
ЗАПИСНИК 

-Од состанокот на Управниот и Надзорниот Одбор на  Здружението на 

судска администрација на Република Македонија- 

         Одржан на  ден  08.07.2011 год во хотел “Феријален сојуз” во Скопје, со почеток  во 

10:30 часот .  

На состанокот беа присутни : 1. Борче Мирчески, 2.Соња Груевска, 3.Весна Миноска 

Настеска, 4.Злата Костадиновска, 5.Драгица Божиновска, 6.Ристо Спасов, 7.Сузана 

Варналиева, 8.Владо Јанев, 9.Лепа Донева, 10.Павле Тунев, 11.Сузана Коцева, 12.Насуф 

Ќамили, 13.Ќани Абдули, 14.Оливера Манели Бандевска, 15.Млаѓан Митовски, 16.Виолета 

Василевска,  

Членови кои отсуствуваа и го оправдаа своето одсуство од состанокот: 1.Илија 

Николоски, 2.Никола Блажески, 3.Жаклина Доведен, 4.Сашо Темелкоски, 

Состанокот го отвори и со него раководеше Претседателот на здружението, Борче 

Мирчески, кој за овој состанок го предложи  следниот  дневниот ред: 

 

ПРЕДЛОГ  ДНЕВЕН   РЕД 

 

1.Работен извештај за периодот од 01.07.2010 до 30.06.2011 

2.Финансиски извештај од работењето на Здружението 

3.Следни активности 

4.Тековни прашања 

 

Со оглед дека немаше предлози за дополнување и измена на дневниот ред , така 

предложениот дневен ред беше ставен на гласање и eдногласно усвоен. 

1.Прва точка: Работен извештај за периодот од 01.07.2010 до 30.06.2011 

 

Во овој период , здружението ги остварило  следните активности: 

а) Обука 

Претседателот истакна дека конечно напорите за обезбедување почетна и 

континуирана обука и за судските службеници вроди резултат. Имено од почетокот на 2011 

година се направи распоред на обуки за судските службеници . Обуките ќе се одвиваат во 

текот на цела 2011 год. и понатака и ќе бидат во организација на Академијата за обука на 

судии и обвинители. Во почетокот бројот на обуките ке биде помал, а потоа нивниот број 

постојано ќе се  зголемувал, што било видно и од испратените распореди за обука.  Во 

почетокот основен проблем кој требало да го разреши Здружението бил проблемот околу 

патните трошоци на учесниците . Во овој момент, според дописот од Академијата за обука на 

судии и обвинители, тој проблем Судскиот буџетски совет,  го  надминал на начин што 

патните трошоци требало да паднат на товар на судовите. 



Заради проблемот со патните трошоци на учесниците, досегашните обуки биле 

одржувани само во Скопје и само за скопските судови . Во понатамошниот период, после 

решавањето на проблемот со патните трошоци, обуките ке бидат одржувани и во другите 

Апелациони подрачја. 

Вредно за спомнување во овој контекст е и фактот што здружението успеало да 

издејствува дел од обуките да ги одржуваат едукатори,  членови на  здружението, а кои се на 

листата на лиценцирани едукатори од Здружението. 

На предлог на Претседателот, едногласно се донесе следната Одлука: 

Едукаторите од добиениот хонорар од одржаните обуки да  плаќаат 10% на сметката на 

здружението. 

б) Проекти 

- Претседателот ги информираше членовите дека здружението изработи проект за 

етика и дека  проектот е  пратен во Америчка амбасада пред 2 месеци, но сеуште нема одговор 

дали истиот е одобрен или не. Потребно е да се направат напори за позитивно решавање на 

проектот. За таа цел сите кои имаат можност да интервенираат во Америчка амбасада би било 

пожелно тоа да го направат. Соња Груевска заде обврска да испита до каде е решавањето на 

проектот. 

-Од страна на УСАИД, здружението  како донација доби канцелариска опрема,во 

материјали и тоа два компјутери,  два печатари, две бироа, столици и надкасни.Оваа донација е 

дадена на користење на здружението со намера подоцна истите да преминат во сопственост на 

здружението. Донацијата е дадена со цел да се опреми една канцеларија на Здружението. 

г) Џефри  Аперсон 

                Остварена била средба со претседателот на Меѓународната организација на судска 

администрација(ИАКА) –Џефри Аперсон, кој што бил во дводневна посета на РМ. На оваа 

средба се расправало за зачленување на ЗСА во ИАКА , за воспоставување соработка со други 

меѓународни здруженија на судска администрација,како и за формирање на здруженија на 

судска администрација во регионот и просторите на бивша Југославија. За оваа активност 

Аперсон предложил ЗСА да има водечка улога, што било прифатено од страна на ЗСА.  

 Исто така  Г-динот  Аперсон го поканил здружението со свои претставници да 

учествува на следната конференција на ИАКА што ќе се одржела во Хаг.   

За време на престојот во РМ господинот Аперсон ги посетил Врховниот суд на РМ и ОС 

Скопје 1 Скопје.  

