, манифестирана на 

високо ниво на одговорност и етика) се очекува правилата содржани во него, 

носителите на судиските функции да ги искажуваат според стандардите што го 

одредуваат однесувањето на судиите и судиите поротници. Во случајот прашањата од 

судијата се однесуваат на примена на принципот на судир на интереси и принципот на 

интегритетот, кој претставува атрибут на чесност и праведност и на судир на интереси, 

така што судијата или судијата поротник секогаш не само во извршувањето на 

службените должности постапува чесно и на начин што е од корист за соодветното 

вршење на судиската функција, се однесува беспрекорно од гледна точка на секој 

разумен набљудувач (3.1 од Кодексот) со кое како во професионалниот, така и во 

приватниот живот, ја потврдува довербата на луѓето во интегритетот на судството (3.2 

од Кодексот). Во таа смисла, судијата/судијата поротник како предмет на постојано 

набљудување од страна на јавноста, слободно и доброволно прифаќа лични 

ограничувања кои обичниот граѓанин може да ги смета за преголемо оптоварување; тој 

е должен во вршењето на судиската функција и активности надвор од судот да развива 

стандарди на однесување кои придонесуваат за зачувување на угледот и достоинството 

на судот и судиската професија; тој не смее да го користи угледот на судиската функција 

за задоволување на приватните интереси; забрането е примање материјални подароци 

и нематеријални бенефиции и дека заедничката карактеристика на подароците и 

нематеријалните бенефиции во контекст на судир на интереси е таа дека истите се 

даваат односно примаат во директна или индиректна врска со вршењето на судиската 

должност. 

Отука, според мислење на Советодавното тело, Судија/Судија поротник, како и секој 

друг граѓанин, има право на здружување што вклучува и право да членува во спортски 

здруженија и асоцијации, но при остварување на овие права, секогаш треба да се 

однесува на начин со кој треба да се зачува и да не се прекршува принципот на 

интегритет и судир на интереси во вршењето на судиската функција. 

Исто така според мислење на Советодавното тело, Судија/Судија поротник, може да 

посетува спортски натпревари, под еднакви услови како и за секој друг граѓанин или 

член на спортски здруженија и асоцијации. 
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Според мислењето на Советодавното тело, ако при следење спортски натпревари, 

судијата/судијата - поротник го остварува под поповолни услови од условите како и за 

секој друг граѓанин или член на спортски здруженија и асоцијации, со користење на 

одредени погодности (обезбедување „бесплатен билет„ и друго), таквото прифаќање 

преставува повреда на основните и општите принципи (интегритет и судир на интереси), 

предвидени во Кодексот за етика на судии/судии поротници, само во случаеви како што 

е наведено во точка 3 од диспозитивот на Мислењето. 

Советодавното тело со ова Мислење, уште еднаш сака да им укаже на судијата/судијата 

поротник при активното членување и дејствување особено во спортски здруженија, 

таквото членување треба внимателно да се испита од аспект на актуелни пречки 

(вмешаност на политиката во одредени спортски гранки) или можноста одредени 

активности да бидат предмет на судски постапки. Во таа смисла е потребно да се 

избегнува членството во спортски здрженија чии активности од аспект на редовно и 

разумно резонирање оставаат впечаток на недозволени активности, било заради 

честото појавување пред суд, или заради активности кои се оценети од јавноста како 

неетички и морално спротивни26. 

     

3) Мислење Бр.4 

Советодавното тело за судиска етика при Здружение на судиите на Република Северна 

Македонија, на седница одржана на ден 11.05.2022 година, донесе: 

 

МИСЛЕЊЕ 4 

Повреда на Кодексот за етика на судиите и судиите поротници и на принципот на 

непристрасност е постапувањето на судијата кога за свои потреби или за водење на 

судски постапки има ангажирано како полномошник – адвокат, истиот да постапува 

во предмети во кои тој адвокат се јавува како полномошник на било која странка за 

време додека помеѓу адвокатот и судијата постои однос на налогодавач и 

налогопримач . 

Не претставува повреда на Етичкиот Кодекс, ако судија постапува во предмети во кои 

како адвокат се јавува полномошникот на спротивната странка (во постапките каде 

што судијата е тужител или тужен). 

 

26 Види, Веб страна на ЗСРСМ, Соопштение од 11 април 2022 година; Анализа на примената на Кодексот 

за етика на судиите и судиите поротници, Проф д-р Џејмс Молитерно, Доц. Д-р Џемали Саити, Проф 

Д-р Ана Павловска Данева, м-р Андреј Божиновски, USAID & ЗСРСМ, Скопје 2022,на страна 3:  

Постојните советодавни мислења претставуваат добар почеток  и можат да се усовршат во изградбата 

на еден функционален и корисен систем.  Мислењето број 3 во голема мера претставува потенциален 

модел како по форма така и по содржина за Советодавни мислења во иднина (Молитерно).    
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О б р а з л о ж е н и е 

 

До Советодавното тело за судиска етика поднесено е барање од страна на судија на 

Основен граѓански суд Скопје кое содржеше прашање: ,,Дали преставува повреда на 

Етичкиот Кодекс, ако јас како судија или бил кој друг судија за свои потреби или за 

водење на судски постапки имам/ме ангажирано како полномошник – адвокат, ако 

постапувам/ваме во предмети во кои тој адвокат се јавува како полномошник на било 

која странка. 

Исто така беше поставено прашање: Дали преставува повреда на Етичкиот Кодекс, ако 

јас како судија или бил кој друг судија постапувам/ваме во предмети во кои како 

адвокат се јавува полномошникот на спротивната странка (во постапките каде што јас 

или бил кој друг судија сме тужители или тужени). 

Советодавното тело за судиска етика на одржана седница на ден 11.04.2022 го разгледа 

барањето, па по истото го донесе погоре наведеното мислење, кое е превентивно и има 

советодавен карактер, а раководејќи се од следните принципи на субјективна и 

објективна непристрасност на судијата: 

Согласно Кодексот за етика на судии и судии поротници, Принципот на Непристрасност 

и неговата примена е од суштествено значење во извршување на судиската функција, 

поради што судијата/судијата поротник е должен да ја врши истата непристрасно, како 

при донесувањето на одлуките, така и во водењето на постапките. 

