
ЗАПИСНИК 

-Од состанокот на Претседатели на подружници и Претседатели на 

комисии на  Здружението на судска администрација на Република Македонија- 

         Одржан на  ден  28.09.2011 год во хотел “Феријален сојуз” во Скопје, со почеток  во 

10:30 часот .  

На состанокот беа присутни : 1.Борче Мирчески, 2.Сузана К. Коцева, ОС Кавадарци 

3.Александар Парчаклиев, АС Штип  4.Митко Фиданоски, АС Битола 5.Валерија Николова, 

ОС Велес, 6.Кристина Доневска, Врховен суд 7.Слаѓана Дуганова, ОС Гевгелија 8.Ванчо 

Јорданоски, ОС Делчево 9.Александар Анаќиоски, ОС Кичево 10.Венцо Атанасов,ОС Кочани 

11.Зоран Кочоски, ОС К. Паланка 12.Костадинка Тасеска, ОС Крушево 13.Мери Стојмановска, 

ОС Куманово 14.Татјана Митреска, ОС Битола 15.Владимир Илиески, ОС Прилеп  16.Дончо 

Ристов, ОС К. Паланка 17.Елена Начевска, ОС Скопје 2 18.Панче Ќосев, ОС Струмица 

19.Анита Мемети, ОС Струмица 20.Мирослав Петроски, АС Гостивар 21.Анита Вулиќ,ОС 

Неготино 22.Жаклина Доведен, ОС Струга 23.Марија Чипљаковска, ОС Скопје 1 24.Лидија 

Таневска Јорданоска, Врховен суд 25.Илија Николоски,АС Битола 26.Ќани Абдули АС 

Гостивар. 

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

Андреева, АС Скопје 2.Верица Тасева, ОС Штип 3.Лидија Илијеска, ОС Охрид 4.Илче 

Николоски, ОС Ресен 5.Ристо Настоски, ОС Струга 6.Мимоза Чупеска, Управен суд. 

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 и финансиски извештај за изминатиот период 

2. Следни активности на Здружението 

3. План за работно активирање на комисиите на здружението 

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 и финансиски извештај за изминатиот период 

Претседателот на Здружението ги запозна присутните за остварените активности во 

изминатиот период и активностите кои ќе следат. 

-Работен  извештај за изминатиот период 

а) Обуки 

Во текот на 2010 година, Здружението на судска администрација издејствува 

спроведување почетна и континуирана обука за судската администрација. Така што кон крајот 

на 2010 година се отпочна со обуки за судската администрација. Во текот на 2011 година овие 



обуки добија во инензитет. Интензитетот ќе се зголемува во зависност од средствата и 

капацитетот на Академијата за обука на судии и јавни обвинители. Спроведувањето на обуките 

ќе биде во организација на Академијата за обука на судии и обвинители. Едукациите ќе бидат 

одржувани по сите Апелациони подрачја и за сите категории на вработени во судовите. 

Едукаторите ќе бидат предавачи од Академијата и лиценцирани предавачи од Здружението на 

судска администрација .  

Потребно е од страна на подружниците да бидат предложени  нови  теми,  за обуки. 

б) Проекти 

До Америчка амбасада, е доставен проект на тема „Етика и Етичко однесување“ 

изработен од страна на ЗСА. До сега нема одговор дали проектот ќе биде прифатен . Доколку 

биде прифатен овој проект, членството на ЗСА би имало голема придобивка. Со него е 

предвидено и отварање на канцеларија на ЗСА.  

Во делот за проекти се очекува од членството да даде идеи за нови проекти. 

  в) Џефри  Аперсон 

Во месец мај  2011 година била остварена средба со претседателот на Меѓународната 

организација на судска администрација(ИАКА) –Џефри Аперсон. На оваа средба  нашето 

Здружението било покането со свои претставници да учествува на следната конференција на 

ИАКА што ќе се одржи  месец Април 2012 година во Хаг. За време на престојот во РМ 

господинот Аперсон ги посетил Врховниот суд на РМ и ОС Скопје 1 Скопје и позитивно се 

изразил за организационата поставеност и активностите на ЗСА. 

г) Web страна на ЗСА ( www. zsarm.org) 

Отпочна со функционирање Веб страната на ЗСА.  Дизајнирањето на веб страната беше 

финансирано од проектот на УСАИД -ЈРИП. Сметаме дека има уште многу да се доработи и 

ЗСА во иднина ќе ангажира стручно лице за подобрување на квалитетот и дизајнот на нашата 

веб страна. Истата редовно ќе биде дополнувана и ажурирана со нови активности и предлози 

што се однесуваат на членството на ЗСА. 

