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Работилница за градење ефективни партнерства, 23 и 24 

јануари 2013, Скопје. 

Работилница за развој на ефикасни и ефективни услуги, 

31 јануари и 1 февруари 2013, Скопје.

Здружението на судска администрација на Ре-

публика Македонија (ЗСА), е формирано во јуни 

2009 година, како доброволна, неполитичка и не-

профитабилна организација, со цел заштита на 

правата и интересите на вработените во судската 

администрација, истовремено залагајќи се за про-

фесионална и ефикасна судска администрација. Со-

гласно мисијата, ЗСА се стреми да стане легитимен 

партнер на другите судски институции и правни 

професионални здруженија во Р.М., како и да вос-

постави соработка со сродни здруженија од стран-

ство. Со здружението управува претседател и Упра-

вен одбор, а формирани се и Надзорен одбор, под-

ружници и 7 тематски комисии составени од члено-

ви од различни судови. 

МИСИЈА:  Здружението на судска админи-
страција на Република Македонија ги застапу-
ва интересите на судската администрација преку 
лобирање и учество во комисии за подготвување 
на закони. Се грижи за градење и јакнење на ка-
пацитетите на судската администрација пре-
ку организирање на обуки и работилници, и 
спроведување на проекти од областа на право-
то. Здружението се стреми да обезбеди професи-
онални услуги за заштита на правата на граѓаните 
преку давање на бесплатна правна помош.

ВИЗИЈА: Здружението на судска админи-
страција на Република Македонија е професио-
нално, препознатливо, влијателно и финансиски 
зајакнато здружение кое обезбедува заштита на 
достоинството и угледот, го подобрува статусот 
на судската администрација и дава придонес кон 
владеење на правото.

Реализирани активности:

Административна канцеларија: Со финан-
сиска поддршка од страна на УСАИД Проектот за 
јакнење на судството во канцеларијата на Здру-
жението, во Основниот суд Охрид, е ангажира-
но стручно лице одговорно за административна 
поддршка во реализирање на предвидените ак-
тивности. Покрај тоа, во канцеларијата на волон-
терска основа е ангажирано и лице одговорно за 
односи со јавност, кое има задача да го промови-
ра и подобрува имиџот на здружението.

 

Веб страна, креирање и ажурирање: Со 
цел обезбедување поголема транспарентност 
и доближување до членството беше изработе-
на веб страна, која е веќе целосно функционал-
на и континуирано се ажурира. Посетителите на 
веб страната можат да ги најдат сите информа-
ции за реализираните активности, работилници, 
извештаи, записници и сл. Исто така воспоставе-
на е е-маил адреса, sudskainfo@yahoo.com , преку 
која сите членови добиваат известувања и на која 
може да поставуваат прашања и добиваат одго-
вори, да даваат предлози, мислења, сугестии и сл.  

Годишно собрание:   Здружението во мај 2012 

година, во Охрид го одржа третото годишно со-

брание. Во работниот дел на програмата беше 

изработен Предлог правилник за позајмица на 

членовите на ЗСА, кој ќе започне со примена 

од мај 2013 година. Со правилникот се уредува-
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Претставници на ЗСА на Mеѓународна конференција во 
Хаг, заедно со претседателот на IACA и претставници на 
сродно здружение од Бугарија.  

Меѓународна конференција во Хаг, Холандија, јуни, 2012. 

Работилница за развој на ефикасни и ефективни услуги, 

31 јануари и 1 февруари 2013, Скопје.

ат начинот на издвојување на средства од фон-

дот, начинот на враќање на истите и постапката 

за остварување на правата за позајмица. Според 

правилникот 20% од буџетот со кој ЗСА ја завр-

шило фискалната 2012 година ќе бидат наменети 

за давање позајмици.

На Собранието беа изработени и предлог из-

мени на Законот за судови во делот за избор 

на судија. Со предлог измените се предлагаше 

одложување на рокот за избор на судија само 

преку Академијата за судии и јавни обвинители. 

