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- Степен на кариера – со што беше побарано почитување на одредбите на Законот за судска служба, според 
кои на судските службеници кои ги исполнуваат условите за степен на кариера потребно е да им се исплати додаток 
на плата предвиден по овој основ. 
- Интерен оглас – Иако овој институт беше предвиден во закон, тој не профункционира во пракса. Сите 
вработувања беа реализирани преку јавен оглас, што пак значи дека на работните места со повисоко звање доаѓаат 
лица однадвор, а лицата вработени во судовите остануваат на пониските звања, со што врз судските службеници се 
делува демотивирачки. Дотолку повеќе, што потоа истите судски службеници треба да ги обучуваат, едуцираат, 
новопримените судски службеници, кои се на повисоко звање од нивното.
- Раководни судски службеници – беше побарано, преку интерен оглас, пополнување на дел од 
непополнетите работни места за раководни судски службеници. Тоа од причина што сите судови во Република 
Македонија се соочуваат со недостаток од раководни судски службеници. Недостатокот од раководни судски 
службеници го отежнува работењето на судовите, особено работата на судските администратори.
- Пополнување на испразнетите работни места - Во изминативе неколку години бројот на вработени во 
судската служба значително се намали. Намалувањето на бројот е  резултат на најразлични причини, а проблемот се 
јавува кога овие испразнети работни места најчесто остануваат непополнети. Од тие причини, ЗСА побара 
пополнување на испразнетите работни места.
- Избор на судии – Законското решение статусот кандидат за судија да се стекнува исклучиво преку 
запишување во Академијата за судии и јавни обвинители особено предизвика незадоволство кај вработените во 
судската администрација од повеќе причини. Пред се поради фактот што изборот на судии се врши само од редовите 
на кандидатите за судии на Академијата и заради тоа што за упис во Академијата се предвидени посебни услови и 
критериуми кои не биле услов за стекнување на  правото за кандидат за судија во моментот кога огромното 
мнозинство стручни судски службеници го завршувале своето образование. Како такви посебно ги издвојуваме: 
условот кандидатите за судии да имаат просек најмалку 8, задолжителното познавање странски јазик, како и условот 
дека на кандидатот кој се пријавил во Академијата му престанува работниот однос во судот каде претходно работел. 
Исто така на избраните кандидати за судии не им се бара никаков стаж или работно искуство на правни работи, што 
е од огромна важност за извршување на една судиска функција.
Со овие нови критериуми практично се оштетени повеќе генерации правници, кои својот квалитет на правни работи 
го докажувале со години и создавале резултати, пишувајќи одлуки во судовите во Р.Македонија. Здружението смета 
дека искуството кое што го имаат овие кандидати е драгоцено и од пресудно значење за секој кандидат за судија. 
Затоа барањето на ЗСА се однесува на изнаоѓање начин и овие генерации на стручни судски службеници да можат 
да се стекнат со својство кандидат за судија и без класично посетување на Академијата за судии и јавни обвинители. 
На пример, тоа би се реализирало преку остварување одреден број часови на обука – едукација преку Академијата за 
судии и јавни обвинители. 
- Униформирање на вработените - Заради подоследна примена на етичкиот кодекс, како и заради угледот 
на судовите, здружението предложи униформирање на судските службеници, посебно на оние кои доаѓаат во контакт 
со странките.

За вработените во судската администрација, Законот за судска 
служба претставува основа со која се регулираат нивните права 
и должности. Новиот ЗСС кој беше усвоен на почетокот на 
месец март, ќе започне да се применува на почетокот на 2015 
година. Дел од одредбите на овој закон, ЗСА ги смета за 
несоодветни и демотивирачки, поради што пристапи кон 
организирање работилници на кои се изготви предлог текст за 
измени и дополнувања на Законот за судска служба. При тоа, во 
процесот директно се вклучени најзасегнатите со оваа 
проблематика – вработените во судската администрација, како 
и бројни надворешни експерти, правници и познавачи на 
состојбите.   

