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Скопје, Јуни 2017 година                                       Здружение на судиите 

                                                                                      на Република Македонија 

 



 
Образложение  

 
 

 
Согласно прокламираните заложби при изборот на претседателот на 

ЗСРМ и Програмата за работа, Управниот одбор пристапи кон преиспитување 
на статутарната поставеност на Здружението и потребата од адаптација на 
Статутот согласно предизвиците на новото време и потребата од негова 
усогласеност со Законот. 
 

Согласно член 17 алинеа 1 од Статутот на Здружението на судиите на 
Република Македонија , Собранието го донесува Статутот и дава автентично 
толкување на истиот. Со оглед на вака утврдената потреба, Управниот одбор со 
Одлука бр.0401-256/16 формира Комисија за нормативна дејност.  

 За оваа цел Комисијата за нормативна дејност, предводена од 
потпретседателот на ЗСРМ, судија Јоска Матески, пристапи кон изработка на 
предлог – измени и дополнувања на Статут на Здружението, кои по првичното 
усвојување од страна на Управниот одбор на Здружението, беа доставени на 
јавна расправа пред подружниците на ЗСРМ. Расправајки по добиените 
забелешки на подружниците, Комисијата изготви финален Предлог кој беше 
усвоен на седницата на УО на ЗСРМ одржана на 01.06.2017 година, со 
Задолжение Комисијата да ги вгради забелешките од Управниот одбор и го 
изготви конечниот текст кој ќе биде доставен на усвојување на Собранието на 
ЗСРМ.      
 Со овие измени се промовира граѓански концепт на ЗСРМ, при што, се 
доуредува организационата поставеност, начинот и постапката за избор на 
претседател на Здружението, целите на Здружението и се додава нова глава која 
се однесува на Советодавното тело за судиска етика. Се врши прецизирање на 
некои одредби кои уредуваат одредени правни институти, и други прашања кои 
се однесуваат на усогласувањето на Статутот со Законот за здруженија и 
фондации (Сл.Весник на РМ. бр.52/10, 135/11 и 55/16). 
   
 Потребно    е    да     се    констатира    дека    овој   процес   беше   крајно 
транспарентен и траеше приближно една година. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Врз основа на чл.23 алинеја 1 од Законот за здруженија и фондации  
(Сл.Весник бр52/10 и 135/11) и чл. 17 алинеа 1 од Статутот на Здружението на 
судиите на Република Македонија ( 2010 година), Собранието на Здружението 
на судиите на РМ на седница одржана на _________година ги донесе следните: 
 
 

(ПРЕДЛОГ ЗА) ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЕТО НА СУДИИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
 

чл.1 
 
Членот 1 од  Статутот се изменува и гласи: 
 
Здружението на судиите на Република Македонија (во натамошниот текст 
Здружение) е доброволна, независна, неполитичка и непрофитна организација 
основана од активни и пензионирани судии, како и од судии од Република 
Македонија кои судиската функција ја вршат во меѓународни судови, заради 
остварување на своите интереси, заштитата на независноста и самостојноста на 
судиската функција и унапредување на професионалното вршење на 
функцијата. 
 

Чл.2 
Во членот 2 ст.1 од Статутот зборовите „Крсте Мисирков бб“ се заменуваат со 
зборовите „Крсте Мисирков бр.1“ 
      

чл.3 
 
Во членот  3 ст.1 се додава нова алинеа која гласи:  
 
-активно да учествува во градењето  и креирањето на јавното мислење за 
прашањата и политиките  кои се од интерес на судиите и судството во целина. 
 
 

чл.4 
 
Во членот  4 ст.1 се менува  алинеа 2 која гласи: 
 
 -со соодветно учество, давање иницијативи, предлози, со заземање 
ставови по одделни прашања во врска со целите и задачите на Здружението и 
со нивно објавување  и промовирање. 
 
 
 
 

чл.5 
 
Во чл.6 пред ст.1 се додава нов став кој гласи: 
 
 Членувањето во Здружението на судиите на Република Мекедонија  може 



да биде редовно и почесно. 
  