Непристрасноста како етичко начело означува непостоење на предрасуди или 

пристрасност од лична, објективна или функционална природа на судијата да постапува 

во конкретен предмет иако тоа не е недвосмислено пропишано со закон. 

Судијата/судијата поротник е обврзан секогаш да ги препознае со закон и судска 

практика утврдените случаи, и да побара свое изземање од предмет што му е доделен 

во работа или по кој е определен да постапува. 

Непристрасноста на судиите, и според субјективниот тест, може да биде тестирана во 

две категории на ситуации: ситуации од функционална природа и ситуации од 

персонална природа. 

Судијата би требало да бара изземање за постапување во определен предмет доколку 

лично смета дека не е во состојба непристрасно да постапува и да донесе одлука во 

определен предмет. 

Судијата би требало да побара изземање од постапување по определен предмет 

доколку постојат проверливи објективни факти кои предизвикуваат легитимно 

сомневање или страв да судијата постапува пристрасно во определен предмет гледано 

од перцепција на разумен набљудувач. 
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Професионалните, финансиски или лични врски помеѓу судијата и полномошниците на 

странките во постапката можат да предизвикаат сомневање во впечатокот за 

непристрасноста на судијата односно објективно оправдано сомневање во 

објективноста и непристрасноста на судијата да постапува во определен предмет иако 

тоа зависи од околностите на предметот и природата на таквите врски и се оценува од 

аспект на разумен набљудувач. 

Во случајот, според мислење на Советодавното тело, судија или судија поротник, кој ќе 

ополномошти адвокат за застапување на неговите интереси во судска постапка, 

воспоставува персонална врска со адвокатот која може да покрене сомневања околу 

неговата непристрасноста, иако тоа ќе зависи од околностите на предметот и од 

природата на поврзаноста за која станува збор од аспект на разумен набљудувач. 

Во такви ситуации, првенствено одговорност на поединечниот судија е да ги 

идентификува/препознае пречките за негово учество во постапката во конкретен 

предмет, дали тие пречки можат или не, да се подведат под “разумно сомневање во 

непристрасноста“ и дали треба да се повлече или, пак, кога е соочен со ситуација во која 

е издржано дека треба да биде дисквалификуван/изземен, иако недвосмислено не 

мора да се изземе согласно закон, да им обрне внимание на странките за тоа прашање 

за да им дозволи да го оспоруваат неговото учество. 

Со цел зачувување на непристрасноста на судијата и на судовите во секој случај се 

препорачува да судијата сите врски кои постојат помеѓу судијата и полномошниците во 

постапката ги открие на самиот почеток на своето постапување како би се овозможило 

да странките во постапката или нивните полномошници го оспоруваат неговото учество 

во предметот. 

Имајќи го во предвид значењето не само на субјективната и објективната 

непристрасност на судијата туку и на барањето за оставање впечаток кај јавноста за 

непристрасноста на судијата, ова тело смета дека може да се јави сомневање во 

непристрасноста на судијата доколку истиот постапува во предмети во кои како 

полномошник на странките се јавува адвокат кој судијата го има лично ангажирано да 

го застапува во определени предмети за време додека постои односот на налогодавач 

и налогопримач помеѓу судијата и адвокатот27. 

 

Како резиме: Во овој Извештаен период, а по Конституирањето на новиот состав на 

Телото за судиска етика, беа имплементирани сите активности во рамките на проектот 

на УСАИД за Поддршка на функционалноста на телото за судиска етика, и беа донесени 

значајни советодавни мислења , кои од страна на експертот Проф. Молитерно во 

Анализата за примената на Кодексот за судиска етика на судиите и судиите поротници 

 

27 Веб страна на ЗСРСМ, 11 мај 2022 година.  
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го квалификува како значаен напредок, а мислењето број три го квалификува како 

модел на кој можат да се засниваат идните советодавни мислења. Од горното можеме 

да заклучиме дека Советодавното тело во овој извештаен период  дал значаен придонес 

во рамките на своите надлежности, притоа сметаме дека по агресивно да се 

промовираат достигнувањата на оваа тело и преки веб платформата во рамките на веб 

страната на ЗСРСМ и преку соодветни јавни порезентации. Овој придонес особено е 

важен во однос на препораките на ГРЕКО и вкупните активности за подобрување на 

угледот и довербата во правосудниот систем. Се надеваме дека веќе воспоставената 

интеракција помеѓу Телото за етика на судиите и судиите поротници и натаму ќе 

продолжи.  

 

 IV. Судско медиумски совет. 

 

 

 За разлика од телото за етика Судско медиумскиот совет, во овој извештаен 

период манифестира намалена активност, притоа евидентни беа несогласувањата 

помеѓу двете фели во оваа тело, со забележлива доминација на новинарскиот дел, за 

сметка на судискиот. Во овој период судиите не успеаа да ја наметнат нивната агенда 

делувајќи потполно дефанзивно.  

 Практичното функционирање не ги исполни очекувањата на двете страни. 

Новинарите не успеаа до крај да ги наметнат нивните ставови пред нивните 

уредништва за потребата од унапредување на дијалогот и информирањето за 

судските настани, а од друга страна судиите не успеаа да најдат модус за наметнување 

на нивната агенда и покрај повеќе обуки и добри практики, кои може да служат како 

алатка за остварување на истото, оставајќи само по себе телото да манифестира 

позитивна промоција на судството. 

 Потешкотии во функционирањето на телото се манифестира и на организационо 

ниво, односно не секогаш истото било функционално, почнувајќи од неможноста да се 

обезбеди кворум се до минорни несогласувања од типот на времето на одржувањето 

на состанокот и други причини, генерално предизвикани од пасивнот однос на дел од 

новинарите (медиумите) и судиите.  

 Но и покрај се Телото успеа да ја задржи дебатата, со сите потешкотии. Тоа го 

покажуваат Извештаите за работа и остварените активности подржани од страна на 

Амбасадата и Владата на САД, кои резултираа и со издавање на Прирачник за судии и 

новинари (2020)28. 