Работилница за изработка на предлог текст за измени на ЗСС: 

Здружението на судска администрација во согласност со настојувањата за подобрување на положбата на 
вработените во судската администрација и унапредување на нивниот статус, покрена иницијатива со 
праќање дописи до Врховниот суд на Р.М. и Претседателот на Судскиот совет на Р.М. Дописот се базираше 
на неколку клучни точки:  

Унапредување на положбата на судската администрација

Согласно Правилникот за позајмица кој беше усвоен, Здружението на судска администрација од јуни 2013 година 
започна со одобрување позајмици за своите членови. За таа намена, се формираше посебна Комисија за позајмица 
составена од тројца членови од редот на претседателите на подружниците, чија основна цел е да одлучува по однос на 
примените барања и да изготвува приоритетна листа. Во досегашниот период здружението има одобрено вкупно 69 
позајмици кои се враќаат во 12 еднакви бескаматни рати. 

Здружението на судска администрација настојува да ја зголеми својата мрежа на партнери и да оствари соработка со 
што поширок круг на здруженија и организации. Во таа насока кон крајот на 2013 година, ЗСА склучи меморандум за 
соработка со синдикатот на УПОЗ со кој се предвидува соработка по однос на сите прашања кои се од значење за 
вработените во судската служба. Во рамките на склучениот меморандум ЗСА и синдикатот организираа трибина на 
тема „Социјалниот дијалог во судството, кои се партнерите и дали ја знаат својата улога и одговорност“. За време на 
трибината, главна тема на дискусија беше итната потреба за потпишување на гранскиот колективен договор. Гранскиот 
колективен договор до сега не е потпишан од причини што од страна на правосудните органи нема јасна визија кој 
всушност треба да биде потписникот на овој колективен договор покрај синдикатот. Замислата на оваа трибина беше 
да се утврди кој од страна на правосудните органи треба да го потпише колективниот договор на ниво на гранка.

Како резултат на иницијативата која произлезе од студиското патување во Шведска и Естонија, ЗСА се јавува како едно 
од трите здруженија основачи на ROLC – Совет за владеење на правото. Идејата е овој совет да функционира како 
платформа преку која здруженијата во иднина ќе остваруваат соработка преку заеднички и координирани активности, 
ќе имплементираат проекти, ќе го промовираат концептот на владеење на правото и транспарентност и отчетност во 
работата на судството. 

Зголемувањето на професионализмот, унапредувањето на статусот на судската администрација и подобрувањето на 
условите за работа и понатаму ќе бидат во фокусот на работата на Здружението на судска администрација. Во 
следниот период здружението планира да реализира активности кои се однесуваат на:
- организација на петтото годишно собрание 
- избор на претседател на здружението 
- учество на седмата меѓународна конференција на IACA
- учество на други конференции и организација на студиско патување 
- организирање на трибини и дискусии за Законот за судска служба 
- лобирање за измени на Законот за судска служба
- организирање на работилници и обуки за членовите на здружението 
- одржување обуки во Академијата 
- изработка и имплементација на проекти 
- активно учество во ROLC - Советот за владеење на правото

Позајмици 

Соработка на ЗСА со други здруженија и организации

Совет за владеење на правото 

Предвидени активности: 

 

Илија Николовски
Потпретседател на ЗСА
Тел.: +38975203325 

E-mail: ilija.bt@gmail.com

Кристина Стрезоска
Административен асистент

Тел.: +38975395001
E-mail: sudskainfo@yahoo.com

Борче Мирчески
Претседател на ЗСА 
Тел.: +38975460160

E-mail: sudskaadm@yahoo.com
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На 22 и 23 мај, 2013 година, во Струмица, ЗСА го одржа своето четврто 
годишно Собрание. На него присуствуваа 71 делегат, претставници на 
подружниците, како и Управниот одбор на здружението. На 
Собранието, согласно Статутот на здружението се изврши избор на 
Управен и Надзорен одбор, бидејќи и на двата одбори им измина 
мандатот. Беа избрани и членови и заменици на комисиите на 
здружението. Покрај тоа, присутните делегати на ова Собрание ги 
изгласаа измените во Статутот на ЗСА, го усвоија Стратешкиот план за 
2013 - 2015, како и Правилникот за позајмица, како новина во 
функционирањето на здружението. 
На Собранието се одржа и презентација на тема „Закон за судска 
служба, раководење, оценување и дисциплинска постапка“. 