Во ст.1 пред зборот„член“ се додава зборот „редовен“. 
 
 
 

чл.6 
 
Во чл.7  ст.4 се менува и  гласи: 
 
 Евиденцијата на членството се води во Регистар на членови на 
Здружението што се води при Управниот одбор на Здружението и податоците се 
ажурираат тековно, а најмалку еднаш годишно. 
 
По ст.4 се додава нов став 5 кој гласи: 
  
 Здружението на своите членови им издава членски книшки чиј изглед и 
содржина ги утврдува Управниот одбор на Здужението. 
  
Ст.5  станува ст.6. 
 

Чл.7 
 
Во чл.8 се  дополнува алинеата 3 и  се додаваат две нови алинеи: 
 
-да биде информиран на најсоодветен начин за работата на Здружението и за 
материјално финансиското работење  и да бара од органите информации за 
одредени прашања  

- да бара заштита од Здружението во случај на повреда на достоинството и 
угледот на судијата во извршувањето на судиската работа и да добие одговор во 
врска со тоа. 
-да става забелешки и предлози во врска со активностите на Здружението и 
работата на неговите органи 
 
 

чл.8 
 
 чл.12 се менува и гласи: 
 
 Одлука за исклучување од членство во Здружението донесува Управниот 
одбор по сопствена иницијатива, по предлог на подружницата или на органите и 
телата на Здружението. 
 
 Против одлуката за исклучување членот на Здружението може да поднесе 
приговор до Собранието на Здружението во рок од 15 дена по приемот на 
одлуката за исклучување. 
 Собранието на Здружението одлучува по поднесениот приговор и 
донесува конечна одлука за исклучување на член од Здружението на првата 
наредна седница после одлуката на Управниот одбор за исклучување. 
 До донесување на одлука по приговорот  на членот на Здружението му се 



суспендираат правата што ги има како член на Здружението. 
 

 
 

чл.9 
 
Во чл.14 после ст.1 се додава нов став.2 кој гласи: 
 
 Подружниците на Здружението на судиите можат да се здружуваат на 
регионално ниво за подрачје на Апелационен суд. 
 
 Во ст.5 бројот 2 се заменува со бројот 4. 
 
          Ставовите 2,3,4,и 5 стануваат ставови 3,4,5 и 6. 
 
 
 
      чл.10 

По членот 14 се додава нов член 14-а кој гласи: 
 
Подружницата  на Здружението може да работи и полноважно да одлучува 
доколку на истата се присутни повеќе од половина од вкупниот број на членови 
на подружницата. 
Одлуките на подружницата се донесуваат со мнозинство гласови од присутните 
членови на подружницата. 
За претседател на подружницата е избран кандидатот кој добил мнозинство 
гласови од присутните членови на подружницата. 
Начинот на работа,подружницата подетално го уредува со донесување на 
Деловник за работа. 
 
 
 
 

Чл.11 
 
 

Во чл.15 ст.1 , после алинеа 4 се додава нова алинеа која гласи  
-Советодавно тело за судиска етика 
  
 
       

чл.12 
Во чл. 16 се додаваат нови ставови 3 ,4 и 5 кои гласат: 
 
(3) Мандатот на претставниците трае 4 години, со право на уште еден избор 
 
4) Со изборот на преставниците на подружницата се избираат и нивни заменици. 
 
(5) Доколку на некој од претставниците на подружниците во Собранието му 
престане членството во ЗСРМ, подружницата избира нов претставник и негов 



заменик.  
 
 

чл.13 
Во чл.17 ст.1 алинеите 1,4 и 5 се дополнуваат  и гласат: 
 -донесува Статут и негови измени и дополнувања и дава автентично 
толкување на истиот, и ги објавува на својата веб страница, 
  
 - усвојува програма,годишен извештај,насоки и план за работа и ги 
објавува на својата веб страница, 
 - усвојува завршна сметка и финансиски план и ги објавува на својата веб 
страница, 
 се става и нова алинеа: 
 -одлучува по приговор против одлука на Управниот одбор за исклучување 
на член од членство во Здружението на судиите на РМ 
 

 
Чл.14 

 
Во во чл.18 во ст. 3, по зборовите „се одржува“, се додава зборот „редовно“. 