 Со подршка на Владата на САД и Амбасадата на САД во Скопје, и во овој 

Извештаен период во тек се низа активности со цел натамошно етаблирање на Судско 

 

28 Од Анализата  на функционирањето на СМС и предлог мерки за потребите  односно подобрување 

на функционирањето на Советот, Скопје 2022 година. 
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медиумскиот совет и негова целосна функционалност. Овој проект ќе се спроведе во 

период од три години, почнувајќи од јуни 2022 година. Истиот е под целосно 

админстрирање од страна на проектен менаџер и правниот советник на ЗСРСМ, под 

мониторинг на претставник на Амбасадата на САД во Скопје и пректниот офицер од 

Вашингтон.  

 Здружението на судии на Република Северна Македонија на 1-ви јуни 2022 

започна со имплементација на овој проект под назив “Поддршка на транспарентноста 

во судството и промовирање на јавната доверба во правниот систем”, во партнерство 

со Центарот за правни истражувања и анализи. Период на имплементација: 01/06/2022 

– 31/03/2025. 

 Главна цел на истиот е зајакнување на капацитетите на Судско медиумскиот 

совет, преку дизајнирање и имплементирање на стратегии, организирање и 

спроведување на тренинг програми, предлагање на законски измени и друга 

регулатива, извршување на целисходни активности кон судството, медиумите и јавноста 

кои целат да ја зголемат транпарентноста и отчетноста, како и да инспирираат доверба 

во судските институции. 

Проектот е дизајниран да ги поддржи судските институции во Република Северна 

Македонија во нивните напори за зголемување на транпарентноста, отчетноста и 

квалитетот на правдата. 

Проектни цели: 

1. Зајакнување на капацитетите на судството за навремено и точно споделување на 

информации со медиумите и јавноста за кривични судски предмети, 

2. Зајакнување на капацитетите на новинарите за навремено и прецизно споделување 

информации поврзани со кривични предмети и проблеми со владеењето на правото, 

3. Подобрени институционални капацитети на Судско медиумскиот совет, 

4. Развој на план за следење и евалуација на ефектот од спроведување на проектот; 

 

1.) Првата активност на овој проект беше изработката на Анализа за функционирањето 

на Судско Медиумскиот совет и предлог мерки за потребите односно подобрување 

на функционирањето на советот, во која покрај описот на досегашното 

функционирање на СМС, тргнувајќи од нормативната поставеност и утврдените цели, 

се фокусира на практичното функционирање, евидентираните слабости, и предлог 

активносто за подобрување на работата на Судско медиумскиот совет, со подршка на 

инструментите и активностите предвидени во проектот.  
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2.) Одржување на дводневна работилница. 

Во рамките на Проектот, Подршка на судската транспарентност и унапредување на 

јавната доверба во правосудниот систем во Република Северна Македонија, се одржа 

Работилница за тим билдинг и развој на комуникациската стратегија на Судско 

медиумскиот совет. Работилницата е одржана на 1-2 декември 2022 година во Велес, 

на која учествуваа 19 учесници, во најголем број членови на Судско медиумскиот совет 

од редот на судиите и новинарите, тим билдинг експерт, проектниот тим и гостин 

новинар од Масачусет. Оваа работилница имаше за цел промоција на проектот, 

спроведување на комуникациски активности со цел да се дизајнира стратешки 

комуникациски план за СМС, тим билдинг активности за подобрување на соработката, 

усогласување околу целите, градење на ефективни работни односи и наоѓање на 

решенија за евентуални тимски проблеми на новоизбраните членови на СМС.   

▪ Информација за работилницата: Судии и новинари, членови на Судско-медиумскиот 

совет изминатите два дена заедно со новинарката од „Бостон глоуб“, Рејчел Коен, 

разговараа кои се идните предизвици на ова тело во Република Северна Македонија. 

Обуката беше посветена на градење меѓусебна доверба и зголемување на капацитетите 

и перформансите. Целта не е променета: поголема транспарентност на судовите и 

зголемена јавна доверба во правосудството. Новинарката Коен го претстави 25-

годишното функционирање на Судско-медиумскиот совет во Масачусетс, САД. Рече 

дека овие тела за соработка се уникатни и дека со меѓусебна доверба и соработка 

даваат резултати. Ова е прва активност во следните три години на Судско-медиумскиот 

совет, која се спроведува преку Здружение на судиите на РСМ и Центарот за правни 

истражувања и анализи, а со поддршка од Бирото за меѓународна борба против 

наркотици и за спроведување на законите (ИНЛ) при Стејт департментот на САД29. 

 

▪ Менторската програма спроведена од страна на Новинарката Рејчел Коен од „Бостон 

глоуб“. На 30 ноември таа разговараше со претседателот на Судско-медиумскиот совет, 

м-р Васко Маглешов, со потпретседателката на Советот, судијката Емилија Шопар, и со 

судијата Ѓорѓи Андонов, кој е член на Судско-медиумскиот совет. Овие средби беа во 

пресрет на работилница за судии и новинари што се одржа во Велес30. 

 

 

 

29 https://www.facebook.com/people/ Судско – медиумски совет при Здружение на судии на РС 

Македонија, објава од 2 декември  2022 година 

30 https://www.facebook.com/people/ Судско – медиумски совет при Здружение на судии на РС 

Македонија, објава од 30 ноември  2022 година. 

https://www.facebook.com/people/
https://www.facebook.com/people/
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3.)  Промовирање на активностите на СМС во судските институции, невладиниот и 

медиумскиот сектор. 

3.1 На 6 април 2022 година, новинарот Васко Маглешов, член на Судско-медиумскиот 

совет, на состанок во Академијата за судии и јавни обвинители, со претставници на 

Хелсиншкиот Комитет на Холандија, Free Press Unlimited и Здружението на новинари, 

им ги пренесе активностите и искуствата од досегашната работа. Работниот состанок се 

одржа во рамките на соработката која Академијата за судии и јавни обвинители ја има 

со институциите чии претставници беа дел од денешниот состанок, а во фокусот на 

темата беше унапредувањето на односот помеѓу судиите и новинарите сé со цел да се 

врати довербата на јавноста во правосудството31. 