Овие измени беа доставени до сите релевантни 

институции и беа преземени сите потребни ак-

тивности за реализација на овој предлог. 

 

Надзорен одбор: Во месец февруари 2013, 

одржан е состанок на Надзорниот одбор на кој е 

разгледан Извештајот за финансиското работење 

на здружението. При тоа Надзорниот одбор ут-

врдил дека здружението во текот на 2012 година 

ги зголемило финансиските средства и на крајот 

на годината по спроведувањето на планираните 

активности, располагало со 1.760.173,00 мкд, при 

што беше дадена препорака до УО за одобрување 

на извештајот. 

Управен одбор:  Редовниот годишен соста-

нок на Управниот одбор се одржа во февруари 

2013, во Скопје. На него, присутните ги разгледаа 

работниот и финансискиот извештај при што ис-

тите беа усвоени, и се констатираше дека здру-

жението ги спровело предвидените активности.  

Меѓународна конференција: На покана 

на Интернационалното здружение на судска 

администрација IACA, двајца претставници на 

ЗСА учествуваа на меѓународна конференција 

во Хаг, Холандија, во јуни 2012. Главна тема 

на Конференцијата беше „Предизвикот на 

развивање и одржување правични судови во 

ера на несигурност”. Претставниците на ЗСА беа 

дел од делегациите кои работеа на темите за 

„Улогата на судските совети во обезбедување и 

промовирање на системот на институционал-

на независност” и „Предизвици на развивање на 

одржлив програм на управување во судовите во 

ера на постоење на хартиени уписници, списи 

и водење на истите по електронски пат”. За вре-

ме на конференцијата беа воспоставени контак-

ти со учесници од други земји, кои во иднина би 

можеле да резултираат во соработка на различ-

ни полиња.
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Работилница на тема „Односи со јавноста и медиумите и 
Лидерство за ефективни односи со јавноста и медиумите”, 
11 и 12 февруари 2013,  Скопје.

Работилница за развој на организациски и менаџмент       

Работилница на која е изработен Прирачник за 
спроведување на постапка за вработување на судски 
службеници, 12 и 13 јули 2012, Берово.

Правилници:  Во текот на мај, јули и октом-
ври 2012 година, се одржаа три работилници на 
кои се изработи Предлог правилник за селекција 
и вработување на судските службеници и за фор-
мата и содржината на пријавата за интерен оглас 
за вработување на судски службеник. Правил-
никот беше усвоен од Министерот за правда и 
објавен во Службен весник на РМ бр.10/13. 

Стратешки план: Со реализирање на актив-
ностите предвидени во Стратешкиот план за пе-
риодот 2010 – 2012 година, се пристапи кон изра-
ботка на нов стратешки план за следниот триго-
дишен период,  2013 – 2015 година. Предлог тек-
стот на стратешкиот план беше изработен во те-
кот на ноември 2012 година и иститот е усвоен од 
членовите на Управниот одбор.   

Едукации преку едукатори од ЗСА: Одреден 
број на членови од Здружението беа прифатени 
за едукатори во Акедемијата за судии и јавни 
обвинители. Ова е посебна придобивка, бидејќи 
тие спроведуваат едукации на одредени теми за 
своето членство. 

Работилници:

Во изминатиот период како дел од Проектот на 
УСАИД за јакнење на судството, беа одржани шест 
обуки и работилници за Здружението на судска 
администрација на Република Македонија, кои беа 
во функција на градење на капацитетите на самото 
здружение. Активно учество на овие работилници 
зедоа членовите од сите комисии, членови на раз-
лични подружници, при што имаа можност да се 
стекнат со знаења кои понатаму ќе можат успеш-
но да ги имплементираат за остварување на целите, 
мисијата и визијата на здружението. 