Годишно собрание

Управен одбор 

Надзорен одбор 

На годишното Собрание на ЗСА одржано во мај 2013 година, се направија неколку статутарни измени. Една од 
измените е и намалувањето на бројот на членови на Управниот одбор и тоа од 15 колку што броеше до 
одржувањето на ова Собрание, на 11 членови. Оваа измена се спроведе како резултат на стратегијата за 
намалување на трошоците на здружението, како и заради зголемување на флексибилноста на ова тело. 

Новиот Надзорен одбор на ЗСА беше избран на четвртото годишно Собрание. Надзорниот одбор е составен од 5 
членови. 
Улогата на Надзорниот одбор е да врши надзор врз работата на здружението и трошењето на финансиските 
средства. Надзорниот одбор својата улога ја остварува на начин што врши увид во финансиското работење на 
здружението и на своите седници носи заклучоци и ги изнесува своите забелешки. На неговата последна средба 
како заклучок произлезе дека средствата се трошеле рационално и наменски и добро се управувало со 
финансиите на здружението.  

Здружението на судска администрација свои подружници има во 28 судови во Р.Македонија. Секоја подружница има 
воспоставено соодветна структура со именувани  претседател и заменик претседател кои се во постојан контакт со 
канцеларијата на здружението. Подружниците редовно се известуваат за сите новости, ги координираат своите 
активности и го информираат членството за сите реализирани и планирани чекори. Во текот на 2013 година, се 
одржа состанок меѓу претседателот на здружението и претседателите на подружниците, на кој претседателите на 
подружниците беа охрабрени да ги интензивираат состаноците во подружниците и на тој начин повеќе да го 
анимираат членството. Покрај тоа, во текот на 2013 година беа избрани (реизбрани) нови претседатели на 
подружниците.

 Претседатели на подружници

Реализирани активности: 

 Под покровителство на УСАИД-Проектот за јакнење на 
судството, а со цел промоција на владеењето на правото и 
правната држава, беше организирано студиско патување во 
Естонија и Шведска, на кое учествуваа двајца членови на 
Здружението за судска администрација.  
За време на престојот учесниците се запознаа со правните 
системи на Естонија и Шведска, како земји кои според светските 
статистички анализи предничат во Европа поради ниското ниво 
на корупција и високата свест на населението за унапредување 
на правниот поредок. Истовремено, учесниците ја разгледаа 
интерактивната соработка на законските професионални и 
граѓански организации со институциите од правосудниот 
сектор; 

На почетокот на декември Здружението на судска 
администрација учествуваше на Шестата светска 
конференција организирана од страна на 
Меѓународното здружение за судска администрација - 
IACA, која се одржа во Дубаи, Обединетите Арапски 
Емирати. Оваа конференција беше прв настан од ваков 
вид во регионот на Блискиот Исток, а се одржа под 
покровителство на Неговото Височество Шеик Maktoum 
Bin Rashid Al Maktoum, Заменик владетел на Дубаи и 
Претседател на Судскиот совет на Дубаи и Richard 
Foster – Претседател на IACA. Фокусот на 
конференцијата беше ставен на концептот 
„Усовршување на судовите во услови на променлив 
свет", со цел да се поттикне унапредување на судството 
и остварување соработка меѓу судските службеници на 
глобално ниво, како и да се развијат институционални 
рамки за оперативна ефикасност на судовите. Трудот со кој се претстави здружението беше на тема 
„Зголемување на надлежностите на судските администратори – за и против, Развој преку јакнење – 

моделот на Република Македонија”. Презентацијата 
која заврши со изложување на моменталните 
предизвици со кои се соочуваат носителите на оваа 
позиција, побуди голем интерес кај присутните 
учесници и беше оценета како една од доминантните 
теми во низата сесии.  
По завршувањето на конференцијата, IACA во својот 
билтен, објави текст посветен на Здружението на 
судска администрација и неговиот развој. 

Конференција во Дубаи

  Студиско патување во Шведска и Естонија 
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Здружението на судска администрација и Академијата за судии и јавни обвинители остваруваат активна соработка во 
делот на едукација на судските службеници. За таа цел, секоја година здружението доставува предлог теми до 
Академијата, а Академијата изработува каталог за обука на судските службеници. Во рамките на Академијата во текот 
на 2013 година одржани се вкупно 11 обуки на следниве теми:  
- Примена на АКМИС и изработка на извештаи – Воедначување на праксата, проблеми и недостатоци 
- Оценување на судските и јавнообвинителските службеници, систем на кариера, дисциплинска одговорност
- Комуникација со странки, односи со јавност, надлежност на службите задолжени за односи со јавност
- Достава по Закон за кривична постапка
- Достава по Закон за парнична постапка
- Етика и етичко однесување на судските и јавнообвинителските службеници
- Закон за управување со движењето на предметите во судовите
- Раководење и распоредување на судските службеници според Закон за судска служба
- Постапување по судски предмети според АКМИС
Дел од обуките организирани преку Академијата ги одржуваат едукатори од редовите на Здружението на судска 
администрација.
Праксата на одржување обуки продолжи и во текот на 2014 година. 