3.2 Членовите на Судско - медиумскиот совет на седницата одржана на 21 декември  

одлучија до Министерството за правда да поднесат иницијатива за измена на Законот 

за движење и управување со предметите, со која се бара да бидат објавени сите судски 

одлуки, а не само правосилните, какво што е моменталното законско решение. 

Неправосилните одлуки, како што тоа беше нормирано во стариот закон, да бидат 

објавени во анонимизирана верзија32. На 26.12.2022 година, до Министерството за 

правда на РСМ, Судско медиумскиот совет достави Иницијатива за Измени на Законот 

за управување и движење со предметите од 2020 година33. На 28 декември 2022 година, 

новинари, кои се членови на Судско-медиумскиот совет присуствуваа на брифинг со 

министерот за правда, Никола Тупанчески што се одржа во ресорното Министерство за 

правда. На брифингот, покрај другото го изразиле нивното очекување за измена на 

Законот за движење и управување со предметите, во насока на објава на 

неправосилните судски одлуки, со цел поголема транспарентност и отворена правда34.  

3.3 За важноста на Судско медиумскиот совет говореше и Амбасадорката на САД во 

Република Северна Македонија, Кејт Брнз, на гостување во телевизија Телма, каде ја 

 

31 Види,https://www.facebook.com/people, Објава од 6 април 2022 година.   

32 https://www.facebook.com/people/ Судско – медиумски совет при Здружение на судии на РС 

Македонија, Oбјава од 21  декември  2022 година 

33 https://www.facebook.com/people/ Судско – медиумски совет при Здружение на судии на РС 

Македонија, објава од 26  декември 2022 година. До министерот за правда Никола Тупанчески, 

попладнево Судско-медиумскиот совет ја достави иницијативата за промена на членот 9 од Законот за 

движење и управување со предметите, со која се бара измена, што ќе овозможи објавување не само на 

правосилните, туку и на неправосилните судски одлуки.Судско-медиумскиот совет оваа промена ја 

побара по барање на новинарите, со цел поголема транспарентност на судските одлуки и нивна 

достапност до јавноста.   

34 Исто, Објава од 28 декември 2022 година.  

https://www.facebook.com/MinisterstvoPravda?__cft__%5B0%5D=AZW4qjlb6SFkjLI3rloj7Y18F5vt3-Wnff-dZ9OQafiSQcIp4KUtt_c1vnFfSMWZjfjG7yM8DTTto3XkbaVIHC-yNfqwis8JgTUFW0p05-uGgDHPcbZXCHj3gNXqii1taOnouCS0OPxfJhFHTm8ER2QdxYjWsdiBToeDOdIWlE3lhoi81YdoV7oo56akqYsJP5VXnvGqkL-6jDrZ9Re4G9Ss&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/MinisterstvoPravda?__cft__%5B0%5D=AZW4qjlb6SFkjLI3rloj7Y18F5vt3-Wnff-dZ9OQafiSQcIp4KUtt_c1vnFfSMWZjfjG7yM8DTTto3XkbaVIHC-yNfqwis8JgTUFW0p05-uGgDHPcbZXCHj3gNXqii1taOnouCS0OPxfJhFHTm8ER2QdxYjWsdiBToeDOdIWlE3lhoi81YdoV7oo56akqYsJP5VXnvGqkL-6jDrZ9Re4G9Ss&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/people
https://www.facebook.com/people/
https://www.facebook.com/people/
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потенцира важноста на Судско-медиумскиот совет, кој функционира со поддршка на 

Амбасадата на САД во земјава35. 

3.4 Членови на Судско-медиумскиот совет, новинари и судии учествуваа на 

Регионалната дводневна работилница што се одржува во Белград со поддршка на 

Министерството за надворешни работи на Холандија. На работилницата беше 

презентирана работата и активностите на Судско-медиумскиот совет при Здружение на 

судиите на РСМ36 

4.) Согласно Одлуката за оснивање на Судско медиумскиот совет донесена од страна на 

Управниот  одбор на ЗСРСМ, Управниот одбор на ЗСРСМ на  XV-та седница одржана на 

ден 18 ноември 2022 година на предлог на председателот на ЗСРСМ судија д-р Џемали 

Саити, а по претходно обавени консултации го избра новиот состав на Судско 

медиумски совет со мандат од две години. 

Членовите на Судско-медиумскиот совет, судии и новинари на 23 ноември 2022 година, 

го конституираа третиот состав на ова тело кое беше формирано во 2018 година, во кое 

влегуваат четворица стари и единаесетмина нови членови. За членови на Судско-

медиумскиот совет од редот на новинарите се избрани Александар Атанасов од МИА, 

Васко Маглешов од „Призма.мк“, Елена Ивановска Мукоска – ТВ Телма, Зоран Јаневски 

– ТВ Сител, Ардит Рамадани – ТВ Алсат, Михаела Димовска – ТВ Канал 5, Михајло Донев 

– ТВ 24 и Самије Дураку – МТВ2. Од редот на судиите се избрани Мирјана Лазарова 

Трајковска, судија на Врховниот суд, Иван Џолев – претседател на Основниот кривичен 

суд – Скопје, Бурим Сејдини – претседател на Управниот суд, Ѓорѓи Андонов – 

претседател на Основниот суд – Штип, Емилија Шопар Јованова – судија во Основниот 

граѓански суд, Јасмина Шишковска Стојковиќ – судија во Основниот суд – Прилеп и 

Бетим Јахја – судија на Основниот суд – Тетово. За претседател по систем на двегодишна 

ротација е избран новинарот Васко Маглешов, а за заменик-претседател од редот на 

судиите, судијката Емилија Шопар37. 

 

Како заклучок: Како резултат на досега спроведените активности, сепак можеме да 

констатираме забележително подобрување на комуникацијата помеѓу двете фели. Се 

по присутни се јавните објавување на судските одлуки, брифинзи на претседателите на 

судовите со новинарите, назначување и едукација на лица задолжени за комуникација 

со јавноста, но и натаму остануваат дел од разликите, кои се манифестираат и во 

работата на Судско медиумскиот совет. Така, повеќето членови на Судско медиумскиот 

 

35 https://www.facebook.com/people/ Судско – медиумски совет при Здружение на судии на РС 

Македонија, објава од 31 август 2022 година.  