-Финансиски извештај за изминатиот период 

Претседателот ги запозна членовите со средствата на Здружението и вкупните расходи 

кои се направени до овој период. Расходи до овој период се 106.590,00 денари, а  Заклучно со 

28.09.2011, Здружението на својата сметка има вкупно 1.114.789,00 денари. 

Вака презентираниот работен и 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.  

Финансискиот и работниот извештај беа едногласно прифатени од страна на 

присутните. 

Од страна на присутните беше нагласена потребата од зголемување на активностите на 

здружението, како на централно ниво така и во самите подружници. 

 

 

 



2.Втора точка  - Следни  активности на Здружението 

А) Средба со Министерот за правда Г-дин Блерим Беџети. 

После три  неуспешни обиди на ЗСА да оствари средба со претходниот Министер за 

правда Г-динот Манески, се прават обиди во текот на октомври 2011 година да се оствари 

средба со новиот Министер за правда, на која ЗСА ќе ги претстави своите активности и 

заложби за подобрување на условите за работата на судската администрација. 

Од страна на претседателите на подружници беше предложено на средбата со 

министерот да се дискутира за : подобрување на условите за работа на судските службеници, 

зголемување на платите на СА, пополнување на слободните и испразнетите работни места во 

судовите, процесот на унапредување на кариерата и ставање во функција на институтот 

Интерен оглас. 

 Доколку има и други предлози кои би требало да бидат дискутирани на средбата со 

министерот тие да се  достават  до претседателот на ЗСА во рок од 7 денa, со соодветно 

образложение. 

Б) Средба со Претседателот на судски совет.  

Да се закаже и оствари средба со претседателот на Судски буџетски совет. На оваа 

средба подетално да се дискутира за одмрзнување на институтот Интерен оглас, за нови 

вработувања, за Стручните судски службеници кои не ја посетувале Академијата за обука , а 

работаат во судовите, и други барања кои ќе бидат утврдени пред самото одржување на 

средбата. 

 Предлозите за други теми кои би се дискутирале на оваа средба да бидат доставени 

до до претседателот на ЗСА во рок од 7 дена, со соодветно образложение. 

 В) Поинтензивна активност на ЗСА 

Се констатира дека е потребна поголема активност во самите подружници. 

Претседателите да свикуваат состаноци во своите подружници, со кои би се запознале 

членовите за активностите на ЗСА и напорите за подобрување и заштита на нивните права. 

Поголем дел од проблемите со кои се соочуваат судските службеници произлегуваат од 

лошата финансиска состојба на судството.  

Беше констатирано дека здружението е од витална важност за судската администрација 

и постојано треба да се прават напори за негово одржување во кондиција, како и напори за 

постојано интензивирање на активности во насока на решавање на проблемите со кои се 

соочуваат неговите членови. Доколку се верува во мисијата на ЗСА , резултатите  за 

остварување на истата нема  да изостанат.   

Г) „Ден на ЗСА“ 

Да се дадат предлози за одредување на датум за “ДЕН НА ЗДРУЖЕНИЕТО”. 

Замислено е „Денот на ЗСА“ да биде со едукативен ( тркалезна маса, предавања за актуелни 

теми и сл. ), забавен и натпреварувачки карактер.   

  Идеите  и предлозите  за содржинското осмислување на Денот на здружението да 

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

подружниците. По прибирањето на идеите ќе се донесе конечен заклучок за датумот, начинот 

и содржината на Денот на здружението.  



Предлозите за карактерот и датумот на Денот на Здружението  да се достават во 

рок од 30 дена. 

3. Трета точка  - План за активирање на комисиите 

- Во рок од 30 дена секоја комисија да се состане и врз основа на стратешкиот план да 

отпочне со реализација на дел од своите активности. Доколку комисијата оцени дека има 

поприоритетни барања и активности од тие кои се наведени во стратешкиот план, да ги наведе 

таквите барања и истите образложени да ги достави до Председателот на ЗСА.   

-Им се препорачува на комисиите на своите состаноци да работаат во присуство на 

членови од УО кои работеле на Стратешкиот план.  

- Се задолжува комисијата за обезбедување услуги и заштита на СА да го анализира 

Законот за давање на бесплатна правна помош и да се произнесе околу можноста нашето 

здружение да дава бесплатна правна помош. 

4. Четврта точка - Тековни прашања 

- Беше  предложено  да се изработаат критериуми за формирање на паричен фонд на 

Здружението, од каде членовите ќе можат да користат повратна парична помош без камата. 

Тие средства би биле како позајмици со одреден временски рок за враќање. 

Начинот на давање и враќање на средствата ќе биде утврден со Правилник кој ќе го 

донесе Управниот одбор на здружението. 

Со тоа беше исцрпен дневниот ред и седницата заврши во 14:00 часот. 

 

            Записничар 

        Ирена Андоноска 

 

     

         Претседател: 

        Борче Мирчески 

          

         