Во текот на 2013 година, во организација на Проектот за јакнење 
на судството беа одржани 7 работилници на кои активно учество 
зедоа голем број членови на здружението од различни 
подружници. Работилниците имаа различна тематика и опфатија 
повеќе аспекти кои се од големо значење за успешно 
функционирање на здружението.  
- Проектно планирање, дизајн и имплементација / Управување со 
проектен циклус: на оваа работилница учесниците кои беа 
поделени во две работни групи паралелно работеа на изработка 
на два проекта со кои што здружението би се претставило пред 
донаторите.
- Менаџмент и лидерство: преку оваа обука, претседателот и 
членовите на Управниот одбор беа воведени во концептот на 

видлив и конзистентен менаџмент и лидерство. Во текот на обуката учесниците изработија сопствена евалуација на 
нивното менаџерско однесување, тест за мерење на менаџерска ефективност, како и профил на организациско и 
менаџерско однесување во организациите во кои работат.
- На работилницата која се однесуваше на ЕУ механизми за финансирање беа презентирани различните 
европски извори  на финансирање преку кои може да се аплицира за различни видови финансиска поддршка.
- Можностите и начините за активирање на членството на ЗСА, а со тоа и зголемувањето на задоволството и 
мотивираноста беа разгледани на работилницата за Развој на стратегии за јакнење на членската база. Покрај тоа, беа 
наведени и бројни начини преку кои се остварува комуникацијата помеѓу раководството на здружението и неговото 
членство, а при тоа беше потенциран и напредокот кој што е направен на ова поле.
- Планот за анализа и идентификување на потребите од тренинг, како и детектирање на целите на учесниците 
беше изработен и презентиран за време на работилницата за Развој на вештини за реализација на тренинзи.
- Значењето кое го имаат волонтерите во организациите како значајна компонента од човечките ресурси беше 
разгледано на работилницата за Менаџмент на човекови ресурси и волонтери. Покрај тоа, беше нагласено дека секоја 
организација неопходно е да врши планирање на своите потреби од човекови ресурси и волонтери. 
- Изработката на планови со кои би се осигурала финансиската стабилност и независност на организацијата се 
реализираше преку работилницата Планови за организациска и финансиска одржливост.
- Финансии за нефинансиски персонал: оваа работилница овозможи идентификување на евентуалните 
дополнителни извори на финансии кои здружението може да ги 
користи.
Покрај наведените обуки и работилници, ЗСА на почетокот на 2014 
година, во соработка со Британскиот совет организираше 
работилница на тема „Концепт на недискриминација и 
имплементација на Националната стратегија за еднаквост и 
недискриминација врз етничка припадност, возраст, ментална и 
телесна попреченост и врз полова основа“. За време на обуката 
беше презентиран Законот за спречување и заштита од 
дискриминација како и стратешките документи на Р.М. од областа 
на еднаквоста и недискриминацијата, концептот на еднаквост и 
недискриминација, видови дискриминација и механизми за заштита 
од дискриминација.

односите со медиумите при зголемувањето на 
транспарентноста во судовите, мониторингот врз 
имплементацијата на реформите во судството како и 
процесот на лобирање и учество во изработка на нацрт 
закони.
Имајќи го во предвид фактот што Естонија може да се вброи 
во редот на скандинавските земји според високото ниво на 
свест кај луѓето за човековите права, демократијата и 
еднаквоста, за јакнењето на судството и граѓанското 
општество, како и карактеристиката на граѓанските 
здруженија како независни институции да дејствуваат како 
„watch dog“, следејќи го секој чекор на претставниците на 
Владата и судството, се пристапи кон формирање на таква 
организација и во Р.М. 

Работилници 

Обуки во Академија за судии и јавни обвинители 