36 https://www.facebook.com/people/ Судско – медиумски совет при Здружение на судии на РС 

Македонија, објава од 13 октомври 2022 година. 

37 https://www.facebook.com/people/ Судско – медиумски совет при Здружение на судии на РС 

Македонија, објава од 23 ноемри 2022 година. 

https://www.facebook.com/people/
https://www.facebook.com/people/
https://www.facebook.com/people/
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совет од редовите на судиите, се на мислење дека новинарите не вложуваат доволно 

напори во промотивни активности односно обелоденување на позитивни и 

афирмативни активности на судиите. Потребни се дополнителни напори и 

интензивирање на активностите. Во таа насока е потребен проактивен пристап на 

членовите на СМС од редот на судиите, со цел апсорбирање на горенаведениот 

новинарски сегмент, со финална цел, подобрување на мислењето и довербата во 

судскиот систем, што е основна цел на оваа тело, моделирано по примерот на 

функционални правосудни системи и демократии.  

  

 V. Охридска меѓународна судска конфренција 

 

1.) VI - та Меѓународна конференција на тема „Судската независност низ реформскиот 

процес – очекувања и реалност“ 

 

На 24 и 25 Март 2022 година Здружение на судиите на Република Северна 

Македонија во соработка и со поддршка на Амбасадата на САД во Скопје и CEELI 

Институтот за владеење на правото како партнерска организација ја организираа VI - та 

Меѓународна конференција на тема „Судската независност низ реформскиот процес – 

очекувања и реалност“. На Конференцијата учествуваа поканети учесници од 

Регионални здруженија на судии, судии од подружници на Здружение на судии, 

претседатели на судови и членови на Судски совет на РСМ, како и правни советници од 

Амбасадaта на САД. Во своите излагања учесниците споделија корисни дискусии за 

судската независност, финансирањето на правосудниот сектор, судскиот интегритет, 

мерки за заштита на судската независност и самостојност со посебен акцент на 

Здруженијата на судии. На истата се зборуваше и за пристапот до правда и 

зголемувањето на довербата на јавноста во судството38. Настанот беше модериран од 

страна на претседателот на ЗСРСМ, судија д- р Џемали Саити судија на Врховен суд на 

РСМ, Воведни излагања имаа: НЕ. Кејт Марие Бирнс, Амбасадор на Соединетите 

Американски Држави во Република Северна Македонија, заменикот министер за 

правда во Владата на РСМ д-р Агими Нухиу, Н.Е. Фреда Грили - CEELI – институтот за 

владеење на правото и судија д-р Џемали Саити, Претседател на Здружение на 

судиите на Република Северна Македонија.  

 На првиот панел говореа:  

- Судија, Беса Адеми – Претседател на ВСРСМ, која се осврна на потребата од суштинска 

независност, нагласувајќи ја улогата на Општата седница во воедначувањето на 

судската пракса, донесените начелни правни мислења и начелни ставови. 

Претседателот на ВСРСМ, говореше и за релевантноста на мислењата на Врховниот суд, 

 

38 Види, веб страна на ЗСРСМ, Соопштение од 26 март 2022 година.  
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односно Општата седница за предлог Законите од областа на судството и потребата од 

нивно почитување од страна на извршната власт. Претседателката Адеми се осврна и на 

потребата од уредување на жалбената постапка во постапката по жалба против 

одлуките на Судски совет како и улогата на Судскиот совет, Врховниот суд и ЗСРСМ, во 

напорите за поголема финансиска независност.  

- Претседателката на Судски совет, Павлина Црвенковска, говореше за довербата во 

судството, институционалната независност, заштитата на судиите, постапката за 

оценување и унапредување, постапките пред Судски совет, нагласувајќи го фактот дека 

тие се водат само за очигледни прекршувања од страна на судиите, притоа 

напоменувајќи дека се применуваат и други санкции, а не само разрешувања на 

судиите. Во продолжение зборуваше за новата метотологија за оценување како 

можност за проектирање на иднината. 

- Третиот панелист, судијата Пол Бајрон, федерален судија во Орландо, зборуваше за 

теоријата на судиската независност така - наречената теорија на Александар Хамилтон, 

притоа нагласувајќи дека во моментот во САД постои судир помеѓу демократските и 

недомократските сили, кои сакаат да го политизираат судството и медиумите, притоа 

се осврна и на прашањето како да се одбраниме од социјалните медиуми и другите 

влијанија. Во продолжение зборуваше и за начинот на избор на судија како важен 

индикатор за независно судство,  осврнувајќи се на самата постапка за избор во САД  

и многуте проверки од страна на ФБИ за безбедносни прашања. Судија Бајрон, 

зборуваше и за разрешување на судии поради дисциплински повреди, поради 

несоодветно однесување, и корупција, нагласувајќи дека постапката се води пред 

Долниот дом, а потоа финална одлука ја донесува Сенатот со 2/3 – за да биде осуден 

еден судија за неговото прекршување. Во однос на платите на судиите истакна дека 

платата на судијата е Уставна категорија и тие не можат да се намалат. Говореше и за 

ефикасноста на судовите и дигитализацијата, притоа нагласи дека во Орландо сите 

списи се во електронска форма. 

- Судија Волковски од Полска, зборуваше за финансиска независност, 14 -те начела на 

Мрежата на Судски Совети. Зборуваше за улогата на Парламентот и креаторот на 

буџетот на судството, притоа истакна дека тој не треба да се намали. Потенцираше 

дека платите на судиите се уставна определба. Можно е отстапување односно 

намалување на плати само доколку има кризна односно социјална состојба. Го наведе 

примерот со Португалија, кога сите плати беа намалени на ниво на држава. Тогаш,  

Здружение на судии на Португалија покрена постапка пред Судот на правдата, но Судот 

одлучи дека тоа е можно кога се намалуваат сите плати во јавниот сектор во државата. 