 
 

     чл.15 
 
Во чл.19 по ст.2 се додава нов став кој гласи: 
 
На собранието  можат да бидат повикани и да учествуваат во неговата работа и 
други лица,без право на глас. 
Ставовите 3,4 и 5 стануваат ставови 4,5 и 6. 
 
 

Чл. 16  
 
Во чл.20 ст.3 се менува и гласи: 
 На првата седница Управниот одбор од своите редови избира двајца 
потпретседатели и секретар на Здружението, на предлог на претседателот на 
Здружението. 
      
По ст.3 се додава нов ст.4 кој да гласи : 
4)Надлежностите на секретарот на Здружението ги определува Управниот 
одбор со посебен акт. 
 

чл.17 
 
 
Во чл.21 по ст.4 се додава нов став 5 кој гласи: 
 
 По исклучок Управниот одбор може да одлучува и без присуство,при што 
членовите на Управниот одбор се изјаснуваат без одржување на седница,а преку 
телеконференциска врска. 



 
 

Чл. 18  
Во чл.22 ст.1 се додава нова алинеја 7 која гласи: 
Донесува одлука за исклучување од членство во Здружението. 

 
     

чл.19 
 
Во чл.22 ст.1  се додаваат нови алинеи:  
- одлучува по жалба на одлука на Комисијата за солидарна помош. 
да се додаде и нова алинеа : 
-ги избира членовите на Советодавното тело за судиска етика 
      

чл.20 
 
Во чл.25 ст.1 се менува и гласи: 
 
Управниот одбор  ги именува претседателот и членовите на следните постојани 
комисии: 
 -Комисија за нормативна дејност; 
 -Комисија за меѓународна соработка; 
 -Комисија за финансирање,буџетирање и планирање; 
 -Комисија за односи со јавност; 
           -Комисија за фонд за солидарна помош. 
 
 

чл.21 
 
По чл.25 се додава нов чл.25-а кој гласи: 
 
 Доколку мандатот на Претседателот престане порано од било кои 
причини,престанува мандатот на сите членови на Управниот, и на членовите на 
Надзорниот одбор. 
 Доколку престане мандатот на Претседателот на Здружението членовите 
на Управниот одбор или Надзорниот одбор, истите ги вршат итните и неодложни 
работи се  до одржување на изборно собрание. 
 Мандатот на членовите на Управниот одбор може да престане и со 
поднесување на оставка. 
 

чл.22 
 
По чл.25-а се додава нов чл.25-б,кој гласи 
 
 Членовите на Управниот и Надзорниот одбор се избираат на редовно или 
вонредно  собрание. 
 Образложени предлози за членови на Управниот одбор со нивни 
биографски карактеристики  од подружниците од каде потекнуваат се 
доставуваат најмалку 15 дена пред одржување на собранието. 
 При избор на членови на Управниот одбор се води сметка за регионална 



застапеност и видовите на судови при што : еден од  Врховен суд на РМ, еден   
од Управните судови,  четири од  Апелационо подрачје Скопје, три од 
Апелационо подрачје Битола, Гостивар и Штип, при што еден е судија на 
Апелациониот суд а другите судии во основните судови од тоа подрачје. 
 
 

чл.23 
 
 
По чл.26 се додава нов член 26-а кој гласи: 
 
 Претседател на Здружението се избира на изборно собрание(редовно или 
вонредно). 
  

      чл.24 
 
По чл.26-а се додава нов чл.26-б,кој гласи 
 
     (1) Предлог за Претседател на  Здружението на Република Македонија,со 
образложение за биографските и други податоци и карактеристики  за 
канидидатот, дава  подружницата на здружението на судиите која го предлага 
кандидатот. 
     (2) Предложениот кандидат(кандидати)е должен во рок од 15 дена да изготви 
Програма за работа на здружението и ја достави до Управниот одбор на 
ЗСРМ,кој ќе ја проследи до сите подружници најмалку 15 дена пред одржување 
на Собранието. 
     (3) Врз основа на предлозите на подружниците на здружението на 
судиите,Кандидациона комисија предложена од страна на Управниот 
одбор,составува кандидациона листа од  сите предложени кандидати. 
 