Обуките и работилниците опфатија повеќе 
важни теми како што се: стратешко планирање; 
застапување и лобирање; етаблирање и одржување 
ефективни партнерства и соработка; развој на ефек-
тивни и ефикасни услуги; односи со јавност и меди-
уми; организациски и менаџмент вештини и сл.

На работилницата за „Стратешко планирање“ 
на која учествуваа членовите на Комисијата за стра-
тешко планирање, беше изработен и нацрт Стратеш-
ки план на здружението за периодот од 2013-2015 
година. Обуката за „Воспоставување и одржување 
ефективни партнерства и соработка“ овозможи 
дефинирање на придобивките кои ќе ги има здру-
жението од градењето на партнерства со други ор-
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     вештини, 19 и 20 февруари 2013, Скопје.

Работилница на која е изработен Прирачник за 
спроведување на постапка за вработување на судски 
службеници, 12 и 13 јули 2012, Берово.

Борче Мирчески       Илија Николовски

Претседател на ЗСА   Потпретседател на ЗСА

Тел. бр: +38975460160  Тел. бр: +38975203325

Е-маил: sudskaadm@yahoo.com  Е-маил: ilija.bt@gmail.com 

  Кристина Стрезоска

  Административен соработник

  Тел. бр: +38975395001

  Е – маил: sudskainfo@yahoo.com

ганизации, но и сродни здруженија. На обуката 
„Развој на ефикасни и ефективни услуги“ и „Од-
носи со јавноста и медиуми: Лидерство за ефек-
тивни односи со јавноста и медиумите“ беа раз-
гледани можностите за развој на нови производи 
и комуникациски канали преку кои ќе се контакти-
раат членовите, ќе се известуваат за најновите ак-
тивности на здружението и начинот на кој ќе се ко-
муницира со медиумите и пошироката јавност, со 
цел обезбедување на поголема транспарентност 
и отвореност на здружението. Работилницата „Ор-
ганизациски и менаџмент вештини“ овозможи 
откривање на различните менаџерски стилови и 
техники, карактеристиките на членовите и начините 
на пристапување со цел мотивирање и активирање.

Тим за работа на проекти:  Здружението 
формира и тим за изработка на проектни предло-
зи, чија цел ќе биде осмислување, аплицирање и 
имплементирање на проекти кои ќе ја подобрат 
работата на судството, ќе ги доближат судовите и 
пошироката јавност и ќе дискутираат, потенцира-
ат и бараат решенија за актуелните проблеми со 
кои се соочува општеството.  

Предвидени активности: 

ЗСА и во иднина ќе продолжи да дејствува во 
насока на зголемувањето на професионалноста 
и подобрувањето на статусот и условите за рабо-
та на судската администрација. При тоа активно ќе 
зема учество во изготвувањето и лобирањето за 
подобрување на законската регулатива, ќе се стре-
ми кон поголема информираност на јавноста, ќе 

настојува континуирано да ги развива вештините на 
членството и да постигне нивна поголема вклуче-
ност во спроведувањето на активностите. Ќе бидат 
преземени активности во насока на доближување 
на судовите до обичниот граѓанин, кое е високо 
на листата на приоритети на здружението. Овие 
активности вклучуваат:

 Одржување на четвртото редовно Годишно со-
брание во мај 2013

 Избор на нов Управен одбор
 Усвојување на Правилникот за начинот на 

издвојување на средства од фондот, начинот на 
враќање на истите и постапката за остварување 
на правата за позајмица

 Организирање на серија на работилници и обу-
ки за членовите на здружението

Студиско патување во странство

Покрај овие активности ЗСА покажува контину-
ирана посветеност кон постигнување на самоодр-
жливост и изнаоѓање на нови партнери и донатори. 
За сите овие и многу други активности, извештаи, 
информации и сл. предвидено е членовите да би-
дат континуирано информирани преку добивање 
известувања на е-маил, на веб страната на здруже-
нието, како и преку социјалните мрежи.  