Во продолжение зборуваше за висината на платите во Бугарија, која се движи од  2000 

Евра  како најниска до 3000 Евра, која согласно Законот треба да се покачи 7-8% секоја 

година. Постои 13 -та плата. Во Бугарија просечна плата е 800 Евра. Во Албанија, пред 

2018 година, платата на судиите се движеше од 500 – 800 Евра. Од јануари 2019 година  

-  прв степен и АП 1800  Евра. Во Полска, платата од 2500 Евра е Законска категорија. 

Се пресметува врз основа на просечната плата, која од 2020 година е замрзната. Во 

продолжение зборуваше за состојбите во Полска во однос на суспензијата на судии, 
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Судскиот совет, со посебен соврт на Здруженијата на судии. Полска има силни 

Здруженија на судии, вкупно четири здруженија на 9000 судии. Најсилното Здружение 

е со 4000 судии, кој креираше посебен финансиски фонд за одбрана на судиите. 

Зборуваше за организираните протести против реформите во судството за што добиле 

голема подршка од страна на граѓаните. Нагласи дека Здружението презело улога која 

им припаѓа на Судски совет и на судските школи, притоа нагласи дека Полските судии 

сеуште ги учат лекците за комуникација со медиумите за да се одбранат од политиката. 

Во овој контекс покажа посебен интерес како би можело да се имплементира Судско 

медиумскиот совет по примерот на СМС при ЗСРСМ.   

- Фрида Грили говореше за активностите на CEELI, програмите за on-line едукација, on 

line судење, отворен за судии, невладини. Исто така зборуваше и за Прирачникот за 

судење од далечина – преведен на МК и промовиран во АСЈО. 

- На првиот ден, говореше и м-р Бетим Јахја, судија на Основен суд Тетово и Секретар на 

ЗСРСМ, кој се осврна на нереализираната депрофесионализација на Судски совет, за 

забраната за избор на претседател на Судски совет од редот на судиите со посебен осврт 

на активностите на Судски совет, за кои нагласи дека во последно време се ставаат во 

одбрана на судиите. Во продолжение зборуваше и за активностите на ЗСРСМ во однос 

на Стратегијата и други важни прашања. На учесниците им се обратија и панелистите: 

Жарко Хаџи Зафиров од Центарот за правни истражувања и анализи; Никола 

Прокопенко од Министерството за правда; Ќерим Адемај член на Судскиот совет на 

Косово,  Рејчел Коен од „Бостон глоуб“, Гордана Дувњак новинар на Фокус и член на 

СМС, Милан Бајич од Врховен суд на Република Србија, судија Тодор Поп Панев која ја 

презентираше Стратегијата на СМС. На вториот ден се обратија д-р Наташа Габер 

Дамјановска директор на АСЈО,  James Alison Lofton – од Универзитетот на Југоисточна 

Европа – Тетово, Лорета Горгиева  и Сашко Георгиев членови на  Судски совет на РСМ и 

судија Марина Здравкова, член на Советот за етика на судиите и судиите поротници при 

ЗСРСМ. 

   

Заклучоци: VI - та Меѓународна конференција 

1. Судската независност претставува гарант за владење на правото и правната сигурност 

на граѓаните. 

2.  Финансиската независност е клучната компонента на вкупната судска независност и 

истата треба да биде проследена со соодветни Законски гаранции, притоа платите на 

судиите се одраз на достоинството и угледот на судиската функција.  

3. Високите судови и Судските совети треба да ја гарантираат судската независност и 

самостојност. 

4. Здруженијата на судии имаат клучна улога во унапредувањето на судската 

независност и заштитата на статусот на судиите. 
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5. Транспарентноста претставува главен предуслов за довербата на граѓаните во 

судовите, притоа Судско медиумскиот совет при ЗСРСМ дава видлив придонес во 

унапредувањето на транспарентноста и довербата на граѓаните во судовите. Во тој 

контекст потребно е разграничување на перцепцијата од реалноста, притоа како важни 

фактори за довербата во судството се нотира доследната судска пракса и судењето во 

разумен рок кај важните предмети односно предметите од голем јавен интерес.  

6.  Клучна улога во зголемувањето на довербата на граѓаните има и Советот за етика 

преку своите Советодавни мислења. 

 

2.) VII - та Меѓународна Судиска Конференција во организација на Здружение на 

судиите на Република Северна Македонија со подршка на Амбасадата на Соединетите 

Американски Држави во Скопје и CEELI Institute од Прага, на тема „Судска независност 

и самостојност, предизвици, очекувања и решенија“. 

На 2-3 ноември 2022 година во Гевгелија се одржа VII-та Меѓународна Судиска 

Конференција во организација на Здружение на судиите на Република Северна 

Македонија со подршка на Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Скопје 

и CEELI Institute од Прага, на тема Судска независност и самостојност, предизвици, 

очекувања и решенија, на која учествува судии, претседатели на судови и членови на 

Судскиот совет на РСМ, судии од земји членки на Европска Унија и земји со отворени 

преговори за полноправно членство. 

На дводневната Конференција учесниците имаа интерактивна дискусија во однос на 

прашањата од судската независност и самостојност во светло на поглавје XXXII, низ 

проценка на ефектите од последната судска реформа во РСМ, транспарентноста и 

довербата во правосудниот систем, како справувањето со внатрешните и надворешните 

влијаниа во работата на судиите како и мерките за справување со копрупцијата и 

судискиот интегритет, гледано и низ призмата на судскиот активизам и дебатата во 

самата судска власт. 

Оваа Конференција имаше за цел, размена на компаративни искуства и согледувања на 

можни решенија, за зајакнување на судската независност и самостојност, истовремено 

испраќајќи силна порака за потребата од поголема судска автономија, како примарна 

национална цел, а потоа и исполнување на обврските кои произлегуваат, на патот кон 

полноправно членство.  

 

Заклучоци: VII- ма Судиска конференција. 

1) Учесниците на конфенцијата се согласни дека судството во сите земји (учесници) се 

соочува со идентични проблеми во однос на судската независност и самостојност. 

2)  Конференцијата заклучи дека се потребни континуирани напори за обезбедување на 

судската независност и самостојност, за потребите на преговарачкиот процес и потоа. 
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3) Активностите треба да бидат насочени кон достигнување на состојба на еднаквост на 

трите власти (законодавна, извршна и судска).  