По ставот 3 се додаваат нови ставови 4,5,6 и 7 кои гласат 
 
(4) Изборот за претседател и членови на Управниот одбор и Надзорниот обор ги 
спроведува Изборна комисија. 
 
     (5)Кандидационата комисија и Изборната комисија се состојат од претседател 
и двајца (2) членови и нивни заменици. 
 
     (6) Кандидационата комисија и Изборната комисија се предлагаат од страна 
на Управниот одбор, а се избираат на самото изборно Собрание. 
 
      (7) Начинот на работата на Кандидационата комисија и Изборната комисија 
се уредува со Деловник. 
  
Ставовите 4,5 и 6 стануваат 8,9,10 
 
      (8) За претседател е избран кандидатот кој добил најголем број на гласови 
од вкупниот број на присутни делегати на собранието. 
 
      (9)Доколку при гласањето двајца или повеќе кандидати имаат еднаков 



најголем број на гласови,гласањето  се повторува само во однос на кандидатите 
кои во претходниот круг добиле еднаков  најголем број на гласови. 
 
     (10) Во вториот круг на гласање за избран се смета кандидатот кој добил 
најголем број на гласови. 
  
 

чл.25 
 
По чл.26-б се додава нов чл.26-в кој гласи: 
 
 Овластувањата на Претседателот престануваат со протекот на мандатот 
за кој е избран. 
 Мандатот на Претседателот престанува покрај начините предвидени во 
чл.10 од овој статут за престанок на членството во Здружението на судии и со 
поднесување на оставка. 
 Оставката на престедателот и на членовите на Управниот одбор и 
Надзорниот одбор на Здружението се констатира на првото наредно собрание. 
 Мандатот на Претседателот на здружението,член на Управниот одбор или  
на Надзорниот одбор  престанува и доколку биде разрешен. 
 Претседателот на здружението,член на Управниот одбор и  на Надзорниот 
одбор е разрешен доколку на собранието за тоа се изјасниле мнозинството од 
присутните претставници. 
 Доколку биде разрешен Претседателот на здружението или истиот дал 
неотповиклива оставка,веднаш се отпочнува постапка за избор на Претседател 
на здружението и членови на Управен и Надзорен одбор. 
 
 
 
      чл.26 
 
Во чл.27 се додава нов став 4 кој гласи: 
 
Мандатот на претседателот и членовите на Надзорниот одбор може да престане 
и со поднесување на оставка. 
 
 
      чл.27 
 
Членот 30 се менува и гласи: 
 
 Средствата за финансирање на Здружението се стекнуваат од 
членарината, доброволни прилози, донации, подароци, завештанија, легати, 
закупнини, приходи од публикации и др.извори. 
 Средства за финансирање на Здружението можат да се остваруваат и 
добиваат и од Буџетот на Република Македонија и буџетите на општините и 
градот Скопје. 
 
      чл.28 
 



По чл.30 се додава нов чл.30-а кој гласи: 
 
 Финансиските средства органите и телата ги употребуваат за остварување 
на целите определени со Статутот и програмата. 
 
 
      чл.29 
 
По чл.30-а се додава нов член 30-б кој гласи: 
 
 Здружението е должно на својата веб страница или на друг начин да ги 
објави годишните извештаи за работа. 
 Здружението е должно да подготви годишен финансиски извештај кој се 
доставува до надлежните органи во согласност со Закон,да го објави на својата 
веб страна или на друг начин да го направат достапен до јавноста. 
 Здружението е должно извештаите да ги објави најдоцна до 30 април за 
претходната година. 
 
 
      чл.30 
 
По чл.31 се додав нов член 31-а  кој гласи: 
 
 Здружението одговара за своите обврски со целиот свој имот и средства. 
 