д) Web страна 

Во текот на месец март се оформи првата конечна верзија на дизајнот на веб страната 

на здружението (www.zsarm.org ). Дизајнирањето на веб страната беше финансирано од 

проектот на УСАИД -ЈРИП. Покрај ова проектот финансираше и обука на тројца членови на 

здружението за ажурирање на податоци на веб страната. 

Web страната на ЗСА функционира  со македонска и  англиска верзија. На веб страната 

ќе има меил адреси од членовите на Управниот , Надзорниот одбор и на претседателите на 

подружниците. Исто така ќе има меил -инфо. Членовите се запознаа со новите меил адреси кои 

ќе бидат достапни и поставени на страната на ЗСА.  

Вака презентираниот работен извештај беше даден на дискусија, а потоа и на 

усвојување. 



Дискусијата се одвиваше во насока дека во досегашниот период е доста направено и 

дека здружението се покажало како вистинско професионално здружение. Во следниот период 

треба да се продолжи со други активности кои ќе бидат наменети повеќе за базата, Членството 

на ЗСА, од причини што досегашните активности биле за зајакнување на стуктурата и 

поставување на темелите на самото здружение. 

После ваквата дискусија извештајот беше даден на усвојување и истиот едногласно 

усвоен. 

 

2.Втора точка - Финансиски извештај од работењето на Здружението 

Претседателот ги запозна членовите со средствата на здружението и вкупните расходи 

кои се направени од 01.07.2010 до 30.06.2011.  

Во досегашниот период здружението имало вкупно приходи од 1.063.754,00 денари . 

Приходите се исклучиво од членарина.  

Здружението во овој период имало расходи во износ од 106.590,00 денари.  

Направените раходи се однесуваат за  патни трошоци за работилници, купување лап топ и 

фотоапарат за здружението, организирање на годишно собрание на здружението и надомест за 

волонтирање на еден волонтер во канцеларијата на здружението. 

Во однос на бројот на  членовите констатирано е намалување. Намалувањето е како 

резултат на пензионирање на дел од членовите. 

Заклучно со 30.06.2011 здружението на својата сметка има вкупно 957.164,00 денари. 

Вака презентираниот финансиски извештај беше даден на дискусија, а потоа и на 

усвојување. Од дискусијата која се водеше во однос на финансискиот извештај се констатира 

дека средствата се трошеле рационално. Исто така се предложи  да се изготвува план на 

активности  за одреден временски  период со финансиски импликации. 

Финансискиот извештај без забелешки беше едногласн усвоен. 

3.Трета точка  - Следни  активности 

Во оваа точка како следни активности се предложија следните:  

-Членовите се согласија дека треба да се преземат  активности со ки би се зголемил 

бројот на членови. Како приорите да биде формирање подружници во оние судови во кои нема 

подружници (  ОС Гостивар, ОС Берово , ОС Дебар и др. ); 

- Да се склучат  меморандуми  за соработка со други здруженија,  како позитивен чекор 

во работењето  на ЗСА , со кои би се воспоставил и партнерски однос  за учество во заеднички 

проекти ; 

-Да се избере датум за одбележување на  Ден на Здружението кој ќе се прославува  

секоја година.  Исто така се предложи да се дадат идеи околу содржинско осмислување на 

Денот на здружението; Идеите  и предлози за содржинското осмислување на Денот на 

здружението да произлезат од членството. Задачата за прибирање на идеи да ја спроведат 

претседателите на подружниците. Вакви идеи потребно е да произлезат и од Управниот одбор. 

По прибирањето на идеите ќе се донесе конечен заклучок за датумот, начинот и содржината на 

Денот на здружението.  

 



4.Четврта точка - Тековни прашања 

-Соња Груевска предложи ЗСА  заедно со здружението на судии , финансиски да 

учествува во поправка на комбе кое се наоѓало во просториите на Врховниот суд, доколку 

паричните средства не се премногу високи. Возилото потоа би се користело за потребите на 

членовите на ЗСА.  

Предлогот на Соња Груевска беше прифатен и се донесе одлука за учество во 

поправката на комбето, но откако ќе се добие информација за висината на паричниот износ со 

кој треба здружението да партиципира. По поправката на возилото да се потпише договор за 

користење  во кој ќе биде уреден начинот на користење на возилото. 

- ЗСА е покането да учествува на состанокот на Меѓународното здружение на судска 

администрација во Хаг. Се донесе одлука за задолжително учество на оваа конференција. 

Бројот на учесниците и темите кои таму ќе бидат презентирани од страна на здружението ќе 

бидат определени откако ќе биде утврден датумот на одржување на  конференцијата и 

трошоците потребни  за учество на оваа конференција.  

Заради намалување на трошоците потребно е да се направат обиди за обезбедување  

спонзорство за покривање на дел од трошоците потребни за учество на конференцијата. 

Со тоа беше исцрпен дневниот ред и седницата заврши во 13:00 часот. 

 

            Записничар 

        Ирена Андоноска 

 

     

         Претседател: 

        Борче Мирчески 

          

         