4) Потребно е зголемување на напорите за унапредување на транспарентноста во 

насока на зголемување на довербата во судството, користејќи ги сите можни форми за 

промовирање на судските одлуки, ефикасноста во работењето наспроти  

расположивите материјални и човечки ресурси.  

5) Конференцијата смета дека судиите треба да ги користат сите правни и останати 

механизми за намалување на надворешните и внатрешни влијаниа во судството, притоа 

се нагласи потребата од поширока дебата во рамките на судските институции, и 

зајакнување на самостојните (судски)  механизми за нивно одбивање.  

6) Борбата против корпуцијата треба да биде системска и континуирана преку 

користење на алатки за саморегулација и зголемување на институционалните 

капацитети. 

7) Учесниците на конференцијата констираа дека е потребна финансиска независност, 

преку овозможување на самостоен судски буџет и ги осудија тенденциите за 

намалување на финансиските ресурси и платите на судиите во сите држави учеснички 

на оваа Конференција. 

8) Конференцијата препорача формално обраќање до надлежните институции 

(Парламент)  за усвојување на Измените и дополнувањата на Законот за плати на 

судиите и членовите на судски совет, како и одвојување на Судскиот буџет по примерот 

на Буџетот на Собранието на РСМ.  

 

 VI. Регионална конференција за одбележување на Денот на правосудството. 

 

 

Судиска Конференција (онлајн) за одбележување на Денот на правосудството 

одржана на 31 март 2022 година, на тема: Судството во Северна Македонија по 

реформскиот процес - Судија Qua Vadis?  На конференцијата учествува судии од земјата, 

претставници на академската заедница и невладиниот сектор. Конференцијата беше 

модерирана од страна на претседателот на ЗСРСМ судија д-р Џемали Саити и м-р Ѓорѓи 

Андонов, судија и претседател на Основен суд Штип, на која поздравно обраќање имаа 

д-р Никола Тупанчески – министер за правда,  судија Беса Адеми – претседателка на 

Врховниот суд на РСМ,  Амбасадор Клеменс Која – шеф на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, 

Амбасадор Дејвид Гир – шеф на Делегацијата на Европската унија во Северна 

Македонија,  Амбасадор Дирк Јан Коп – Амбасада на Кралството Холандија. 

Клучен говорник беше проф. д-р Ана Данева Павловска, која зборуваше за 

Стратегија за реформа на правосудниот систем 2017-2022, при што даде сумарен 

преглед на исполнетите цели релевантни за судството, што остана неисполнето и идни 

предизвици. За Идниот развој на судиската професија, зборуваше судија м-р 
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Александар Шопов, судија на Основен суд Велес, кој се осврна на  клучните аспекти за 

развој на судиската професија, има ли потреба од дополнителни реформски процеси 

или вниманието треба да се насочи на (не)функционирањето на постојните механизми.  

За Улогата на Здружение на судиите во идните развојни процеси и заштита на 

професионалниот дигнитет на судиската функција, зборуваше судија м-р Бетим Јахја, 

судија на Основен суд Тетово, и секретар на ЗСРСМ, кој ја истакна потребата за 

консолидиран пристап за клучни прашања од важност за судиската професија, активно 

учество во изготвување на развојни политики релевантни за судиите, конкретни чекори 

за заштита на професионалниот дигнитет на судиите и транспарентноста како алатка за 

подобрување на јавната слика за професијата39.   

 

Заклучоци:  

1. Не се остварија очекувањата од Стратегијата за реформа на правосудниот систем. Таа 

не е доследно спроведена особено во областите кои се клучни за независно и 

самостојно судство. 

2. Не се имплементирани определбите за полупрофесионален судски совет како 
Стратешка заложба со која се овозможуваше поголема судска самоуправа. 
 

3. Потребни се конкретни чекори за заштита на ингеритетот и независното постапување 
на судиите. 
 

4. Финансиската автономија е клучна за судската независност и самостојност. 
 

 

 VII. Други активности, меѓународна и домашна соработка. 

 

 

1). Учество  во работата на Телото за изготвување на Стратегијата за развој на 

правосудниот сектор. Учествуваат судиите м-р Бетим Јахја и м-р Ѓорѓи Андонов. 

2) Делегирање на претставници  од Здружението на судии во Судски Совет на РСМ, при 

формирање на Комисија за спроведување на избор за член на судскиот совет од редот 

на судиите. 

 

39 Види, Веб страна на ЗСРСМ, Соопштение од 31 март 2022 година. Цел на оваа конференција беше 

проверка односно верификација на сработеното, согласно Стратегијата за реформа на правосудниот 

систем, и идните правци на развој, на нашиот судски систем, со фокус на судијата со интегритет, и 

транспарентен и доверлив правосуден систем.  
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3) Учество на Секретарот на Здружение на судиите на Република Северна Македонија - 

судија Бетим Јахја на  64-от Годишен состанок на Меѓународното здружение на судии, 

одржан во Тел Авив - Израел, 18-22 септември 2022 година40.  

▪ Соработка со институците –  Врховен суд на РСМ, Министерство за правда, Судски 

совет, Јавно обвинителски совет, Академија за судии и јавни обвинители, Државната 

комисија за спречување на корупцијата41. 

▪ Соработка со невладиниот сектор: Соработка зо Здружение на јавни обвинители, 

Здружението за судска служба, Центар за правни истражувања и анализи, Институтот за 

европска политика  ЕПИ, Институт за човекови права, Здружение по кривично право и 

криминологија.  

▪ Соработка со меѓународниот фактор:  И понатаму останува силната подршка на 

Амбасадата на САД во РСМ, преку директна подршка на повеќе активности, наведени 

во Извештајот. Соработката со CEELI  Институтот од Прага исто така зазема значаен дел 

од нашата соработка, преку подршка на активности на ЗСРСМ и директното учество на 

членови на судиите во нивните активност. УСАИД, Делегацијата на Европската унија, 

Амбасадата на Холандија и Амбасадата на Велика Британија, Мисијата на ОБСЕ во 

Скопје остануваат наш континуиран партнер преку повеќе програми за владеење на 

правото. 