   
    

Чл.31 
 

По Глава IX се додава нова Глава X со наслов 
 

СОВЕТОДАВНО ТЕЛО ЗА СУДИСКА ЕТИКА 
 
 
      чл.32 
 За доследна примена на Кодексот за судиска етика Здружението на 
судиите на Република Македонија формира Советодавно тело за судиска етика. 
  Советодавно тело за судиска етика искажува советодавно мислење на 
судиите на Република Македонија во однос на едно или повеќе прашања 
поврзани со етичкото однесување односно соодветно извршување на судиските 
должности и избегнување судир на интереси во приватниот живот и вршењето 
на судиската функција. 
 
       
 
      чл.33 
 
  Советодавно тело за судсика етика  има 7 членови кои ги бира и 
разрешува Управниот одбор. 
 За член на Советодавното тело може да биде избран судија кој има 



најмалку 5 години судиски стаж.( предлог на судија Шпенд, наместо предлогот на 
комисијата  - со 8 години) 
 При изборот на членовите ќе се води сметка тие да бидат од судови од 
различна надлежност и тоа еден судија од Врховниот суд на Република 
Македонија, еден судија од Вишиот управен или Управниот суд и по еден судија 
од судиите од Апелационите подрачја на Апелационен суд Скопје,Битола,Штип 
и Гостивар. 
 Членовите на Управниот  и Надзорниот одбор на Здружението на судиите 
на РМ и претседателите на судовите не можат да бидат членови на советовното 
тело. 
 Претседателот на Здружението на судиите на РМ е Претседател на 
Советодавното тело. 
 
      чл.34 
 
Мандатот на членовите на  Советодавно тело за судиска етика изнесува 4 
години. 
Членот на  Советодавно тело за судиска етика може повторно да биде избран 
Мандатот на членовите на  Советодавно тело за судиска етика престанува со 
истекот на мандатот,со оставка,смрт или со разрешување. 
 
 
      чл.35 
 
Постапката пред  Советодавно тело за судиска етика се поведува по писмено 
барање од судија. 
Советодавно тело за судиска етика може и само да поведе постапка. 
Барањето за советодавното мислење мора да биде во писмена форма и 
образложено,освен во итни случаи. 
Доколку барањето не  содржи доволно факти и информации, Советодавно тело 
за судиска етика може да побара негово докомплетирање. 
Ако  дадените факти и информации не бидат дополнети по барањето на  
Советодавно тело за судиска етика,истото нема да даде советодавно мислење. 
 
 

чл.36 
 
Советодавното тело за судиска етика може да даде мислење,да постапи на друг 
соодветен начин и да поднесе барање до Управниот одбор за измени и или 
дополнување на Кодексот на судиска етика. 
Советодавното тело за судиска етика е должно советодавното мислење да го 
даде во рок од 15 дема од приемот на писменото барање и во писмена форма 
да го достави до подносителот во наредните 15 дена,. 
Доколку  Советодавно тело за судиска етика смета дека мислењето е од начелна 
важност може да предложи истото да се вгради во Кодексот на судиска етика. 
 

чл.37 
 
Барањето за советодавно мислење,советодавното мислење  и фактите и 
околностите на кои истото се заснова се доверливи. 



 
чл.38 

 
Советодавното мислење на  Советодавното тело за судиска етика се објавува на 
ВЕБ страната на Здружението со соодветно анонимизирање на податоците на 
лицата,местото и другите податоци кои можат да доведат до идентификување 
на подносителот на барањето. 
 
 

Чл.32 
 

Главите од Статутот о X-XXI стануваат XI – XXII. 
 

 
Чл.33 

 
Измените и дополнувањата на Статутот на Здружението на судиите на 
Република Македонија влегуваат во сила од денот на нивното усвојување од 
страна на Собранието на Здружението на судиите на Република Македонија.    
 
 

 

                                Претседател на  

Здружението на судиите на Република Македонија 

                        Д-р Џемали Саити 

 

 

 

 

 

 