▪ Соработка со Министерството за правда на САД – Под покровителство на Амбасадата 

на САД во Скопје и одделот OBDAT, а во рамки на проектот за размена на судските 

искуства во текот на овој извештаен период се одржаа два неформални работни 

состаноци за размена на искуства помеѓу американскиот и македонскиот судија. На ден 

07 и 08 март 2022 година се одржаа состаноци со американските федерални судии 

Ричард Стрнс и Мајкл Поснер. Соговорниците разменија искуства за ефикасна правда, 

улогата на судијата во акузаторен систем, пробација, притвор по донесувањето на 

пресуда во прва инстанца, конфискација на имот, а на ден 22 и 23 септември се одржаа 

состаноци на тема судска ефикасност помеѓу македонските судии и  федералниот судија 

Џон Антун. 

 ▪ Работилница на тема: Ефикасност на судската постапка, која се одржа на ден 20 и 21 

септември во Крушево. На конференцијата учествуваа – судии од апелационо подрачје 

Битола кои дискутираа за професионалната етика: судир на интереси и ex-parte 

комуникација, Подготвителни рочишта и статусни конференции, Одложувања, 

Поставување на очекувања – наредби/ решенија во претходна постапка и пред 

започнување на главна расправа, Улогата на судијата во процесот на спогодување на 

вина, Обезбедување на еднаквост на оружјата, Контрола на судницата: приговори и 

лимитирање на повторувачки или ирелевантни докази, Правни проблеми настанати при 

главна расправа, Балансирање помеѓу ефикасност на постапката и право на странките 

 

40 Веб страна на ЗСРСМ, Соопштение од 23 септември 2022 година. 

41 Види, ЗСРСМ, Соопштение од 19.07.2021 година. 
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да бидат слушнати, Закажување рочишта секој ден, Интегрирање на документи и 

материјални докази со сведоци, Сублимирани докази, Стандардизирање на праксата: 

улога на одлуките на апелационите судови во МКД и Вклученост на судската 

администрација и стручните соработници. 

▪ Научно стручна работилница на тема „Етаблирање на Innocence Projects и правните 

клиники како позитивни модели за подобрување на пристапот до правдата во 

Северна Македонија“, организирана од страна на Здружение на судиите на Република 

Северна Македонија, во соработка со Правниот факултет во Загреб и Хрватската 

фондација за наука, во склоп на проектот „Projekt nedužnosti u Hrvatskoj, одржана на ден 

3-ти јуни 2022 година.  

Цел на работилницата беше испитување на можностите за воведување на сличен проект 

во Република Северна Македонија, преку партнерска соработка со национални и 

регионални партнери. „Проектите на невиност“ или Innocence Projects првенствено во 

САД, а потоа и во други земји се наменети за да се овозможи преиспитување и 

повторно отворање на предметите на погрешно осудените лица, како посебна 

категорија на ранливи жртви. На работилницата беа изложени низа актуелни прашања 

за улогата и активностите на правните клиники во системот на континуирана правна 

едукација, како и прашањата за ретенција, складирање и користење на ДНК примероци 

и профили, како посебно чувствителни видови на лични податоци, заштитени со членот 

8 од Европската конвенција за човекови права и улогата на судот во прифаќање и 

оценување на тие докази. 

  

 VII. Структурна поставеност на Здружение на судиите 

 

 1). Организација и функционирање. 

 Здружението на судиите на РСМ е етаблирано согласно 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 претседател, управен и надзорен одбор. 

Функционални се и Советодавното тело за етика на судиите и судиите поротници и 

Судско медиумскиот совет. 

 Од редот на телата во состав, најголеми активности покажала Комисијата за 

нормативна дејност, расправајќи за повеќе важни прашања кои се изнесени на Управен 

одбор како и посебната Комисија за имплементација на Стратегијата за материјалниот 

статус на судиите, која оствари низа средби и презема конкретни активности за 

имплементација на Стратегијата.  

 Структурно, ЗСРСМ е поставено во 34 подружници, низ целата територија на 

Република Северна Македонија. Оваа бројка содејствува со бројот на судовите кои се 

востановени во РСМ. Подружниците имаат конституирано органи и се функционални.   
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2). Канцеларија на Здружение на судиите. 

Човечките ресурси и натаму остануваат на минимално ниво, сето ова 

предизвикано од оскудните самостојни финансиски извори. Во канцеларијата е 

вработен еден извршител – правен советник, за кој од почетокот на месец јуни 2022 

година, месечните примања се обезбедуваат од средствата од проектот „Поддршка на 

транспарентноста во судството и промовирање на јавната доверба во правниот систем“, 

во партнерство со Центарот за правни истражувања и анализи одобрен од Стејт 

департментот. Период на имплементација: 01/06/2022 – 31/03/2025. 

Техничкото опремување на Канцеларијата ги исполнува минималните стандарди, 

притоа истата етапно се ревитализира согласно потребите и подршката од донаторите.   

 

 

 Прилози кон Извештајот за работа на ЗСРСМ:  

 

 

 

1. Стратегија за подобрување на материјалниот статус на судиите – документ42 

2. Стратегијата за подобрување и зајакнување на судската транспарентност на Судско-

медиумскиот совет на Република Северна Македонија 2021-2023 година - документ43 

 

 

Скопје, јануари 2023 година. 

 

    Здружение на судии на Република Северна Македонија  

           д-р Џемали Саити, Судија на Врховен суд на РСМ -   Претседател 

 

42Види, ЗСРСМ, Соопштение од 18.02.2022 година  

http://www.mja.org.mk/Default.aspx?news=b192dbd9-c48f-4a6e-94c0-d993b012fb31&ln=3&type=17ad81e0-

4f67-4746-8b0a-575d73e699b6 

43 Види, ЗСРСМ, Соопштение од 10.02.2021 година 

http://www.mja.org.mk/Default.aspx?news=cac5444f-e6c1-4fa4-aab4-f37c2a1200b7&ln=3&type=17ad81e0-

4f67-4746-8b0a-575d73e699b6 


